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LUTTENBERG'S 
CHRONOLOGISCHE VERZAMELING 

Jaar~ang 1930 

2 Jannari 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwij swet 1920 Art. 73 .) 

Het voorschrift van het 1° lid laat geen 
andere uitlegging t oe dan dat de aanvrage 
t ot het ontvangen der benoodigde gelden 
en de verklaring gelijktijdig moeten worden 
ingediend. Wanneer bij de aanvra!(e we! is 
gevoegd een verklaring, inhoudende dat de 
school zal worden bezocht door een bepaald 

· aanta l 1eerlingen, doch deze verklaring 
niet door de ouders was onderteekend, en 
een door de ouders geteekende verklaring 
eerst later is ingezonden, is derhalve niet 
aan het voor~chrift van bet 1° lid voldaan. 

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

W. van der Linde en J . H ansma, ingezetenen 
der gemeente H oogeveen tegen bet besluit 
van Gedeputeerde Stat en van Drent be van 
30 Juli 1929, n°. 70, tot ongegrondverklaring 
van hun beroep tegen het besluit van den Raad 
der gemeente H oogeveen van 2 Mei 1929, hou
dende de door het Bestuur der Vereeniging 
voor Gereformeerd Schoolonderwii~ t e Nieuwer
oord overeenkom tig ar t . 72 der Lager-Onder 
w1Jswet 1920 gevraagde medewerking voor de 
stichting van eene bijzondere school voor ge
woon lager onderwijs, t er vervanging van de 
best aande school dier Vereeniging aldaar ; 

Den R aad va n State, Afdeelin2: voor de Gc
schillen van Restuur, gehoor<l ;- advies van 
11 December 1929, n°. 844; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwij~, Kunsten en WetenschappPn van 
28 December 1929, n°. 30610, Afd. L.-0. F. ; 

0 . dat de Raad der gemeente H oogeveen op 
2 Mei 1929 heeft besloten aa.n het Bestuur der 
Vereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs 
te Nieuweroord medewerking te verleenen voor 
de sticht ing van eene bijzondere school voor 
gewoon lager onderwijs ; 

dat tegen het raadsbesluit door viif ingezete
nen onder wie twee raadsleden der gemeente 
Hoogeveen, bij Gedeputeerde Staten van 
Drenthe beroepen zijn ingesteld, op grond o.a . 
dat bij de 11,anvrage ontbrak de verklaring, 
bedoeld bij ru tikel 73, 1 • lid, onder 11, der Lager
Onderwijswet 1920, welke eerst lA,ter is inge
zonden ; 

dat Gedeputeerde Stat-en bij besluit van 
30 Juli l!l29 de ingeste]rle beroepen ongegrond 
hebben verklaard uit overweging, dat bij de 
aanvrage de bij ar t . 72 gevorderde stukken zij n 
overgelegd en dat deze stukken voldoen aan 
de eischen, in dat ar t ikel gesteld ; dat voorts, 
blijkens ingekomen ambtsberichten , het thans 
bij de Vereeniging voor Gereformeerd School
onderw:ijs t e Nieuweroord in gebruik zijnde 
schoolgebouw in zoo slechten staat verJ,:eert , 
dat pogingen tot verbetering of verbouw van 
geen nut zullen zijn ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
1V. van der Linde en J . H ausma, ingezet enen 
der gemeente H oogeveeu, bij Ons in boroep 
zijn gekomen, a.H-nvoerende, dat bij de a.an -
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vrage ontbrak de verklal"ing, bedoeld bij 
artikel n, 1 e lid, onder a, der Lager-Onderwjjs
wct 1920, maar dat deze verklaring eerst later 
is ingezonden; da.t op die later ingediende ljjst 
zeer waa.rschijnlijk voorkomen de kinderen, die 
thans de tegenwoordi~e scliool bezoeken en 
deze kinderPn, volgens het bepaalde bjj arLikel 
LXIV, paragraaf ll, der wet van Hl Februari 
1923 (S. 38), niet mo~en meete!len, zoolang 
de ,.oude" school niet rtoor den I!lspecteur van 
de Volksgezondheid, overeenkomstig a~t. 7 
dc>r Lager-Onder\\ ijswet 1920 is afgekeurd; 
dat uit Pen schrijven van den Inspecteur blijkt, 
dat verbetering van de oude school mogelijk 
wordt geacht en dat nog niet tot afkeuring 
overgegaan is ; dat-onderzocht dient te worden, 
of deze sr.hool niet door eenige verbouwin~ in 
orde gebracht kan worden ; 

0. dat ingevolge art. 73, 1 e lid der Lager-· 
Onderwijswet 1920, bij de aanvrage tot het 
ontvangen van de voor de stichting van een 
schoolgebouw benoodigde gelden of tot sti<'h
ting van een schoolgebouw wordt overgelegd 
o.a. eene verklaring, waii,ruit blijkt, dat de 
school zal worden bezocht door het vereischte 
in de wet nader aangegeven aantal kinderen; 

dat dit wettelijk voorschrift geene andere uit
legging toelaat, dan dat de aanvrage tot het 
ontvangen der benoodigde gelden en de ver
klaring gelij ktijdig moeten worden ingediend; 

0. dat bij schrijven van 25 Februari 1929 het 
Schoolbestuur aan het gemeentebestuur mede
werking heeft verzocht voor de stir.hting van 
eene bijzondere school, bij welk schrijven wel
iswaar gevoegd was eene verklaring, inhouden
de, dat de school bezocht zou worden door ten 
minste 170 leerlingen ; 

dat echter deze verklaring, aangezien zij niet 
door de ouders was onderteekend, niet vol
doende aannemelijk maakt, dat de school zal 
worden bezocht door het vereischte, in de wet 
nader aangeo-even aantal kinderen; 

dat het choolbestuur nog we! in April 
1929 eene door de ouders geteekende verklaring 
heeft ingezonden, doch dit niet meer kon 
baten, aangezien de laatstbcdoelde verklaring 
niet gelijktijdig met de aanvrage was inge
komen; 

dat derhalve niet kan worden aangenomen, 
dat aan het wettelijk voorschrift is voldaan 
en mitsd ien de gemeenteraad van H ooaeveen 
ten onrechte op 2 Mei 1929 heeft beslot~n a1tn 
het schoolbestuur de gevraagde medewerking 
te verleenen en Gedeputeerde taten ten on
rechte bij hun bestreden besluit van 30 Juli 
1929, n°. 70, het tegen het raadsbesluit ingestel
de beroep oniegrond hebben verklaard; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 
met vernietiging van het bestreden brsluit 

van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 
30 Juli 1929, n°. 70, en van het besluit van 
den Raad der gemeente Hoogeveen van 2 Mei 
Hl29 te bepalen, dat de door het schoolbestuur 
gevraagde medewerking door den Raad n iet 
wordt verleencl. 

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

3 Januari 1930, BESLUIT tot aanvulling van 
het Koninklijk besluit van 22 Augustus 
1901\ (8taatsblad n°. 229), laatstelijk gewij
zigd bij Koninklijk beslnit van 11 Maart 
1927 (Staatsblad n°. 52), waarbij worden 
aangewezen de buitenlandsche instellingen 
en de buitenlandsche getuigschriften, be
doeld in artikel 134 der hooger-onderwijs
wet. S. 1. 

Wij WILHELMINA, enz.; 

Op de voordraoht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenscbappen van 
21 November 1929. n°. 51098, a.fdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 134 der hooger-onderwijswet ; 
Gezien de advie:.:en van ieder der Senaten der 

Rijksuniversite;ten ; 
Den R aad van State gehoord (advies van 

17 December 1929, n°. 24); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 30 December 1929, 
n°. 5715, afdeeling Hooger Onderwijs: 

H ebben goedgevonden en -verstaan : 
t e bepalen: 
Art. 1. In artikel l onder A. ll 0 • van Ons 

besluit van 22 Augustus 1906 (Staatsblad n°. 
229), laatstelij k gew1_izigd bij Ons besluit van 
ll Maart 1927 (Staatsblad n°. 52), wordt achter 
bet woord ,,Hongarije" de punt vervangen door 
eene punt-komma en vervolgens ingevoegd een 
nieuwe zinsnede. luidende a.ls volgt : 

12°. het ,,Certificaat de maturite federal du 
tyoe A'', in Zwitserland, genoemd in het ,,Re
gl~ment des examens fed eraux de maturite" 
van 20 Januari 1925, alsmede het getuigschrift 
van met goed gevolg afgolegd ,,examen de 
maturite reoonnu valable par le Conseil federal 
des ecoles suisses du type A", volgens cle arti
kelen 7 en ll van de ,,Ordonnance sur la recon
nai~sance de certifioats de maturite" . 

2. In artikel 1 onder C. ll0 • van Ons besluit 
van 22 Augustus 1906 (Staatsblad n°. 229), 
laatstelij k gewijzigd b\i Ons hesluit van 11 Maart 
1()27 (8taatsblad n°. 52), wordt a.chter de woor
den ,,Davos (Zwitserland)" de punt vervangen 
door eene puntkomma en worden vervolgen8 
ingevoegd twee nieuwe zinsnedeu, luidende als 
volgt: 

12°. het ,,Certi.ficat de maturite federal clu 
type B" , in Zwitserland, genoemd in bet ,,Re
glement des examens federaux de maturite", 
van 20 Januari l!l25, alsmede bet getuigscbrift 
van met goed gevolg afgelegd ,,examen de ma
turite re.;onnu valable par le Conseil federal 
des 6coles su.isseR du type B", volgens de ar
tikelen 7 en ll van de ,,Ordonnance snr ht recou
naissance de certifioats de matnrite" : 

13°. het ,,Certificat de maturite federal du 
type C", in Zwitl!erland, genoemd in bet ,.R/.
glement des examens federaux de maturite", 
van 20 Janu:tri 1925, mits de bezitter met gun
stig gevolg beeft afgelegd een .,examen com
plementaire de latin", ,.Jsmede het getnigschrift 
van met goed ge-volg afgelegd .. examen de ma
tu rite reconnn vala!,le p>tr le Conseil federal 
des ecoles suisses du tupe c·•, volgens de ar
tikelen 7 en 11 van dr. ,,Ordonnance sur la re
connaissance de certi£c9.ts de m,tturite", onder 
gelijk voorbehoud. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is helast met de uitvoering van 
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<lit besluit, hetwelk in bet .'~taattblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gmvenbage, den 3den Jn.nuari 1930. 
WlLHELMINA. 

De Minister van Onderwij~, 
K unsten en W etenBchappen, 

J. Terp s t. r a. 
( Uitgeg. 29 Jan. 1930.) 

3 Januari 1930. BESLUIT tot wijziging van 
bet Koninklijk besluit van 13 Maart 1919 
(Staatsblad n°. 107) tot uitvoering van 
artikel 243 der Invaliditeitswet, zooals dat, 
besluit laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 15 December 1927 (Staatsblad 
n°. 386). S. 2. 

Wij WILHELMINA, enz. 

Op de vt>ordracbt van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en N\jverbeid van 30 Decembe1 
1929, n°. 3564, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 243 der Invaliditeitswet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met wijziging van Ons besluit van 13 Maart 
1919 (Staatsblad n°. 107), laatstelijk gewijzigd 
bij dat van 15 December 1927 (Staatsblad 
n°. 386) : 

I. het model der rentekaart vast te stellen 
overeenkomstig bet bij dit besluit gevoegde 
formulier A ; . 

II. te bepalen, dat de rentekaarten, waarvan 
de modellen werden vastgesteld bij Ons besluit 
van 13 Maart 1919 (Staatsblad n°. 107), laatste
lijk gewijzigd bij dat van: r5 December 1927 
(Staatsblad n°. 386), geldig blijyen en. dat de 
bestaande inlegkaarten ook bij bet gebruik van 
rentekaarten, ingericht volgens bet onder I 
vastgestelde model, beschikbaar kunnen worden 
gesteld. 

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

's-Gravenhage, den 3den Januari 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. Verschuur. 

( Uitge,g. 30 Jan. 1930.) 

Formulier A. 

INVALIDITEITSWET 

RENTEKAART 

RAAD VAN ARBEID TE 

Rentenummer I Volgnr. 

CD .., ... 
..., CD 

~ ~ 
alp.. .. 
~ 0 ~ 
+> . ~ 
i:,"O 
., i:, C: 
>< o, CD 
c,.!:-0 'C 
""O ~-= " g.~ _., 
~~ 
~t~ 

~~ 
... 0 :g I> 
...,-o 
o, bO 

r:c:;.a 

p.. 
0 

I--'----- --'-----
Alle adresveranderingen moeten onmiddellijk 
ter kennis gebracht worden van den Raad 

van Arbeid. · ~- · 

Opzenden per post kan alleen portvrij ge
schieden, indien gebruik wordt gemaakt van 
een daartoe door den Raad van Arbeid of het 
postkantoor koll~eloos verstrekte enveloppe. 

Beroep van den verzekerde op den datul!1 
van inlevering der kaart (zoo nauwkeur1g 

mogelijk in te vullen) : 
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~ 

' 
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1 1 - 2 I 3 l 4 5 

Plak volgens de nummering. Indien over een 
slaan, <loch dan in dat vakje de reden van he 
H et is in het belang van den arbeider, om zel 

geve 

11 12 13 14 15 

Plak volgens de nummering. Indien over een 
slaan, <loch dan in dat vakje de reden van het 
H et is in het belang van den arbeider, om zelf 

gever 

21 I 22 I 23 I 24 I 25 

Plak volgens de nummerin!!- Indien over een 
slaan, <loch dan in dat vak3 e dereden van het 
H et is in het belang van den arbeider, om zelf 

geve1 

31 I 32 I 33 I 34 I 35 

Plak volgens de nummering. Indien over een 
slaan, <loch dan in dat vakje de reden van het 
H et is in het belang van den arbeider, om zelf 

gever 

41 I 42 I 43 I 44 I 45 

Plak volgens de nummering. Indien over een 
slaan, <loch dan in dat vakj e de reden van het 
H et is in het belang van den arbeider, om zelf 

gever 

61 I 52 I 53 I fo!egkaa<t ,;tg• 
M. P. C. vereffend 

Kaart inleveren op den ver- . 
valdag. (Zie voorzijde.) Aanteekeningen. 

Inge-
leverd .. / .. ll9 . . par. kennis I 

lgegeven .. / .. l 9 .. par. 

buiten 
gebruik 
gesteld 

.. / .. 19 .. opge-
zonden .. / .. 19 .. 

Vereffend door den R. v. A. te 
-

d, ~ ~ °d a ~ 
Weken Weken I II III ., s 373 0 o.g. 

~ § t> 

I I I 
I 

I I I 

6 I 7 8 I 9 I 10 

week niet geplakt wordt, het vakje over te 
niet plakken t e vermelden. (Zie achterzijde). 
zegels te plakken over weken, waarover de werk-

nie::lal 17 18 I 19 I 20 

week niet geplakt wordt, 
niet plakken te vermelden. 

het vakje over t e 
(Zie achterzijde). 

,waarover de werk-zegels te plakken over weken 
niet plakt . 

26 I 27 I 28 I 29 I 30 

week niet geplakt wordt, 
niet plakken te vermelden. 
zegels te plakken over weken, 

het vakje over t e 
(Zie achterzijde). 
waarover de werk-

niet plakt. 

36 I 37 I 38 I 
wordt, week niet geplakt 

niet plakken te vermelden. 

39 • I 40 

het vakj e over te 
(iie acht erzij de). 

waarover de werk-zegels te plakken over weken, 
niet plakt. 

46 I 47 I 48 I 
week niet geplakt wordt, 
niet plakken te vermelden. 
zegels t e plakken over weken, 
niet plakt. 

49 I 50 

het vakje over t 
(Zie achterzijde). 

waarover de werk. 

reikt dato 

over 

(Voor den Raad van Arbeid o 

niet vereffend werden de 
premien over de weken : 
(zie aangehechte strook.) 

IV V W. p. Klasse 

I 
I 

I I 

, 19 __ _ 

weken . 

penlaten !) 

{ van ___ _ 
t /m._ 

W. p. Kaart Totaal 
incl. aid 



z 
.,: 
...., 

CQ 

D e zegels moeten worden geplakt 
door den werkgever v66r of gelijktijdig 
met de betaling van het loon in geld 
(art. 199 l e lid I.W.). 

Bestaat het loon geheel in verstrek
kingen in natura, dan zal de werkgever 
in den loop van elke kalenderweek een 
zegel moeten plakken (art. 199, 2• lid 
r.W.). 

Op elk zegel worde onmiddellijk, 
~adat het door hem geplakt is, door 
den .werkgever de datum (<lag, maand 
en jaar) waarop het plakken geschiedde, 
met cijfers of met letters, duidelijk met 
inkt geschreven, gedrukt of gest empeld 
(artikel 272 I.W.) 

De werkgever is bevoegd de zegels te 
parafeeren of ze v66r het plakken te 
perforeeren (Kon. bes!. 30 Juli 1920, 
Stbl. 627). 

In de vakj es der rentekaart, waarin 
een zegel had geplakt moeten zijn, 
moet, indien de verplichting tot premie
betaling niet was opgeheven, de reden 
van · het niet-plakken worden aan-

1 gegeven door het stellen van het woord 
,,ziek", ,,werkloos", ,,werkstaking" of 
,, niet-gewerkt", ( <lit laatste t e plaatsen 
door een v rouw, die een huishouding 
t e verzorgen heeft, wanneer ze niet 
h~_eft gewerkt tegen loon, of niet heeft 
gewerkt als ondernemer) (Kon. bes!. 
30 Juli 1920, Stbl. 627). 

De arbeider is verpficht zijn rente
kaart zelf te bewaren. Hij is bevoegd 

zijn rentekaart aan zijn werkgever in 
bewaring te geven tegen een bewijs van 
ontvangst. Hi,i blijft te alien tijde 
bevoegd de in bewaring gegeven rente
kaart t erug te vorderen (art. 265 I. W.) . 

De arbeider, wiens loon geheel bestaat 
in verstrekkingen in natura en voor 
wien de werkgever zegels moet betalen, 
is verplicht zijn r entekaart aan zijn werk
gever t er hand te stellen, tegen bewijs 
van ontvangst (art. 271, l • lid I.W.). 

De arbeider, die in de verzekering, 
geregeld in de Invaliditeitswet, is op
genomen en zijn rentekaart niet aan 
zijn werkgever in bewaring heeft ge
gevcn, kan ~een loonbetaling vorderen 
als hij niet z1jn rentekaart aanbiedt aan 
den werkgever voor het plakken van 
een zegel (art. 268 I.W.). 

Op gedane vordering moet de r ente
kaart aan den Raad van Arbeid en aan 
de door den Raad van Arbeid daartoe 
aangewezen ambtenaren van dien Raad 
worden vertoond. Zij zijn bevoegd de 
rentekaart t egen bewijs te behoudeq 
(art. 26'1 I.W.). 

H et bezit van de rentekaart kan leiden 
tot: 
1. Ouderdomsrente, na het bereiken 

van den leeftijd van 65 jaar. 
2. Invaliditeitsrente; 
3. W eduwenrente (Krachtens rente

kaart van den man van 60 jaar af, 
bij vroeger intredende blijvende 
invaliditeit eerder) ; 

4. W eezenrente voor kinderen beneden 
14 jaar: 
a. a ls de verzokorde vader over

liid t; 
b. als de niet-verzekerde vader 

overlijdt, mits de moeder een 
rentekaart bezit ; 

c. als de verzekerde moeder over
Jijd t en de kinderen ouderloos 
zijn of de moeder hun kost
winner was. 

5. Kostelooze geneeskundige behan
deling of verpleging, indien gevaar 
bestaat voor blijvende invaliditeit 
en dit gevaar is af te wenden. 

Art. 394 der hivaliditeitswet. 
Hij, die de rentekaart van een ar

beider, die 'liet ontheven i van de 
verplichting om premie t e betalen, 
anders dan krachtens wetteljjk voor
schrift t egen diens uitgedrukten wil 
onder zich behoudt of zonder diens 
toestemming aan een derde afgeeft, 
wordt gestraft met hechtenis van t en 
hoogste twee maanden of geldboete 
van ten hoogste vijftig gulden. 
De aanvragen om rente en geneeskundige 
behandeling of verpleging moeten schrifte
lijk bij den Raad van Arbeid worden 
ingediend. 
W anneer het laatste vakje beplakt is v66r 
het einde van ·den geldigheidsduur, is op 
vertoon van deze kaart bij den Raad i·an 
Arbeid een inlegkaart kos!eloos verkrijg
baar. 

I 

b ehoort bij Koninklijk besluit van 3 Jan. 1930, (Staatsblad n°. 2). Mij bekend, De Min. v. Arbeid, Handel en Nijverheid, T. J . VERSCBUUR. 
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3 Janua1'i 1930. BESLUIT tot vaststelling J 

van de premien voor de verplichte ziekte
verzekering. S. 3. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid , Handel en Nijverheid van 27 Decem
ber 1929, n°. 3496, Afdeeling Arbeidersver
zekering; 

Gezien de artikelen 59, eerste lid, 60, eerste 
en tweecle lid, 64 en 65, eerste eq derde lid, 
der Ziektewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. De premie voor de verplichte ziek

teverzekering van de bij de ziekenkas van een 
Raad van Arbeid verzekerden bedraagt voor 
het gebied van alle Raden van Arbeid 2,3 % 
van het loon, dat voor het tijdperk, waarover 
de betaling loopt, krachtens het bepaalde bij 
artikel 64 der Ziektewet voor premiebetaling 
in aanmerking komt. 

2. In afwijking van het in artikel 1 be
paal de bedraagt de prem ie voor verzekerden 
in dienst van een onderneming, waarin uitge
oefend wordt: 

A. 1°. het bedrijf van vervaarcligen van 
,cement; 

2°. het glasblazersbedrij f, uitgeoefend in 
f!esschenfabrieken; 

3°. het glasblazersbedrijf, uitgeoefend in 
fabrieken van g lazen voonverpen ; 

4°. het bedrijf van vervaardigen van ven
sterglas of spiegelglas; 

5°. het steenhouwers- en steenzagersbedrijf ; 
6°. he t bedrij[ van vervaardigen van bu -

kruit, nitroglycerine en anclere ontplofbare 
toffen; 

7°. de bedrijven, uitgeoefencl in chemische 
fabrieken; 

8°. het kaarsemnakersbedrijf ; 
9°. het beclrij f van vervaar<ligen van kunst

mest, het vervaardigen van zwavelzuur claar
-onder al of niet begrepen, en de handel in 
kunstmest; 

10°. het bedrijf van vervaardigen van kunst
vuurwerk · 

11 °. het lakstokers- en vernisstokersbedrijf 
-en het bedrijf van vervaardigen van verf; 

12°. het lijmmakers- en gelatinemakersbe
odrij f; 

13°. het bedrijf van het zuiveren, koken of 
-smelten van traan, olien of vetten, de handel 
in traan, oiien of vetten claaronder al of niet 
begrepen; 

14°. het bedrijf van bereiden van bedveeren 
of kapok; 

15°. het bontwerkersbedrijf; 
16°. het bedrijf, uitgeoefend in cokesfabrieken; 

17°. het bedrij f van vervaardigen of her
tell en van appendages; 

18°. het bedrij f van vervaardigen van bou
ten, klinknagels of moeren; 

19°. het bedrijf van vervaardigen van brand
kasten, kachel , ij zeren meubelen of voorwer
pen van plaatijzer; 

20°. het bedrijf, uitgeoefend in galvanoplas-
tische inrichtingen; 

21 °. het metaalgietersbedrij f; 
22°. het bedrijf, uitgeoefend in moffelarijen; 
23°. het bedrijf van verzinken, vertinnen of 

veruikkelen, voor zoover <lit niet langs gal
vanoplastischen weg geschiedt ; 

24°. het bedrijf van slijpen of polijsten van 
ijzer of metaal ; 

25°. het ijzergietersbedrij f; 
26°. het bedrijf van vervaardigen van zink ; 
27°. het bedrijf van vervaardigen van zink-

werken · 
28°. de suikerraffinaderij, daaronder al of 

niet begrepen de vervaardiging van kandij ; 
3,4 % van het loon, dat voor het t ij dperk, 

waarover de betaling loopt, krachtens het be
paalde bij artikel 64 der Ziektewet voor pre
miebetaling in aanmerking komt; 

B. 1 °. het bedrijf van mij nbouw; 
2°. het bedrijf van aanleggen van mijngan

gen en mijnschachten; 
3°. het hoogovenbedrijf, daaronder al of niet 

begrepen het vervaardigen van cokes en het 
vervaardigen en distribueeren van lichtgas; 

4,9 % van het loon, dat voor het tijdperk, 
waarover de betaling loopt, krachtens het be
paalde bij artikel 64 der Ziektewet voor pre
miebetaling in aamnerking komt. 

3. Voor de toepassing van <lit besluit wordt 
een verzekerde, werkzaam in een onderneming, 
waarin meer clan een bedrij f wordt uitgeoe
fend,_ geacht werkzaam te zijn in het bedrij f, 
waarm het grootste loonbedrag wordt U1tbe
taald. 

4. Overeenkom tig het bepaalde in artikel 
65, eerste en derde lid, der Ziektewet en be
houdens het in het eerste lid van dat artikel 
voorziene geval, is van de premie, vastgestel cl 
in artikel 1, verschuldigd door den werkgever 
1,15 % en door den verzekerde 1,15 % ; van 
de premie, vastgesteld in artikel 2, letter A , 
verschuldigd door den werkgever 2,25 % en 
door den verzekerde 1,15 % ; van de premie, 
vastgesteld in artikel 2, letter B, verschuldigd 
door den werkgever 3,75 % en door den ver
zekerde 1,15 %. 

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

's-Gravenhage, den 3den Januari 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. Ve r s c h u u r. 

(Uitgeg. 14 Jan. 1930. ) 

3 J anuari 1930. ARREST van den Hoogen 
Raad. (L.O.wet 1920 art. 3(); Grondwet 
art. 151.) 

Het Kortingsbesluit van 21 Juli 1915 is 
in strijd mPt art. 30 der Lager Onderw(jswet 
1920 en daarom, althans voorzooveel be
treft onderwijzers bij het lager onderwij5, 
onverbindend. 

De H. R., rechtdoenrle ten principale 
veroordeelt de gemeente Amsterdam t,ot 
betaling van het gekorte bedrag. 

Anders Adv.-Gen. met betoog: dat het 
Hof op juiste grrmden heeft besfist dat het 
Bes!uit we! verbindend is ; dat echter, 
ware het anders, zich het geval zou voor
doen dat door een latere wet zou zijn 
voorzien in het onderwerp der Amsterdam
sche Verord. ,,an 1915: dat in het cassatie
middel evenwel art. 151 Gemeentewet niet 
is aano-ehaald. 

Adv.-Gen . bovendien: Het K ortingsbe-
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shut re,l!'elt publiekrechtelijke, geen privaat
rechtelijke verhoudingen. Art. 151 Grond
wet is dus niet geschonden. (Door H. R. 
niet- beslist . Red.) 

H et Nede rl andsch Onderwijzersgenootschap, 
vereeniging met rechtspersoonlij kheid, geves
tigd te Amsterdam, eischer tot cassatie van 
een op 4 J a nuari 1929 door het Gerechtshof 
te A1nsterd am tusschen partij e n gewezen ar• 
rest, advocaat Mr. M. Oppenheimer , 

tegen: 
Den burgemeester de r gemeente Amsterdam. 
a ls die gemeente in rechten vertegenwoordi 
gende, ve rweerder in cassatie, advocaat Mr. 
F. M. Westerouen van Meeteren ; gepleit door 
Mr. L. A . Nijpels. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal van 
Lie r. 

Aan den e ischer in cassatie is door L . J. 
Busch zijne vordering overgedragen, welke hij 
a l onderwijzer aan een openbare school in 
dienst van de Gemeente Amsterdam tegen deze 
Gemeente meent te hebben, te r zake van te 
weinig uitbetaa lde jaarwedde ten bedrnge van 
f 473.25. De Gemeente heeft betwist aan Busch 
te weinig te hebben uitbetaald, aanvoerende, 
da t de gevorderde som door Burgemeester en 
Wethouders op de wedde van Busch krachtens 
verordeniog is ingehouden. Evenals in de Wet 
van 24 J anuar i 1815 S. 5, voor r ij ksambtena
ren een regel i ng is gegeven betreffende kor
ti ng op bezoldi g ingen, heeft de Gemeente Am
sterdam een Verordening vastgesteld "bij beslui t 
van den Raad va n 21 Juli 1915 (goedgekeurd 
door Gedeputeerde Staten van oord-Holl and 
bij beslui t van 11 Augustus 1915 ) waarbij 
Burgemeester en vVethouders warden gemach
tigd , om in geval een wettelijk b slag onder 
de Gemeente niet mogelijk is, korting te ver
leenen op de bezoldigingen der ambtena ren, 
beambten en werklieden in dienst der Ge
meente, te r zake van door dezen niet nageko
men geldelijke ve rpli chtingen, zulks met in
achtneming van de, in het beslu it opgenomen, 
bepalingen. H et ingehouden bedrag waarover 
het in <lit geding gaat, werd betaald aan de 
vrouw van Busch, aan wie hij krachtens een 
a rrest van het Gerechtshof te Amste rdam voor 
levensonderhoud maandel ij ks f 100 moest uit
keeren. 

De ingestelde vordering berust op de mee
ning dat bedoeld beslui t onverbindend is en 
het ingehouden bedrag nog door de gemeeote 
aan Busch verschuldigd is. 

In eersten aanleg werd de vordering ontzegd 
en in hooger beroep werd met wijzig ing der 
gronden het vonnis bekrachtigd. De bezwaren 
tegen het arrest zij n in de twee volgende mid
delen geformul eerd. 

I . Scbending of verkeerde toepassing van 
artt. 11 A. B. , 30 en 187 der Lageronderwijs
wet 1920, I en II de r Verordemng van de 
Gemeenfe Amsterdam betreffende K orting op 
Gemeentebezoldig ingen d.d. 21 J uli 1915, op
genomen in het Gemeenteblad d .d . 18 Sep
tember 1915, 48 Rv., door te beslissen, dat bet 
Kortingsbesluit, hetwelk slechts zou bevatten 
een regeling van de verhoudi ng van de ge
ineente tot haar ambtena ren met betrekking 

tot de uitbeta l ing van hun wedde en, de 
grootte de r volgens art. 30 de ,· Lagerondenvij s. 
wet 'lastgestelde wedden onaangetast latende, 
enkel zou bepalen, dat bij de uitbetaling daa ,·
van in zekere geva l l en een gedeel te kan wor
den ingehouden, niet met dit artikel en an
dere artikelen der Lageronderwijswet in strijd 
zou zijn , ~ dit een en a nder ten onrech te, om 
dat de kortingsverordening, die niet uitbeta
ling rnaar inhouding van we dde regel t, strijd t , 
althans voorzoover zij toepasselijk is op ge
meentel ij ke onderwijzers, met a rt. 30 der L a
geronderwijswet welk a rtike l medebrengt, dat 
de met inachtnem ing der wet vastgestelde wed
den den onderwijzers onverkort warden uitbe
f,aa ld, tenzij zich een der in de wet zel f voo1·
ziene, doch in casu niet geldende gevall en vau 
inhoudi ng voordoet. 

II. Schend ing of verkeerde toepass ing van 
a rtt. 150 Grondwet, zooa ls zij gold in 1915 
resp. 151 Grondwet, zooa ls zij thans ge ldt, 11 
A . B. , I en II der Verordening van de Ge
meente Amsterdam betreffende Kort ing op 
Gemeentebezoldigingen d.d. 21 Juli 1915, op
genomen in het Gemeentebla d d.d. 18 Septem
ber 1915, 48 Rv. ; door te beslissen , dat het 
meergenoemde Kortingsbes lui t niet regelt een 
onderwerp van burgerlij k rech t, immers slechts 
bernt en regeling van de verhouding van de 
gemeente tot haa r ambtenaren met betrekking 
tot de u itbetal ing van nun wedde, - ten 011-
rechte, daa r de aangehaalde kortingsverorde
n ing, strekkend om den schulde ischers van ge
meente-ambtenaren de gelegenheid te openen 
tot ve rhaa l voor hunne privaatrech telijke vor
deringen op de bezoldi g ingen dier ambtenaren , 
regelt burge rlijk recht en mitsdien in strijd is 
met het aaogehaa lde artike l der Grondwet. 
naar hetwelk het burgerl ijk recht ter rege ling 
is voorbehouden aan de wet. 

Volgens het eerste middel zou de kort ings
verordening in strij d zijn, a lthans voor zoover 
zij toepasselij k is op gemeentelijke ondenvij 
zers, met art. 30 der L. O.wet 1920. Bij het 
bedoelde besluit van de Gemeenteraad we rden 
B. en W. gemachtigd om, zulks met inachtne
ming van de bepalingen de r verordening, iu 
geval een wettelij k beslag onder de gemeente 
niet mogelijk is, korting te verleenen op de 
bezoldigingen der ambtenaren, beambten en 
werkl ieden in di enst der gemeente, ter zake 
van door dezen n iet nagekomen ge ldelij ke ver
plicht ingen. H et huishOLLdelij k belang va n de 
gemeente kan meebrengen dat voorkomen wor
de, dat de goede naam van het gemeentepe r
sonee l te lijden zou hebben tengevolge van het 
n iet nakomen door dezen van hun gelde lij ke 
verplichtingen. A an den Gemeenteraad ka n 
derha l ve niet de bevoegdheid warden on tzegd 
over deze materie een rngel i ng te treffen. T en 
aanzien van opderwijzers, die krachtens a rt. 
36 L . O.wet 1920 door den Gemeenteraad war
den benoemd, zou nu volgens de gestelde gr ief, 
een rnge l ing, a ls bij de kortingsverordening is 
vastgeste ld , door a rt. 30 van die Wet niet zijn 
toegelaten. Di t laatste artikel luidt, voor zoo
ver thans van bel ang: (al. 1). ,,De hoofden 
van schol en en de ondenvij ze rs genieten ene 
jaanvedde rnlgens de rege len bij a lgemeenen 
maatregel van bestuur vast te stellen. Die re
gelen bepalen de laagste en de hoogste bezol 
d iging. de opklimming wegen diew;tj,uen, en 
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de ve rhoog ing op grond van bij zondel'0 be
voegdheid. 

,,(al. 4). Eveneens wordt bij algemeenen 
maatregel van bestuur geregeld de wijze van 
u itbeta len der jaarwedden en wedden, en wor
den regelen gesteld betreffende verlof tot a f
wezigheid en inhouding van jaarwedde en 
wedde bij dat verlof." Dit artikel wordt blij
kens het middel door den eischer a iclus opge
vat, dat het a rt ike l meebrengt, dat de met 
inachtneming der wet vastgestelde wedden der 
onderwijzers onverkort worden uitbetaald. 

H et Hof heeft hierover het volgende over
wogen : dat art. 30 l e lid der L . O.wet bepa
lende, dat de onderwijzers eene jaarwedde ge
nieten, vol-gens de regelen bij a lgemeenen 
maatregel van bestuur vast te stell en, claa r
mede s lech ts bedoel t voor te schrijven, dat de 
vastste lling dier wedde moet geschieden met 
inachtneming van de bij algemeenen maatregel 
te geven voorschriften; dat nu het Kortings
beslui t hiermede niet in strijcl is, immers niet 
die weclden vaststelt op een van genoemden 
algemeenen maatregel afwij kencle wijze, <loch, 
de grootte dier wedden onaangetast latende, 
en kel bepaalt, dat bij de uitbetali ng daarvan 
in zekere gevallen een gedeel te kan worden 
ingehouden ; dat het kortingsbesl uit evenmin 
in strijd komt met het laatste lid van art. 30 
L. O.wet, dat immer ingevolge deze wetsbe
pa l ing de gemeenten bij regeling van de wijze 
van uitbetaling in acht moeten nemen de voor
schr iften gegeven bij den algemeenen maat
regel van bestuur vastgestel d bij K . B. van 29 
Jan. 1924 S. 23, en het Kortingsbesluit geen 
bepal ingen bevat in strijd met deze vom chrif
ten en in het bijzonder niet in strijd komt met 
art. 1 van genoemclen a lgemeenen maatregel, 
bepalende, dat de uitbetaling der wedde maan
delijks geschied t, vermits toch clit artikel klaar
blijkelijk slechts den tijd der uitbetaling be
doelt vast te stell en, m. a. w. bedoelt voor te 
schrij ven dat de gemeente maandelijks en du 
niet op haar mogelijk beter passende ten aan
zien van de onderwijzers echter wil lekeurige 
tijdsti1 pen met dezen behoort af te rekenen. 

Ook naar mij ne meening staat het meerge
noemde art. 30 niet in den weg aan een rege-
1 ing a ls in de bedoelde kortingsverordening is 
getroffen. De geach te pleiter voor den eischer 
heeft betoogd, dat art. 30 aan de onclerwijzers 
een recht geeft op het ontvangen van salaris. 
Ik acht deze opvatting niet de juiste en een 
wetsbepaling claarvoor ook niet noodig. I eder 
die tot eeq bezoldigde betrekk ing wordt be
noemd ontleent aan die benoeming zelve zijn 
aansp raak om beta! ing voor zij n diensten te 
ontvangen. De beteekenis van art. 30 is m . i. 
cl a n ook een andere zooals blijkt uit de gewis
se lde s.tukken bij de totstandkoming van bet 
artikel. Aanvankelij k bevatte het wetsontwerp 
een reeks van bepalingen omti·ent de a lar i
eering. Op een schriftelijke vraag van het lid 
der Tweede K amer van Wijnbergen, of de 
Minister niet van oordeel was, dat de hezoldi
g ing der onderwijzer niet door de Wet maar 
door de Kroon behoort te worden geregeld en 
zoo ja, of de Minister clan bexeicl was. di e rege-
1 ing a lsnog te lichten uit het aanhangig Ont
werp-L. 0. wet en te bevorderen, clat zij bij 
Kon. B es!. zou plaat vinden, gaf de Mi nister 
ten antwoord, dat hij bereid was de regel ing 

van de bezoldiging der onderwijzers u it het 
aanhangig ontwerp der Wet te l ichten en 
claarin de bepaling op te nemen, clat die rnge
ling bij a lgemeenen maatregel van bestuur zal 
geschieden . Dientengevolge kreeg art. 30 de 
reclactie die het thans heeft, (behoudens het 
tegenwoord ige 3e lid, dat in 1926 were! inge
voegd). (Zie: ,,Laban en Li gtvoet : L ager On
clerwijswet 1920, dee! I A , 2e druk, biz. 411 , 
-112. ") De beteekenis van art. 30 is a l zoo deze: 
dat de regeling van de jaarwedden van onder
wijzers moet gesch ieden bij algemeenen maat
regel van bestuur. Deze regeling werd inge
volge art. 196 L .O.wet 1920 met terugwerken
de kracht toegepast, te rekenen van 1 J anuari 
1920 en is thans opgenomen in het Bezoldi
gingsbeslui t B urgerlij ke R ij ksambtenaren 1928. 
Tengevolge van cleze wettelijke regeling is a rt_ 
136 der Gemeentewet volgens hetwelk de R aad 
de bezoldigingen van a ll e plaatselijke ambte
naren regelt, niet meer van toepassing vo_or de 
bezoldi~ingen van hoofden van scho len en 
onderwiJ zers. Ten onrechte wordt derhalve voor 
de opvatting in het middel aangehangen op 
art. 30 een beroep gedaan. N og i bij pleidooi 
gewezen op het woord ,,genieten" in het a rti
kel voorkomende. Ik kan aan <lien term geen 
bij zondere kracht toekennen; wil men evenwel 
er beteeken is aan toekennen, cl an moet opge
merkt worden, dat aan den onderwijzer, wiens 
schuld door de gemeente betaald is, het bedrag 
dat voor het delgen der schuld besteed is ten 
goede is Nekomen en h ij ook dat bedrag heeft 
,,genoten . 

Wat al. 4 van art. 30 betreft ve1•eenig ik mij 
met hetgeen het Hof daaromtrent overwoog en 
ik vermag alzoo niet in te zien, dat de kor
t ingsverordening van Amsterdam zich niet zou 
verdragen met art. 30 L. O.-wet 1920. 

"''are het anders, cl an zou het geval zich 
voordoen, dat door een latere wet, de Lager
onderwijswet 1920, zou zijn voorzien in het on
derwerp cler Am terdamsche Verordening van 
1915 ; in het middel is evenwel art. 151 cler 
Gemeentewet niet genoem d. 

H et tweede bezwaar houdt in, dat de kor
t ingsverorden ing strekkend om den schu ld
eischers van gemeente-ambtenaren de ge legen
heid te openen tot verhaal voor hunne privaat
rech tel ijke vorcleringen op de bezoldi g ingen 
dier ambtenaren, burgerlij k recht zou regelen 
en mitsdien in strijd zou zijn met a ,·t. 151 
(vroeger 150) der Grondwet, naar hetwelk het 
burgerlijk recht ter rege l ing is voorbehouclen 
aan de wet. I n het arrest is hieromtrent over
wogen: dat het meergenoemde kort ingsbesl uit 
aan B. en W. de bevoegdheid toekennende, om 
in hepaalde gevall en een zekere korting toe te
passen op de bezoldig ingen van gemeenteamb
ten aren niet regel t een onderwerp van burger
lijk recht, immers slechts bevat een regeling 
van de verhouding van de gemeente tot hare 
ambtenaren met betrekking tot de ui tbeta ling 
van hun wedde en deze verhouding is van pu
hliekrechtelijken aard. H et wil ook mij voor
komen, dat de Amsterdamsche kortingsveror
dening niet bui ten het terre in van het publ ieke 
recht is getreden. Daarbij is toch geen enkel 
recht gegeven aan een schul deischer en de ver
orden ing houdt niets anders in clan een be
voegdheid van B. en W . ten opzichte van ge
meenteambtenaren. Dat de verhoud ing van de 



13 3 JAN U A P.. 1. 1930 

o verhe id tot ha re a mbtenaren va n pub] iek
rech telijken aard is, werd bes I ist bij het a rrest 
van den H oo gen R aad va n 29 J anuari 1926 
W . 11479, . J . 1926, 231. Nu hee ft de bij de 
Amsterdamsche Verordening omsc.hreven maat
regel we! in zoovene invloed o p privaatrech
telijk gebied, da t een schuld van een ambte
naar gehee l of gedeeltelijk · gekweten word t , 
m aar daa rdoor ve ra ndert de door de overhe id 
genomen maatrege l niet van aard, evenmin a ls 
<le onte igening haar publiekrechtelij k ka rakter 
verl iest doordat zij tengevolge heeft dat e r 
e igendomsovergang plaats vindt . De Verorde
n ing laat zich naa r mijne opvatting niet in met 
de pr iva.atrechtelij ke gehoudenhe id van den 
ambtenaar zij n schulden te betal en, maa r heeft 
naast dien privaatrechtelijken pl ich t op den 
ambtenaar een publiekrechtelij ken last gelegd 
krachtens welken de ambtenaa r jegens de over
he id gehouden is voor na koming va n zijn ge l
delij ke verplich t ingen w rg te dragen. Tegen 
een de rgelij ke rege l ing bestaat naa r het mij 
toeschij nt geen wette lijk bezwaar . Zoo kan ook 
aan hem, die p ri vaa t rech telijk gehouden is tot 
onderhoud van eenig werk, bovendien bij ver
o rdening daartoe ook de publiekrech telijke ve r
p lichting worden opge legd. Ik ve rw ijs voo ,· 
deze stof naar het hoofdstuk over ,,P r ivaat
rech telij ke en publie krech telijke verpl ich t ingen 
ten aanzien van hetzelfde voorwerp" van D r. 
L . van P raag in zij n werk: ,,Op de grenzen 
va n publiek en privaatrecht, biz. 126 vg." Ook 
met de bezwaren va n het tweede middel kan 
ik a lzoo n iet meegaan. Moeilij kheden a ls in 
di t geding naa r voren zij n gebracht zul len zich 
we! nie t meer ten aa nzi en va n gemeentelijke 
regelingen voordoen, zoo spoedi g het thans 
aanh angige wetso1Jtwerp, houdende rege len be
treffende den rech tstoesta nd va n am l:itenaren, 
waa ri n ook over inhouding, bes lag \ln kor t ing 
van bezoldi g ingen word t gehandeld wet za l 
zij n geworden. 

Daa r de ingebrach te bezwa ren mij niet ge
grond voorkomen, cone! udeer ik tot verwer
ping van het beroep met veroordee ling van den 
e ischer in de kosten op het beroep in cassatie 
geva ll en. 

De H ooge R aad, enz. ; 
0. da t u it het bestreden arrest blij kt : 
da t L . J . Busch als onderwijze r aan een 

openbare school voo ,· uitgebre id lage r onder
wijs in di enst van de gemeente Amsterdam 
over 1925 eene jaa rwedde had van f 3957.10, 
zij nde f 329 pe r maand ; 

dat over de maanden J anua ri tot en met 
J uni 1925 aan dezen onderw ijze r door de ge
meente Amste rdam a ls salaris is ui tbetaa l d 
niet 6 X f 329 off 1974, doch slechts f 1600.75, 
te rwijl het restant of f 473.25 door Burge
meester e n W ethouders va n Amsterdam is in
gehouden en ui tbetaald aan de ech tgenoote 
van den onderwijzer, we lke laatste bij rech ter
lij k vonnis tot het doen van eene ui tkeering 
van f 100 per m aand aan zij ne ech tgenoote was 
veroordeeld, maar aan d ie ve roordee l ing niet 
voldeed ; 

da t de gemeente Amsterdam zich te r vertle
d ig ing van deze inhouding en uitbeta l ing aa n 
de echtgenoote en mitsdi en va n hare ongehou
denheid om het geko rte bedrag aan den onder
wijzer te voldoen, be r iep op een door Gedepu-

teerde Staten van N oord-Holl a nd goeclgekeurd 
bes lui t van den R aad die r gemeente va n 21 
Juli 1915 - ve rde r kort ingsbeslui t te noemen 
- waa ,·bij Burgemeeste r en Wethouders wo r
den gemachti gd , om ingeval een wette lij k be
slag oncler de Gemeente niet rnogelijk is, ko r
t i ng te verl eenen op de bezol dig i ngen o . a . de r 
ambtena ren in di enst der Gemeente, ter zake 
va n doo r dezen niet nage komen ge ldelij ke ve11-
pl ich t ingen ; 

dat de voornoemcle onderwijze r de rech ten, 
welke deze op ui tbetaling aan hem va n gemel
de f 473.25 meende te ku nnen doen ge l den, 
heeft overgediagen aan e ischer tot cassati e, 
die de gemeente Amsterdam heeft gedagvaard 
om bij vonnis, u itvoerbaar bij voorraad, te 
worden veroordeeld tot betaling van di t be
drag met ren te en kosten, zich daa rbij op het 
stand punt plaatsend, dat het ko rt ingsbes l ui t 
ten aanzien van onderwijze rs bij het lage r-on
derwijs niet ve rbindend is; 

dat de Arr.-R echtbank te Amste rdam, het 
kort ingsbesluit, waa rop de gerneente zich -tot 
a fwering der vordering b leef beroepen, ve rbin
dend ach tend , de vorder ing heeft ontzegd en 
haa r vonnis bij het bestreden arrest is bekrach
tigd ; 

dat e ischer zoowel in ee rsten aanl eg a ls iu 
hooger be roep zijne bewer ing, dat bet ko rt ings
bes l ui t n iet verbiudend is, hierop deed steunen, 
da t a het bes! ui t te kort doet aan de rech ten 
van den onderwijzer vocirtvloe iende ui t a rt . 30. 
eerste en laatste lid der L ager-Onderwijswet 
1920 en de daarop gegronde a lgemeene maat
rngelen van bestuu r, b. het beslui t betreft een 
onderwerp van burgerlijk recht, da t naa r a rt. 
151 der Grondwet moet worden geregeld bij de 
wet en m itsdien aan _de wetgevende bevoegd
heid van den Gemeenteraad is on ttrokken ; 

dat het H of ten ainzien van a overweegt, 
da t het kortingsbesluit noch met ·he t eerste , 
noch met het laatste lid va n a rt. 30 voormeld 
strijdt, met het ee rste niet, omda t dit l id 
slechts voorschrijft, dat de vaststelling van de 
jaarwedden der onderwijzers moet geschieden 
met inach tnem ing van de bij a lgemeenen maa t
regel te geven voorschr iften, en het kort ings
bes luit de g rootte der wedden onaangetast la-
tend enke l bepaal t, da t bij de uitbeta ling daar
van in ze kere gevall en een gedeelte kan wor
clen ingehouden; met het tweede niet, omdat 
daa rbij wordt bepaa ld, dat de gemeente bij de 
regeli ng van de wij ze van ui tbeta ling der wed
den de voorschr iften bij a lgemeenen maatregel 
van bestuur gegeven, moet in acht nemen en 
het kort ingsbeslu it - zooa ls het Hof nader ui t
eenzet - niets bevat, wat met d ie voo rschrif
ten in st r ij d komt; 

da t het Hof met betr-ekking tot b oordeel t, 
dat het korti ngsbeslui t niet rege lt een onder
we,·p van burgerl ij k rech t, doch de verhoucling 
van de gemeente tot hare ambte naren met be
trekking rot de uitbeta li ng van hunne wedden. 
wel ke ve rhouding is va n publ iekrechtelij ken 
aa rd : 

0 . dat e ischer tegen ' s-H ofs anest inbrengt 
a ls m idcle len van cassatie : Zie Cone!. Aclv .
Gen. ; 

0 . omtrent het eerste middel: 
dat het kortingsbeslui t a ls bovengezegd be

paa l t, dat i ndien een wette lij k bes ) ag onder de 
Gemeente niet mogel ij k is, Burgemeester en 



1930 4 J A N u A R r (S.4) 14 

Wethouders gemachtigd warden korting te ver
leenen op de bezoldigingen onder andere der 
nmbtenaren ter zake van door dezen niet nage
komen geldelijke verpl ichtingen; 

dat bij het verleenen van die korting bepaal
de regelen moeten warden inach tgenomen, 
we lke betrekking hebben op het gedeelte van 
de bezoldiging, dat kan warden ingehouden , 
cl gevallen, waarin de korting kan ge chie
clen , en de bij de inhouding te volgen proce
dure; 

dat, zooals de inhoucl van het be luit doet 
zien, de becloeling der korting is om het ge
korte bedrag aan een of meer schuldeischers 
van den ambtenaar ui t te betalen; 

clat het kortingsbesluit derhalve bepalingen 
inhoudt omtrent de wijze, waarop bij zekere 
zich voordoencle om tancli gheden de wedcle van 
eenen ambtenaar in dienst der gemeente zal 
warden uitbetaald ; 

clat I id 4 van art. 30 der Lager-onderwijswet 
1920 echter voorschrijft, dat de wijze van uit
beta ling der jaarwedde en wedde van hoofden 
en van onderwijzers aan de gemeentelij ke 
scholen voor lager onderwijs wordt geregeld 
bij a lgemeenen maatregel van bestuur, waar
mede is te kennen gegeven, dat regaling van 
deze aangel egenhe id langs anderen weg niet is 
toe gel a ten ; 

dat het kortingsbesluit, dat ondank dit wet
telijk voorschrift ook ten aanzien van genoem
de ondenvijzers eene regeling inhoudt omtrent 
de uitbetaling der jaanvedden, dus strijdig is 
met a rt. 30 der Lager Onderwijswet 1920 en 
claa rom, althans voorzooveel betreft onderwij
zers bij het lager onderwijs, verbindende kracht 
mist; 

clat het eer te micldel derhalve reed tot cas
satie moet le iden en het tweecle micldel buiten 
bespreki ng kan bi ij ven; 

0. dat, nu de een ige groncl, waarop de ge
meente zich niet tot beta I ing van n et gevo r
clercle bedrag verplicht achtte, wegva lt, de 
Hooge R aad ten principale kan recht doen en 
den eisch toewijzen, behoudens dat met het oog 
op den stand, waarin het geding than ver
keert, de gevraagde uitvoerbaarverklaring bij 
voorraad a ls doelloos achterwege kan hlij ven; 

Vernietigt het bestreden arrest, zoomede het 
daarbij bekrnchtigde vonnis van de Arr.
Rechtb. te Amsterdam; 

En a lsnu rechtdoende ten princ ipale: 
Veroordeel t den verweerder aan e iscber ter 

zake als gevorderd tegen kwijting te betalen 
de om van f 473 .25 met de rente over dit be
drag berekend tegen 5 % per jaar van 9 Sep
tember 1925 a f ; 

Venvijst den venveerder in de kosten van 
eersten aanl eg en van hooger beroep, zoomede 
in de kosten der cassatie. (1 . J .) 

4 Jan,,ai-i 1930. BESLUIT, houdende beslis
sing op de beroepen, ingevolge artikel 3 
der "\,Vet Openbare Vervoermiddelen inge
teld tegen de beschikking van Gedepu

teercle Staten van Norrrd-Holland van 13 
April 1927, n°. 17, en tegen die van Ge
deputeerde Staten van Zuid-Holland van 
20 Apri l 1927, G. S. 11°. 61/4. S. 4. 

Wij WILHEL.l\llNA, enz.; 
Beschikkencle op de beroepen, ingesteld on

derscheidenlijk door den gemeenteraad van 

Lisse, de Toord-Zuid-Holl a ndsche Tramweg
M aatsehappij te Haarlc111 en M. G. van der 
W al, Directeur van· de 1 aamlooze Vennoot
schap N ederlandsche Brockway-Bus-Maat
schappij te Amsterdam, tegen de beschikk ing 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
van 13 April 1927, n°. 17, waarbij aan de 
Haarl emsche Brockway-Bus-Maatschappij te 
H ee1nstede voor den tijd van dri e jaren ve r
gunning is verleend tot het in werking houden 
van een autobusdienst tus chen Haarl eni en 
L eiden, voor zoover het traject in de provincie 
Noord-Holland li gt, alsmede tegen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van Zuid-H ol
lanrl van 20 April 1927, G.S. 11°. 61/4, waar
bij aan genoemcle maat chappij , voor wat de 
provincie Zuid-H olland aangaat, voor den tijd 
van drie jaren vergunning is verleencl tot het 
in werking houden van een autobusclien t tu -
schen H aarleni en Leiden; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Be tuur gehoord, adv iezen van 4 
April 1928, 11°. 331 A. en van 9 October 1929, 
nos. 331 A. en B (1928)/151; 

Op de voorcl racht van Onzen Ministe r van 
W aterstaat van 30 December 1929, La. M ., 
a fdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende: dat Gedeputee1'Cle Staten van 
Noord-H olland en van Zuid-H olland bij be
sluiten, 011clerscheidenlijk van 13 April 1927, 
n°. 17, en 20 April 1927, G.S. 11°. 61/4, ieder 
voor zoover hunne provincie betreft, oncler een 
aantal voorwaarden voor den tijd van 3 jaar 
aan de N aamlooze Vennootschap H aarlemsche 
Brockway-Bus-Maat chappij te H eernstede, ver
gunni ng hebben ver leend tot het in werking 
houden van een autobusd ienst van Haarl en, 
(over H illeyorn, Lisse, Sassenhein,, Oegst
geest) naar L eiden vice versa, waa rbij Gede
puteerde Staten ongeveer gelij kluidend heb
ben ovenvogen, dat volgens het oordeel van 
hun Coll ege de tramlij n Haarl eni -(H ee1n
stede)--Lciden, zooals cleze op het oogenblik 
geexploiteercl wordt, cl. w. z. over het gedeelte 
H ee1nstede- Lciden a ls stoomtram , aan de be
staande en zich ontwikkelende verkeersbehoef
ten in deze sterk bevolkte streek geensz ins kan 
voldoen, zoodat niet ontkencl kan warden , dat 
naast de tram, welker instandhouding met het 
oog op het massaverkeer noodig blijft, de 
autobussen niet gemist kunnen warden; dat 
de toestand echter geheel anders wordt, zoodra 
de gcheele traml ijn R aarleni-L e·iden geelec
der lij n tot stand te brengen, met de bedoe
tr ificeerd zal zijn en een frequente di enst tus
schen beicle steden en de tusschengelegen ge
meenten in de bollenstreek mogelijk zal zijn; 
dat dan met het oog en op de groote kosten, 
aan de electrificatie verbo nclen, en op eene 
gezonde ontwikkel ing van de electrische tram
lijn, opdat deze ten volle in de verk ersbe
hoeften kan voorzien, iedere concunentie van 
autobuslijnen, \vaaraan dan ook geen behoefte 
meer zal be taan, moet worclen geweerd; dat 
van de Tramwegmaatschappij het a fl eggen 
van eene bindende verklaring inzake de elec
trificatie en de verdere exploitatie harer lij n 
niet is te vergen, aangez ien Gedeputeerde Sta
ten de bevoegdheid daartoe missen, doch dat 
het beoogde doe! kan warden bere ikt, door de 
autobusvergunning in clit biizondere geval voor 
een bepaalden termijn te vedeenen, ten einde 
de Tramweg-maatschappij in de gelegenhe idl 
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te ~tell en binnen <li en termijn de electrificatie 
ling, d11t, wanneer <lit inderdaad is geschied 
en de tramlijn daarna op behoorlijke, aan de 
eischen va n het vel'keer beantwoordende wijze 
wordt geexplo iteerd, na a floop van <li en ter
mijn geen verlenging van de vergunn ing voor 
den autobusdienst voor het traject L eiden
Haarl ern langs de wegen, di e de tramlijn 
volgt, meer zal worden toegestaan en geen 
n ieuwe vergunning voor die wegen zal worden 
verleend ; dat een termijn van 3 jaar voor het 
beoogde doe! redelijk genoemd kan worden; 

dat van deze beide besluiten M. C. van der 
Wal, directeur der Naamlooze V ennootschap 
N ederlandsche Brockway-Bus-Maatschappij te 
Amsterdam, welke Naamlooze Vennootschap 
op haar beurt de directie voert over de aam
looze Vennootschap H aarlemsche B rocb.·way
Bus-Maatschappij, gevestigd- te H eemstede, de 
Noord-Zui d-Hol l andsche Tramweg-Maatschap
pij, gevestigd te Haarlem, en de R aad der ge
meente Li.sse bij Ons in beroep zijn gekomen ; 

dat ::'11 . C. van der Wal in hoofdzaak aan
voert, dat hij ontkent, dat de in tandh ouding 
der tram met het oog op het massaverkeer 
noodig blijft en dat na electrificatie der tram
baan aan een autobuslijn geen behoefte meer 
zou bestaan; dat bij de lijn H aarle11,-L eiden 
slechts gedurende twee dagen van het jaar 
van massavervoer sprake is en dat gedurende 
de resteerende 363 dagen van het jaar, de 
Brockway-Bus-lijn elken dag, ook gedurende 
de spitsuren op Zon- en feest-, beurs- en markt
dagen, veel meer passagiers vervoert dan de 
tram; dat echter ook na electr ificatie van de 
tram, groote behoefte zal bestaan aan een 
buslijn, omdat de bewoners der streek tusschen 
Leiden en Haarl em gewend zij n aan een 15 
minuten-dienst met autobussen, eene dienst
regeling, welke op dit traject met een electri
sche tram over enkel spoor economisch en 
praktisoh onmogelijk is; dat er daarom geen 
reden is de Brockway-Bus-M aatschappij slech ts 
voor 3 jaar vergunning te verleenen·; dat het 
ook onbiUijk is, wanneer slechts gedurende 
3 jaar concessie verleend wordt aan een bus
onderneming onder zeer bezwarende voorwaar
den, aangezien kostbaar en goed onderhouden 
mater iaal na 3 a 4 jaar gebruik niet aan den 
kant gezet kan worden en eene busonderne
ming van den betreffenden omvang een lan
geren levensduur behoort te zij n beschoren; 
da t deze onbillijkheid niet a lleen treft het pu
bl iek en de ondernem ing, doch ook het per
soneel ten getale van circa 40 man, welke na 
3 jaar broodeloos zullen zijn ; 

dat de Noord-Zuid-Hollandsche T ramweg
Maatschappij aanvoert, dat zij, hoewel geheel 
bevredigd door de gedachte, welke bij Gede
puteerde Staten als uitgangspunt van hunne 
beslu iten heeft voorgezeten, niet kan inzien, 
dat daarmede het verleenen van een au tobus
vergunning voor den tijd van 3 jaren ver
eenigbaar is; dat toch voor de eenvoudige 
electrificeering va n de bestaande stoomtram
lijn, zooals deze slechts fi nancieel verantwoord 
is, een kortere t ijd voor voorbereiding en uit
voering gevorderd zal zijn en deze door haar 
op ongeveer 1 jaar wordt geschat; dat der 
halve de duu r der vergunning, het-,ij op 1 jaar, 
hetzij tot het tijdstip van het in bedrijf nemen 
van de electrische tractie op de stoomtramlijn 
behoorde te zij n vastgestel d; 

clat de Raad van Lisse aanvoer.t, dat de wel 
vaart van de gemeente Lisse het meest gebaat. 
is bij eene vrije concurrentie tusschen o pen
bare rniddelen van vervoer; dat niettegen
staande een monopolie, zooal nog niet geves
t igd, dan toch in de bedoeling van Ged. Staten 
van Noordr en Z uid-H olland ligt - blij
kens den tijdsduur, waarvoor bij hunne be
schikkingen de vergunningen zijn ve rl eencl , 
blijkei:ts de motiveering van deze tijdsbepaling 
en vooral blijkens de belofte in elk der be
slui ten gedaan -; dat het invoeren van een 
monopolie niet in het belang der gemeente 
L isse in het bijzonder en van de geheele 
bloemboll enstreek in het a lgemeen kari wor
den geach t, uit hoofde van de bezwaren, di e 
immer en overa l aan mono po I ie kl even; dat 
een dusdanig monopolie niet door de gemeente 
Lisse kan word en geaccepteerd ; 

Overwegende met betrekking tot het beroep 
van M. C. van cler Wal , dat de verkeersvoor
ziening tusschen H eemsted.e en Oegstgees·t 
met de stoomtram van de Noord-Zuid-Hol
l andsche T ramweg-Maatschappij niet van <lien 
aard is, dat uitaluitend daarmede aan de ver
keerse ischen , zooals deze th a ns redelijkerwij s, 
mogen worden gesteld , geacht kan worden te 
zijn voldaan en dat mitsdien daarnevens het v0Y,. 
leenen van een autobusvergunning Haarle,n
L eiden gerechtvaardigd moet worden geacht; 

dat de Noord-Zuid-Holl andsche Tramweg-. 
Maatschappij zich evenwel schriftelijk bere id' 
heeft verklaard om het baanvak H eemstede-
Oegstgeest te electrificeeren in aanslui ting aan 
hare bestaande electrische lijnen Haa,·l,em
H ee,nstrde en Oegstgeest- L eiden, bijaldien, 
geen concurreerende busdienst wordt toege, 
laten; 

dat het door de tram ontworpen schema van 
electrificatie en spoorverdubbeling aan het 
oordeel van deskuncli gen is onderworpen, erc 
door deze zoowel met het oog op de di•enst
uitvoering als in verband met aanhang ige
plannen tot wegverbetering voldoende en uit
voerbaar wordt geacht; 

dat met Gedeputeerde Staten moet wor,den 
aangenomen, dat de belangen van een goede
en duu rzame verkeersvoorziening op <lit tra
ject naast een modern uitgeruste electrische 
tramlijn , met frequenten dienst, het toelaten
van autobusconcurrentie niet ·du Iden ; 

Overwegende ten aanzien van het beroep der· 
N oord-Zuid-Holl andsche Tramweg-Maatschap
pij, dat weliswaar een termijn van dri e jaren, 
zooals de colleges van Gedeputeerde Staten
die hebben gesteld , ook bij een breeder opge-. 
zette electrificatie dan de Maatschappij zich 
aanvankelijk had gedacht, geacht moet wor
den ruim genomen te zijn , <loch dat die ter-. 
mijn tegenover den autobusdierist, di e reeds 
gedurende eenige jaren in de verkeersbedie-. 
ning op <lit traject een belangrijke rol vervul t, 
reclelijk moet worden geacht; 

Overwegende, wat betreft het beroep van· 
den gemeenteraacl van Lisse, dat vrije concur-. 
rentie tussch en openbare middelen van ver-. 
voer op den duur niet leidt tot den meest 
wenschel ijken verkeersteestand en, wat bet 
personenvervoer betreft, door den wetgever· 
niet is gewild; 

clat m itsdien Gedeputeel'de Staten van
Noordr en Z uiil,.H ollan,z· terecht en op ju iste
grondea de vel'gunn,ngen- v09r. een , tijdsduur.-
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van drie jaren hebben verleend; 
Gezien de Wet Openbare Vervoermiddel en ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van \Vaterstaat is belast met 

de ui tvoering van dit besluit, dat met het 
rapport van Onzen voornoemden Minister in 
het Staatsblad zal warden geplaatst, en waar
van afschrift zal warden gezonden aan den 
Raad van State, Afdeeling voor de Gesch ill en 
van l3estuur. 

's-Gravenhage, den 4den J anuar i 1930. 
WILHELMINA. 

De M inister van Waterstaat, P. J . Rey rn er. 
(Uitgeg . 28 J an. 1930.) 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

La. M. 

Afdeeling: 
Vervoer- en Mijnwezen. 

= 
's-Gravenhage, den 30 December 1929. 

Aan de Koningin. 
De R aad van State, Afdeeling voor de Ge

schillen van Bestuur, heeft aan mijn Departe
ment toegezonden het door de Afdeeling aan 
Uwe Majeste it gerichte advies van 4 April 
1928, n°. 331 A, met ontwerp-besluit en bij
lagen, aangaande de beroepen, ingesteld door 
den raad der gemeente L isse, de oord-Zuid
Hollandsche Tramweg-Maatschappij te H aar
l em en M. C. van der Wal, Directeur van de 
N aamlooze Vennootschap Brockway-Bus-Maat
.schappij te A.mste,·dam tegen de beschikking 
van Gedeputeerde Staten van Noord-H olland 
van 13 April 1927, n°. 17, waarbij aan de 
Haarlemsche Brockway-Bu -Maatschappij te 
H eemstede voor den tijd van 3 jaren vergun
ning is verleend tot het in werking houden 
van een autobusdienst tusschen Haarlem en 
L eiden, voor zoover het traject in de provincie 
Noord-H olland ligt, alsmede tegen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol
Land van 20 April 1927, G.S. n°. 61/4, waar
bij aan genoemde M aatschappij, voor wat de 
provincie Zuid-Holland aangaat, voor den tijd 
van drie jaren vergunning is verleend tot het 
in werki ng houden van een autobusd ienst tus
schen Haarl e,n en L eiden. 

Het door de Afdeeling voorgedragen ont
werp-besluit luid t als volgt: 

,,Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld on

derscheidenlijk door den gemeenteraad van 
L isse, de Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg
Maatschappij te Haarle,n en M. C. van der 
Wal, Directeur van de aamlooze Vennoot
schap Nederlandsche Brockway-B_µs-Maat
scbappij te A11iste1·da11i, tegen de bescbikking 
van Gedeputeerde Staten van No01·d-H olland 
van 13 April 1927, n°. 17, waarbij aan de 
Haarlemsche Brockway-Bus-Maatschappij te 
H eemstede voor den tijd van drie jaren ver
gunning is verleend tot bet in werking houden 
van een autobusdienst tusschen Haarl em en 
L eiden, voor zoover het traject in de provincie 
Noord-Holland ligt, alsmede tegen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van Zuid-H ol
land van 20 April 1927, G.S. n°. 61/4, waar-

bij aan genoemde maatschappij , voor wat de 
provincie Zuid-Holland aangaat, voor den tijd 
van drie jaren ve,·gunning is verleend tot het 
in werking houden van een autobusd ienst tus
scben Haarlem en L eiden; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur gehoord, advies van 4 
April 1928, n°. 331 A.; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
\Vaterstaat van 

Overwegende: dat Gedeputee rde Staten van 
Noord-Holland en van Zuid-Holland bij be
slui ten, onderscheidenlijk van 13 April 1927, 
n° . 17, en 20 Apr il 1927, G.S. n°. 61/4, ieder 
voor zoover hunne provincie betreft, onder een 
aantal voorwaarden voor den tijd van 3 jaar 
aan de Naamlooze V ennootschap H aarlemsche 
Brockway-Bus-Maatscbappij te H eemstede. 
vergunning hebben verleend tot het in wer
king houden van een autobusdienst van Haar
lem (over H illegom, Lisse, Sasscnhei,n, Oegst
geest) naar L eiden vice versa, waarbij Gede
pute1;1rde Staten ongeveer gelijkluidend beb
ben overwogen, dat volgens het oordeel van 
hun College de tramlij n H aarlem- ( H eeni
stede)-L eiden, zooals deze op bet oogenblik 
geiixploiteerd wordt, d. w. z. over het gedeelte 
H ee,nstede-L eiden als stoomtram, aan de be
staande en zich ontwikkelende verkeersbehoef
ten in deze sterk bevolkte streek geenszins kan 
voldoen, zoodat niet ontkend kan warden, dat 
naast de tram, welker instandhouding met het 
oog op het massaverkeer noodig blijft, de auto
bussen niet gemist kunnen warden; dat de toe
stand echter geheel anders wordt, zoodra de 
geheele tramlij n H aarle,n-Leiden geiilectri fi 
ceerd zal zijn en een frequente dienst tusschen 
beide steden en de tusschengelegen gemeenten 
in de bollenstreek mogelijk zal zijn; dat dan 
met het oog en op de groote kosten, aan de 
electrificatie verbonden, en op eene gezondP 
ontwikkeling van de electrische tramlijn, op
dat deze ten voile in de verkeersbehoeften kan 
voorzien, iedere concurrentie van autobuslij 
nen, waaraan dan ook geen behoefte meer zal 
bestaan, moet worden geweerd; dat van de 
Tramwegmaatschappij het afleggen van eene 
bindende verklaring inzake de electrificatie en 
de verdere exploitatie b arer Jij n niet is te ver
gen, aangez ien Gedeputeerde Staten de be
voegdheid daartoe missen, <loch dat het beoog
de doe! kan warden bereikt, door de autobus
vergunning in dit bijzondere geval voor een 
bepaalden termij n te VElrleenen , ten e inde de 
Tramwegmaatschappij in de gelegenheid te 
stell en binnen dien termijn de electrificatie 
der lijn tot stand te brengen, met de bedoe
ling, dat, wanneer dit inderdaad is gesch ied 
en de tramlij n daarna op behoorlijke, aan de 
eischen van het verkeer beantwoordende wijze 
word geiixploiteerd, na afloop van <lien ter
mijn geen verlenging van de vergunning voor 
den autobusdienst voor het traject Leiden
H aarlem langs de wegen, die de tramlijn 
volgt, meer zal warden toegestaan en geen 
nieuwe vergunning voor die wegen zal warden 
verleend; dat een termijn van 3 jaar voor het 
beoogde doe! redel ijk genoemd kan warden ; 

dat van deze beide bes] ui ten lVI. C. van der 
Wal, directeur der Naamlooze V ennootschap 
_ ederland che Brockway-Bus-Maatschappij te 
Amsterdam, wel ke Naamlooze Vennootschap 
op haar beurt de directie voert over de Naam-
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!ooze V ennootschap Haarlemsche Brockway
Bus-Maatschappij, gevestigd te H ee,nstede, de 
Noord-Zuid-Hol landsche Tramweg-M aatschap
pij, gevestigd te Haarl e,n, en de Raad der ge
meente Lisse bij Ons in beroep zijn gekomen; 

dat M. C. van de r W a l in hoofdzaak aan
voert, dat hij ontkent, dat de instandhouding 
der tram met het oog op het massaverkei,r 
noodig blijft en dat na electrificatie der tram
baan aan een autobuslijn geen behoefte meer 
zou bestaan; dat bij de ]ijn H=rle,n- L eid.en 
slechts gedurende twee dagen van het jaar van 
ma savervoer sprake is en dat gedurende de 
resteerende 363 dagen van het jaar, de Brock
way-Bus-lijn elken dag, ook gedurende de 
sp itsuren op Zon- en feest-, beurs- en markt
dagen, veel meer passagiers vervoert dan de 
tram; dat echter ook na electr ificatie van de 
tram, grnote behoefte zal bestaan aan een 
buslijn, omdat de bewoners der streek tus chen 
L eid.en en Haarl e,n gewend zijn aan een 15 
minuten-dienst met autobussen, eene dienstre
geling, welke op dit traject met eeri electri
sche tram over enkel spoor economisch en 
praktisch· onmogelij k is; dat e r daarom geen 
reden is de Brockway-Bus-Maatschappij slechts 
voor 3 jaar vergunning te verleenen; dat het 
ook onbillijk is, wanneer slechts gedurende 3 
jaar concess ie verleend wordt aan een buson
derneming onder zeer bezwarende voorwaar
den, aangezien kostbaar en goed onderhouden 
materiaal na 3 a 4 jaar gebruik n iet aan den 
kant gezet kan worden en eene busonderne
ming van den betreffenden omvang een la n
ge ren levensduur behoort te zijn beschoren; 
dat deze onbillijkheid niet alleen treft het pu
bl iek en de onderneming, doch ook het perso
nee l ten getale van circa 40 man, welke na 
3 jaar broodeloos zullen zijn; 

dat de Noord,Zuid-H ollandsche Tramweg
Maatschappij aanvoert, dat zij, hoewel geheel 
bevredi gd door de gedachte, welke bij Gedepu
teerde Staten a ls uitgangspunt van hunne be
sl uiten heeft voorgezeten, niet kan inzien, dat 
daarmede het verleenen van een autobusver
gunn ing voor den tijd van 3 jaren vereenig
baar is; dat toch voor de eenvoud ige electri
ficeering van de bestaande stoomtraml ij n, zoo
als deze slechts financieel verantwoord is, een 
kortere t ijd voor voorbereiding en uitvoering 
gevorderd zal zij n en deze door haar op onge
veer 1 jaar wordt geschat; dat derhalve de 
duur der vergunning, hetzij op 1 jaar, hetzij 
tot het t ijdstip van het in bedrijf nemen van 
de el ectr ische tractie op de stoomtramlijn be
hoorde te zijn vastgesteld; 

dat de Raad van Lisse aanvoert, dat de wel
vaart van de gemeente Lisse bet meest gebaat 
is bij eene vrije concurrentie tusschen openbare 
midd Jen van vervoer; dat niettegenstaande 
een monopolie, zooal nog niet gevestigd, dan 
toch in de bedoeling van Gedeputeerde Staten 
van Noord- en Zuid-Holland ligt - blijkens 
den tijdsduur, waarvoor bij hunne beschikkin
gen de vergunningen zijn verleend, blijkens de 
motiveering van deze tijdsbepaling en vooral 
blijkens de belofte in elk der .besluiten ge
daan - ; dat het invoeren van een monopolie 
niet in het belang der gemeente L isse in het 
bijzonder en van de geheele bloembollenstreek 
in het algemeen kan worden geacht, uit hoof
de van de bezwaren, die immer en overal aan 

19.10. 

monopolie kleven; dat een dusda nig mono
pol ie niet door de gemeente Lisse kan worden 
geaccepteerd ; 

Overwegende: dat op grond van de overge
legde ambtsberichten moet worden aangeno
men, dat op het traject Haarle,n-Leiden be
hoefte bestaat aan verkeer per autobus, aan
gez ien de bestaande tramverbinding der 
Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg-Maatschap
pij , in het bijzonder tusschen L eiden en H ee,n
stede, onvoldoende is te achten ; 

dat voor den bovengenoemden bestaanden 
autobusdienst mitsdien terecht vergunn ing is 
verleend; 

dat Gedeputeerde Staten de vergunning even
wel hebben beperkt tot een tijdvak van 3 ja
ren, zulks in verband met mogelijke electrifi
catie van de tramlijn Leiden- H ee,nstede; 

dat echter , aangezien met de bedoelde elec
trificatie nog geen aanvang is gemaakt en er, 
blij kens de stukken, ook nog geenerle i zeker
heid bestaat, of en wanneer de oord-Zuid
Hollandsche Tramweg-Maatschappij daartoe 
zal overgaan, en er a lsdan eene behoorlijke 
20-minutendienst op die lijn zal zijn verzekerd, 
er geen voldoende grond aanwezig is, de ver
gunni ng aan een termij n van drie jaren te 
binden; te minder, daar Gedeputeerde Staten 
het in hun macht hebben, met toepassing van 
artikel 4 der Wet Openbare Vervoermiddelen, 
de vergunning in te trekken, wanneer de be
langen van het verkeer dit mochten vorderen; 

Gezien de genoemde Wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

1 °. met handhaving voor het overige van 
het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noo,·d-H olland van 13 April 1927, n°. 17, 
daarin de woorden ,.voor den t ijd van 3 jaar, 
nadat de termij n voor het instell en van hooger 
beroep tegen deze beschikking verstreken is, 
of in geval van hooger beroep nadat de Kroon 
heeft beslist" te doen vervallen; 

2°. met handhaving voor het over ige van 
het bestreden bes! ui t van Gedeputeerde Staten 
van Z·uid-H olland van 20 April 1927, G.S. n°. 
61/4, de daarbij onder 5, aan de vergunning 
verbonden voorwaarde, bepalende, dat de ver
gunning geldt voor den tijd van 3 jaar, nadat 
de termijn voor het instellen van hooger be
roep tegen deze beschikking verstreken is, of, 
ingeval van hooger beroep, nadat de Kroon 
besl ist heeft, te doen verva llen. 

Onze M inister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan af
schrift za l worden gezonden aan den R aad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

De M inister van Waterstaat," 

Blijkens 'dat ontwerp-besluit is de Afdeeling 
van oordeel, dat met handhaving voor het 
overige van de bestreden beschikkingen van 
Gedeputeerde Staten van N 001·d- en v.an Zuid
H olland, daaruit dienen te vervallen de be
perkende bepalingen omtrent den t ijdsduur, 
waarvoor de vergunningen zouden worden ver
leend. 

Tegen dat ontwerp-beslui t, dat principieel 
ingaat tegen de door Gedeputeerde Staten ge
nomen beslissingen, bestond bij mij overwe
gend bezwaar, zoodat ik mij daaromtrent na
der tot de Afdeeli ng heb gewend met den 

~ 
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volgenden brief van 21 September 1929, n°. 
432, afdeeling Vervoer- en Jl.1ijnwezen. 

,,Gebruik makende van de door Hare Ma
jesteit de Koningin verleende algemeene mach
tiging moge ik opnieuw bij de Afdeeling de 
overweging aanhangig maken van de in de 
adviezen van 4 April 1928, n°. 331 A en B, 
behandelde beroepen. 

Blijkens de ·voorgedragen twee ontwerp-be
sluiten wi l de Afdeeling, voor wa t de be
sch ikkingen omti-ent den autobusdienst Haar
lem- L eiden aangaat, daaruit doen vervallen 
de beperkende bepaling omtrent den tijdsduur 
van dri e jaren, waarvoor Gedeputeerde Staten 
van de beide betrokken provincien die ver
gunning hebben verleend. Ten aanzien van 
den busdienst L eiden-Lisse wordt voorgesteld 
de beroepen ongegrond te verklaren. H et tijds
verloop van diie jaren, waarvoor ook deze 
vergunning is gegeven, wordt blijkens het ont
werp-besluit gehandhaafd uit overweging, dat 
de Naamlooze Vennootschap Autobusonderne
m ing ,,de Sleutelstad" tegen die beperking in 
beroep geen bezwaar heeft gemaakt. 

Tegen beide ontwerp-besluiten bestaan bij 
m ij bedenkingen, omdat daarmede niet de noo
dige waarborgen worden verkregen voor de 
meest gewenschte verkeersvoorziening tusschen 
Haa,·lem en L eiden en tusschen L eiden en 
Liss e. 

Gedeputeerde Staten van N oord- en Zuid
Holland hebben in den belangenstrijd tusschen 
tram en bus hun standpunt in dier voege be
paal d, dat zij in afwijking van hunne gewoon
te de busvergunningen voor een tijd van drie 
jaren hebben verleend ten einde de Noord
Zuid-Hollandsche Tramweg-Maatschappij in 
staat te stellen om middelerwijl tot electrifi
catie van haren tramweg Haarlem-L eiden 
over te gaan, voor zoover daar nog stoombe
drijf wordt toegepast. Beide colleges overwe
gen in ongeveer gelijke bewoordingen, dat na 
electrificatie de tram de beste en m eest ge
wenschte verkeersvoorziening zal geven, en 
dat alsdan concurreerende busdiensten behoo
ren te worden geweerd. · 

Met dat standpunt kan ik mij vereenigen. 
Intusschen zijn voor de tram aan eene be

slissing in <lien zin overeenkomstige bezwaren 
verbonden als aan de door Gedeputeerde Sta
ten van Noord-Holland aan de aamlooze 
Vennootschap Motorbusexploitatie ,,de Gooi
Expres", verleende autobusvergunning, waar
op het Koninklijk besluit van 1 Mei 1929 
(Staatsblad n°. 221) betrekking heeft. Die 
tijdsduur van de bnsvergunning is n iet noodig 
voor de electrificatie van de tram en belem
mert de uitvoering van de voorgenomen mo
derniseering van het bedrijf der Tramweg
Maatschappij. 

u moge thans het massaverkeer tusschen 
Haadem en L eiden njet den omvang hebben 
als op de lijn Amsterdam-Laren van de 
Gooische Stoomtram, te <lien aanzien wordt 
opgemerkt, dat het hier een sterk bevolkte 
streek betreft met groote ontwikkelingsmoge
lijkheden, en dat bovendjen aan verkeersbe
diening met electrische tramwegtractie, wat 
veiligheid en vervoerscapaciteit betreft, boven 
die met autobussen de voorkeur moet worden 
gegeven . 

H et bovenstaande geldt in nog sterkere mate 
ten aanzien van het door de Afdeeling voor-

gedragen ontwerp-besluit, aangezien daarbij de 
aan de Brockway-Bus-Maatschappij verleende 
vergunningen . voor onbepaalden tijd zouden 
worden verleend. Weliswaar wordt in de over
wegingen van dat ontwerp-bes luit herinnerd 
aan de mogelij kheid om die vergunningen met 
toepassing van artikel 4 der Wet Openbare 
Vervoermiddelen in te trekken. <loch het 
schijnt niet voor tegenspraak vatbaar, dat be
zwaarl ij k van de Tramwegmaatschappij kan 
worden verwacht, dat zij op <lien onzekeren 
grondslag een zoo kostbaar werk als de elec
trificatie van haren tramweg zou aanvatten. 

u de Directie der Noord-Zuid-Hollandsche 
Tramweg-Maatschappij zich tegenover mij be
reid heeft verklaard en in staat is om op kor
ten termijn tot electrificatie van den stoom
tramweg H eemstede--Oegstgeest over te gaan, 
waartegen met het oog op de daarbij betrok
ken Rijkswegbelangen geen bezwaar blij kt te 
bestaan, ben ik met de colleges van Gedepu
teerde Staten en den Inspecteur Generaal der 
Spoor- en Tramwegen van oordeel, dat in het 
belang van eene goede verkeersvoorziening na 
electrificatie uitsluitend aan de tram de ver
keersbediening tusschen Haarl em en Leiden 
moet worden toevertrouwd. 

Op het voetspoor van hetgeen bij Koninkl ij k 
besluit van 1 Mei 1929 (Staatsblad n°. 221 ) 
is beslist, zouden mitsdien de twee autobus
vergunningen slechts behooren te worden ver
leend ongeveer tot het tijdstip, waarop de tram 
ten genoegen van den Minister van Water
staat die lijn heeft geelectrificeerd. 

Ik moge het bovenstaande aan het oordeel 
van de Afdeeling onderwerpen." 

In antwoord daarop ontving ik het volgende 
nader adv ies van 9 October 1929, n°. 331, A 
en B (1928)/151: 

,,Krachtens machtiging va,n Uwe Majesteit 
heeft <le Minister van Waterstaat, met een 
schrijven van 21 September 1929, n°. 432, Af
deeling Vervoer- en Mijnwezen, bij den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur, ter overweging aanhangig gemaakt 
de beroepen, ingesteld onderscheidenl ij k door 
den Gemeenteraad van Lisse, de Noord-Z uid
Hollandsche Tramweg-Maatschappij te Haar
l em en M. C. van <ler Wal, Directeur van 
de Naamlooze Vennootschap Nederlandsche 
Brockway-Bus-Maatschappij te Amsterdam, te
gen de beschikking van Gedeputeerde Staten 
van 1Yoord-Holland van 13 April 1927, n°. 17, 
waarbij aan de Haarlemsche Brockway-Bus
Maatschappij te H ee,nstede voor den tijd van 
drie jaren vergunning is verleend tot het in 
werking houden van een autobusd ienst tus
schen Haa1·le1n en L eiden, voor zoover het tra
ject m de provincie Noord-Holland ligt, als
mede tegen de beschikking van Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland van 20 April 1927, 
G.S . n°. 61/4, waarbij aan genoemde Maat
schappij, voor wat de provincie Zuid-Holland 
aangaat, voor den tijd van drie jaren vergun
ning is verleen<l tot het in werking houden 
van een autobusdienst tu chen Haa1·l em en 
Leiden, alsIDJlde de beroepen, ingesteld door 
den Gemeenteraa<l van L isse en de oord
Zui<l-Hollandsche Tramweg-Maatschappij te 
Hanrl em tegen de beschikking van Gedepu
teerde Staten van Zuid-Holland van 20 April 
1927, G.S. n°. 61/5, waarbij aan de aam
looze Vennootschap Autobusonderneming ,,d 
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Sleutelstad" te Leiden voor den tijd van drie 
jaren vergunning is verleend tot het in wer
king houden van eon autobusdienst tusschen 
Leiden en Lisse. 

Blijkens zijn evengemeld schrijven i de Mi
nister met de Afdeeling van meening, dat op 
het oogenblik de verkeersvoorziening door de 
Noord-Zuid-Holl andsche Tramweg-Maatschap
pij op het traject H aarlem-Leiden niet op 
zoodanige wijze gesch iedt, dat er naast den 
t ramdienst voor de onderwerpel ijke autobus
diensten geen plaats zou zijn. Zijne Excellen
tie meent echter, dat de casus-positie in deze 
zaken overeenkomst vertoont met die, waar
over Uwer Majesteits besluit van 1 Mei 1929 
(Staatsblad n°. 221) handelde, weshalve de 
Minister van oordeel is, dat in de onderhavige 
zaken een gelijksoortige beslissing client te 
worden genomen, in <lien zin, dat de beide 
autobusvergunningen slechts behooren te wor
den verleend tot ongeveer het tijdstip, waarop 
de tram ten genoegen van den Minister van 
Waterstaat die Jijn heeft geelectrificeerd. 

De Afdeeling kan in het door den Minister 
aangevoerde geen aanleid ing vinden tot wijzi
ging van de door haar bij adv iezen van 4 
April 1928, nos. 331 A en 331 B aan Uwe 
Majesteit voorgedragen ontwerpen-besluit. 

Zij geeft toe, dat deze zaken vrijwel analoog 
zijn aan die, betreffende de vergunning, ver
leend aan de Naamlooze Vennootschap Motor
bus-exploitatie ,,De Gooi Expres" te Hilver
sum, waarover het door den Minister aange
haal de besluit van Uwe Majesteit van 1 Mei 
1929 (Staatsblad n°. 221) handelde. 

Zij rneent echter, dat op den daarmede inge
slagen weg niet behoort te worden voortge
gaan, daar h. i. een beslissing in den geest 
van de bovenbedoelde, gecontrasigneerd door 
des Ministers ambtsvoorganger en genomen in 
afwijking van het gevoelen der Afdeeling, 
voor den vergunninghouder eene a l te groote 
rechtsonzekerheid schept, waardoor de belan
gen van het verkeer zeker niet zullen worden 
gediend. 

De tijdsduUI" van de vergunning immers 
wordt alsdan afhankelijk gesteld van bet sub
jectief oordeel van den Minister aangaande 
eene door de Noord-Zuid-Hollandsche Tram
weg-l\1aatschappij op haar !ijn aan te brengen 
verkeersverbetering, eene gebeurten is, waar
van bet bovendien onzeker is of en wanneer 
zij zal plaats vinden. De Afdeeling ziet daar
bij niet over het hoofd, dat de mogelijkheid 
van intrekking der vergunning met toepassing 
van artikel 4 der Wet Openbare Vervoermid
delen voor den vergunninghouder mede een 
element van onzekerheid in zich sluit. Zij 
merkt ecbter op, dat zoodanige intrekking 
door de wet met waarborgen is omringd. Zij 
kan blij kens artikel 4 der wet niet plaats vin
den clan met overeenkomstige toepassing van 
de voorschriften van art. 2 cler wet, terwijl 
daarenboven van de desbetreffende beslissing 
van Gedeputeerde Staten beroep op Uwe Ma
jesteit openstaat, terwijl bij eene beperkin·g 
van den duur der vergunning, zooals de Mi
nister die wenscht, den vergunninghouder gee
nerlei gelegenheid gelaten is zijn belangen 
voor te staan en hem een beroep op Uwe Ma
jesteit onthouden wordt. 

De Afdeeling meent dan ook, dat eene zoo
danige vergunning niet in overeenstemming is 

met de bedoeling en den geest van de Wet 
Openbare Vervoermiddelen. 

Zij handhaaft mitsdien de door h aar aange
boden ontwerpen-besluit, welke te bekrachti
gen zij wer Majesteit zeer eerbied ig in over
weging geeft." 

In het nader advies van de Afdeeling wor
den mijne bedenkingen tegen het voorgedra
gen ontwerp-besluit niet weerlegd. 

De analogie erkennende met het geval , 
waarop Uwer Majesteits besluit van 1 Mei 
1929 ( Sta.a.tsblad 11°. 221) betrekking heeft, 
bepaalt de Afdeeling zich er toe tegen de 
<lezerzijds geopperde oplossing het bezwaar in 
ie brengen, dat daarujt voor den vergunning
houder een te groote rechtsonzekerheid zou 
voortvloeien. 

Toegevende, dat <lit bezwaar niet van alien 
grond ontbloot schijnt, moet ik ecbter in de 
eerste plaats opmerken, dat daartegenover bij 
de door de Afdeel ing voorgedragen beslissing 
alle reuhtszekerheid voor de tramwegmaat
s<1happij ontbreekt, hoewel deze met betrek
king tot de verkeersvoorziening der streek de 
oudste rechten heeft en terwijl zij tot exploi
tatie van den tramweg krachtens concessie 
verplicht is, de busondernemer daarentegen 
zijn dienst op korten termijn zonder tusschen
komst der Overheid kan opheffen. 

Doch bovendien zijn met verwerping van 
een dezerzijds aan de hand gedane oplossing 
mijn bezwaren tegen de door de Afdeeling 
voo1·gedragen bes! issing geenszins weerlegd, 

Verleening van de vergunning voor onbe
perkten tijd, zooals de Afdeeling in afwijking 
van Gedcputeerde Staten van N oord- en van 
Zuid-Holla.nd wenscht, zou den bestaanden uit 
een verkeerseconomisch verwerpel ijken ver
keerstoestand voor onbepaalden tijd bestendi
gen, daar van de Tramweg-Maatschappij niet 
mag worden verwacht, dat zij de zeer belang
rijke kosten eener electrificatie op zich zal 
nemen zonder eenigen waarborg, dat niet ne
vens hare geelectrificeerde tramlijn de buscon
currentie wordt bestendigd. 

Met de beide colleges van Ge~eputeerde Sta
ten ben ik van meening, dat electrificatie van 
d~ tram, voor zoover noodig gepaard met 
spoorverdubbel ing, voor de bollenstreek de 
meest wenschelijke oplossing is; met den drie
jarigen termijn, <lien Gedeputeerde Staten 
voo1· de busvergunning hebben aangenomen 
en <lien ik met het oog op de inmiddels door 
de tramwegmaatschappij jegens mij afgelegde 
bereidverklaring niet noodig en in het belang 
van spoedige opheffing van den huidigen ver
keerstoestand minder wenschelijk achtte, kan 
ik mij, met het oog op de tegenover den auto
busdienst te betrachten billijkheid ten slotte 
we! vereenigen. 

Mitsdien zullen naar mijn meening de inge
stelde beroepen alle ongegrond dienen te wor
den verklaard. 

Ik moge Uwer Majesteit mitsdien zeer eer
biedig in overweging geven het b iernevens
gaand, in <lien zin opgemaakt ontwerpbesluit 
te bekrachtigen. 

Het zou Uwer Majesteit voorts kunnen be
hagen de hierbij gevoegde, aan de Afdeeling 
van den Raad van State gerichte stukken aan 
den Vice-President van <lien Raad te doen 
terugzenden. 
De M inister va.n Wa.tersta.at, P. J. Rey me r. 
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4 Januari 1930. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in li.et Staatsblad va_n de tus
schen den Tijdelijk Zaakgelast1gde der 
N ede1·landen te Staniboul en den Minister 
van Buitenlandsche Zaken van Turkije op 
21 November 1929 te Angora gewisselde 
nota's tot voorloopige regeling der han
delsbetrekkingen tusschen N edJe1·land en 
1'u·rkije. S. 5. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de op 21 November 1929 te Angora 

tus chen den Tijdelijk Zaakgelastigde der Ne
derlanden te Stamboul en den Minister van 
Buitenlandsche Zaken van Turkije gewisselde 
nota's tot voorloopige regeling der handels~e
trekkingen tusschen Nederland en 1'urkiJe, 
van welke nota' s een afdruk en eene vertalmg 
bij dit besluit zijn gevoegd; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsch& Zaken van den 30sten Decem
ber 1929, Directie van het Protocol, n°. 
38770; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bedoelde nota's en de vertal ingen daarvan 

te doen bekend maken door de plaatsing van 
dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaaL, belast met de _ uitvoe
ring van hetgeen ten deze wordt vere1scht. 

's-Gravenhage, den 4den Januari 1930. 
WILHELMI A. 

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

(Uitgeg. 27 Jan. 1930.) 

LEGATIO DES PAYS-BAS. 

Angora, le 21 novembre 1929. 
Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur d'informer Votre Excell~nce 
qu'en attendant la conclusion et la mise e~ 
vigueur d'un traite de commerce et ~e naVI
gation entre Jes Pays-Bas et la Turqu10, dont 
Jes nogociations oat deja ete entamees, mon 
Gouvernement consent a ce qu'a partir du 30 
novembre 1929 les produits naturels ou fabri
ques originaires et en provenance de Turquie 
importes sur le territoire des P ays-Bas, des 
Indes 'eerlandaises, du Surinam et de Cura-
9ao et destines soit a la con o=ation soit a 
la reexportation ou au transit, jouissent du 
tra itement de la nation la pi us favorisee. 

II est entendu que !'application de ce regime 
provisoire est subordonne a l'applic~tion r~c i: 
proque en Turquie pendant le merne dela1 
aux produits naturels ou fabriques originairns 
et en provenance des P ays-Bas, des Indes 
Neerlandaises, du Surinam et de Cura9ao du 
traitement de la nation la plus favorisee. 

II est egalement entendu que le tra itement 
de la nation la plus favorisee ne pourra etre 
invoquc par le Gouvernement des Pays-Bas 
pour demander Jes benefices speciaux accordes 
ou qui seront accordes par la Turquie aux 
pays detaches de I 'Empire Ottoman en vertu 
du traite de L ausanne signe en 1923. 

Le present modus vivendi cessera ipso facto 
de produire ses effet le jour de la ·mise en 
vigueur du traite de commerce et de navi
gation en cours de negociation. Toutefois, Jes 

deux Parties pourront denoncar cet accord a 
tout moment avec preavis de trois mois. 

Veuillez agreer Monsieur le Ministre, !'as
surance de ma pl~s haute cons ideration. 

v a n Rech t e re n, 
Charge d' Affaires a. i . des Pays-B as. 

Son Excell ence l e Dr. 1'ewfik R ouschdi B ey, 
Ministre des A/faircs Etrangere., a Angora. 

REPUBLIQUE TURQUE. 

Ministere des Affaires 
Etrangeres. 

1\0
• 77150/30 

Ankara, le 21 novembre 1929. 
J\lonsieur le Charge d'Affaires, 

J'ai l'honneur de Vous informer qu'en at
tendant la conclusion et la mise en vigueur 
d'un traite de commerce et de navigation en
tre la Turquie et Jes Pays-Bas, dont les nego
ciations ont deja ete entamees, moo Gouver
nement consent a ce qu'a. partir du 30 novem
bre 1929 Jes produits naturals ou fabriques 
originairos et en provenance des Pays-Bas, 
des Indes eerlandaises, du Surinam et de 
Cura9ao importes sur le territo ire ture et 
destines soit a la con omrnation, soit a la 
reexportation ou au transit jouissant du trai
tement de la nation la plus favor isee. 

II est entendu que !'application de ce regime 
provisoire est subordonnee a !'appl ication reci
proque dans les Pays-Bas, Jes Indes Neerlan
daises, au Surinam et a Cura9ao, pendant le 
meme delai, aux produits naturals ou fabri
ques originaires et en provenance de la Tur
quie, du traitement de la nation la plus 
favorisee. 

II est egalement entendu que le traitement 
de la nation la plus favor isee ne pourra etre 
invoque par le Gouvernement des Pays-Bas 
pour demander Jes benefices speciaux accordes 
ou qui seront accordes par la Turquie aux 
pays detaches de !'Empire Ottoman en vertu 
du traite de L ausanne signe en 1923. 

Le present modus vivendi cessera ipso facto 
de produire ses effets le jour de la mise en 
vigueur du traite de co=erce et de navigation 
en cours de negociation. Toutefois, les deux 
Parties pourront denoncer cet accord a tout 
moment avec preavis de trois mois. 

Agreez, Monsieur le Charge d'Affaires, Jes 
assurances de ma consideration tres distinguee. 

· Dr. R i.i s t i.i . 

Monsieur le Comte de R echteren Limpurg, 
Charge d'Affaires des Pays-Bas, Ankara. 

V e r t a I i n g e n. 

GEZANTSCHAP 
DER NEDERLANDEN. 

Angora, 21 November 1929. 

Mijnheer de Minister, 
Ik heb de eer ter kennis van Uwe Excell en

t ie te brengen, dat, in afwachting van de slui
ting en de inwerkingtreding van een verdrag 
van handel en scheepvaart tusschen Nederland 
en Turkije, waarover de onderhandel ingen 
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reeds zijn aangevangen, mijne R egeering er in 
t-0estemt, dat, van 30 November 1929 af, de 
voo1·tbrengselen van den bodem en de nijver
heid afkomstig en herkomstig uit Turkije, in
gevoerd op het grondgebied van Nederland, 
Nederl andsch-Indie, Suriname en Cura,;,ao, en 
bestemd, hetzij tot verbruik, hetzij tot weder
uitvoer of tot doorvoer, de behandeling der 
meestbegunstigde natie genieten. 

Het is verstaan, dat de toepassing van dit 
voorloopig regime afhankelijk is van de toe
passmg in Turkije, gedurende hetzelfde tijd -
verloop, van de behandeling der meestbegun
stigde natie op de voortbrengselen van den 
bodem en de nijverheid, afkom tig en her
komstig uit Nederland, Nederlandsch-Indi e, 
Suriname en Cura,;,ao. 

H et 1s eveneens verstaan, dat de behande-
1 ing der meestbegunstigde natie niet door de 
N ederlandsche R egeering kan worden ingeroe
pen ter verkrijging van de bijzondere voordee
len, welke door Turkije zijn of zullen worden 
verleend aan de landen die zich op grond van 
het in 1923 geteekende verdrag van Lausanne 
van het Ottomaansche Rijk hebben losge
maakt. 

Deze modus vivendi zal ipso facto ophouden 
van kracht te zijn op den dag der inwerking
treding van het verdrag van handel en scheep
vaart1 waarover onderhandeld wordt. Beide 
PartiJen kunnen echter deze overeenkomst 
ieder oogenblik opzeggen met een opzegter
mijn van drie maanden. 

Gelief, enz. 
v a n R e c h t e r e n, 

Tijdelijk Zaakgelastigde der N ederlanden. 

Zijner Ea:cell cntie Dr. T ewfik Rouschdi B ey, 
Minisier ·van Buitenlandsche Zaken, A ngora. 

TU.RKSCHE REPUBLIEK. 

),linisterie van 
Buitenlandsche Zaken. 

N°. 77150/30. 

Angora, 21 November 1929. 
Mijnheer de Zaakgelastigde, 

Ik heb de eer te Uwer kennis te brengen, 
dat, in afwachting van de sluiting en de in
werkingtreding van een verdrag van handel 
en scheepvaart tusschen Turkije en Nederland, 
waarover de onderhandelingen reeds zijn aan
gevangen, mijne R egeering er in toestemt, dat, 
van 30 ovember 1929 af, de voortbrengselen 
van den bodem en de nijverheid afkomstig en 
herkomstig uit Nederland, Nederlandsch-In
die, Suriname en Cura,;,ao, ingevoerd op 
Turksch grondgebied, en bestemd, hetzij tot 
verbruik, hetzij tot wederuitvoer of tot door
voer, de behandeling der meestbegunstigde 
natie genieten. 

Het is verstaan, dat de toepassing van dil 
voorloopig regime afhankelijk is van de toe
pasaing in Nederland, ederlandsch-Indie, 
Suriname en Cura,;,ao, gedurende hetzelfde 
tijdsverloop, van de behandeling der meestbe
gunstigde natie op de voortbrengselen van den 
bodem en de nijverheid afkomstig en herkom
stig uit Turkije. 

Het is eveneens verstaan, dat de behande-

ling der meestbegunstigde natie niet door de 
Nederlandsche .Regeering kan worden inge
roepen ter verkrijging van de bijzondere voor
deelen , welke door Turkije zijn of zullen wor
den verleend aan de landen die zich op grond 
van het in 1923 geteekende verdrag van Lau
sanne van het Ottomaansche Rijk hebben los
gemaakt. 

Deze modus vivendi zal ipso facto ophouden 
van k1·acht te ziin op den dag der inwerking
treding van het verdrag van handel en scheep
vaart, waarover onderhandeld wordt. Beide 
Partijen kunnen echter deze overeenkomst 
ieder oogenblik opzeggen met een optermijn 
van drie maanden. 

Geli ef, enz. 
Dr. Riis t ii. 

Den H eel'e Graaf van R echteren Li,npurg, 
Zaakg ela,stigde der N ederlanden, A n gom. 

6 Januari 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 101 5• lid.) 

De kosten van een vakonderwijzeres in de 
uuttige handwerken voor meisjes bevorde
ren niet alleen den omvang van het onder
wijs, maar ook den goeden gang van het 
hier bedoeld vakonderwijs, en daarmede 
het onderwijs in het algemeen aan de school. 
Nu op de vergoeding, bedoeld bij het 9• lid, 
geen aanspraak kan worden gemaakt, ko
men -l.eze kosten clan ook krachtens art. 101 
8° lid in verband met het 5• lid en art. 55 
under o voor vergoeding in aanmerking. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkenr!e oµ het beroep, ingesteld door 

het B estuur der Vereeniging voor Gereformeerd 
Schoolonderwijs te IJlst tegen het besluit van 
Gerleputeerde Staten van Friesland van 17 
Juli 1929, n°. 83, 2• afdeeling F., waarhij met 
vernietiging voor zooveel noodig van bet be
sluit van den Raad der gemeente IJlst van 
fi Februari 1929, ten behoeve van de bijzondere 
school, Wijk B. n°. 115, aldaar, de vergoeding, 
bedoeld in het 1° lid van art. 101 der Lager
Onderwijswet 19~0 juncto h et 8• lid van dit 
artikel, over de jaren 1925. 1926 en 1927 nader 
is bepaald op f 3463.88½ : 

Den Raad van State, Afdeeling door de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
6 November 1927, n°. 777, en 17 December 
1929, no. 777/190; 

Op de voordracht, van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
2 Januari 1930, n°. 30710, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel ; 

0. dat de Raad der gemeente IJlst in zijne 
vergadering van 6 Februari 1929 de gemeen 
te!ijke vergoeding, bedoeld bij art. 101 der 
Lager-Onderwijswet 1920, voor de bovenge, 
melde school over het rlriejarig tijdvak van 
1 J"anuari 1925 tot en met 3) December 1927 
heeft vastgesteld op f 3i58.18½, daarbij o.m. 
overwcgende, dat het vakonderwijs in d e nut
tige handwerken aan de ~chool over d e jaren 
1925, 1926 en 1927 uitsluitend is gegeven door 
een vakonderw:ijzeres in het bezit van d e daar
voor noodige bevoegdheid (akte K.); dat de 
vergoeding door de gemeente van de belooning 
van vakonderwijzers worrlt geregeld in het 
9• lid van a rt. 101 der Lager-Onderwijswet 
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1920; dat in de gemeente over het in de tweede 
zinsnede van art. 101, 9• lid, der Lager-Onder
w\jswet 1920 bedoelde tijdvak aan de open
bare lagere school geen vakonderwijzerA zjjn 
werkzaam geweest, zoodat het schoolbestuur 
geen aanspraak op de in de 1 e zinsnede van dat 
lid bedoelde vergoeding kan maken; dat bij 
Ons besluit van 1 October 1927, n° . 7, is be
slist, dat de jaarwedden van vakonderwijzers 
niet kunnen worden gerangschikt onder de uit
gaven ter verzekering v,i,n den goeden gang 
van het onderwijs, als bedoeld in art. 55, letter o, 
der Lager-Onderwijswet 1920, daar het v,i,k
onderwijs wel den omvang, maa.r niet den goe
den gang van het onderwjis betreft ; dat de 
uitgaaf derhalve door het schoolbestuur ten 
onrechte onder de ten behoeve der school 
werkelijk gemaakte kosten is opgenomen ; 

d,i,t, nadat het schoolbestuur van <lit besluit 
bij Gedeputeerde Staten van Friesland in be
roep was gekomen, dit College, bij besluit 
v,i,n 17 J uli 1929, n°. 83, 2• afdeeling F., met 
vernietiging, voor zooveel noodig, van het be
streden raadsbesluit de over de jaren 1925, 
1926 en 1927 aan den appellant toe te komen 
vergoeding, bedoeld in art. 101, 1 e lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920, nader heeft bepaald 
op f 3463.88 ½, daarbjj ten aanzien van het 
bovengemelde punt overwegende, dat de 
appellant geene vergoeding krachtens art . 101, 
9• lid, kan genieten, omdat in de jaren 1924, 
1925 en 1926 aan de openbare lagere school te 
IJlst geen va.konderwijzers zijn werkzaam ge
weest ; dat de a.ppella.nt de door hem gemaakte 
kosten wegens salarieering eener handwerk
o nderwjjzeres bij de rubriek van art. 55, letter o, 
wil zien ondergebracht , omdat de betrekkelijke 
uitgaaf z.i . wel degelijk strekt ter verzekering 
van den goeden gang van het onderwijs ; dat 
de appellant er in dit verband op wijst, dat, 
met het oog op de omvangrjjke taak, waarvoor 
de tweede leerkracht zjjner school was geplaatst, 
aan een mannelijken tweede-onderwijzer boven 
eene vrouwelijke volledige leerkracht met be
voegdheid voor vak k de voorkenr moest 
worden gegeven en cle aanstelling van eene 
afaonderlijke vakonderwijzeres, die tevens 
buiten de ~ewone schooluren kon les geven, 
waardoor tiJd voor het gewoon onderwijs vrij 
kwam, dus aan den goeden gang van het onder
wijs bevorderlijk was; dat de Inspecteur van 
het Lager Onderwijs l,e SnPek, wiens _gevoelen 
de Hoofdinspecteur deelt, er op wijst, · dat hPt 
getal leerlingen aan des appellants school niet 
buitengewoon hoog was en opmerkt , dat aan 
verreweg de meeste tweemansscholen naast het 
hoo{d eene ondenv~izeres werkzaam is, zonder 
dat dit ten gevolge heeft, dat het onderwijs 
minder goed wordt gegeven; dat de Inspecteur, 
in tegenstelling met den appellant, voor het 
onderwijs geen voordeel ziet in de omstandig
heid, dat door de aanwezigheid va n eene vak
onde_ wijzeres het onderwijs in de nutt ige hand
werken buiten de gewone schooluren kan wor
den verstrekt ; dat hij deze zijne meening als 
volgt motiveert: ,,Juist omdat het vak nuttige 
handwerken beschouwd moet worden onder 
alle andere vakken genoemd in 11,rt. 2 der 
Laaer-Onderwijswet en niet als los daar naast, 
is Ii.et streven steedR geweest, mede op aan
dringen van den Minister van Onderwij s, om 
het vak handwerken zooveel mogelijk onder 

de gewone achooluren te brengen. I.n verreweg 
de meeste scholen is dit dan ook reeds het geval. 
In die uren wordt clan aan de jongens onder
w\js gegeven in zulke vakken, die voor hen van 
specia-al belang zijn. In dit opzicht maakt de 
bijzondere school te LTlst geene uitzondering 
op de andere tweemansscholen, zoodat het 
Bestuui- niet mag zeggen, dat aan zijne srhool 
wel een vakonderwijzeres moest zijn voor den 
goeclen gang van het onderwijs, opdat het 
handwerkonderwijs buiten de gewone school
uren kon vallen" ; dat hun College, zich met 
de zienswijze van het Rijksschooltoezicht 
kunnende vereenigen, om de genoemde redenen 
de door den appellant aan de vakonderwijzeres 
uitgekeerde belooning niet als een uitgaaf t er 
verzekering van den goeden gang van het 
onde1 wijs kan aanmerken en daarom met den 
Gemeenteraad van oordeel is, dat die beloo
ning niet onder de kosten, becloeld in art. 55, 
letter o der Wet, kan warden gerangschikt; 

dat van het besluit van Ge.deputeei-de Staten 
het schoolbestuur bij OnR in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat door de toevoeging van het 
negende lid aan art. 101 nog niet is uitgemaakt, 
dat de bedoelde ui~gaven voor het handwerk
onderwijs niet_ zouden mogerr worden gebracht 
onder de rubnek v.an art. 55, letter o, wanneer 
het overigens naar zijn aard ond€'r die rubriek 
1.ou vallen ; dat toch voor de vergoeding, 
dom· de gemeentebesturen van niet-wettelijke 
acten ex art. 33 der Lager-Onderwijswet 1920 
eene regeling bestaat, welke practisch geheel 
overeenkomt met de ngeling, bedoelcl in 
art. 101," 9• lie' , en dat desniettegenstaande 
reeds vergchillende malen is besl;sL, dat de uit 
gaven voor niet-wettelijke acten, bijvoorheeld 
de wogenaamde na-acten voor Bijbelsch onder
wijs, wel kunnen warden gebracht onder uit 
gaven, bedoeld in art. 55, letter o; dat, aange
zien dus de regeling vocr ,,niet,-wettelijke acten" 
en voo1 _,,vakonderwijs" in de LagP-'.·-Onderwij 0 -

wet 1920 p ractisch gelijk is, eene gelijke wets
interpretatie er toe moet leiden, dat beiderlei 
uitgaven ook gelijk ondn de rubriek van 
art. 55, letter o, kunnen warden gebracht ; 
dat, wat de vraag hetreft of het aanstellep van 
eene onderwijzeres in nuttige handwerken 
strekt tot verzekering van den goeden gang 
van het onderwij s, het Bestuur het volgende 
wil opmerken: dat zijne school in de jaren 1925, 
1926 en 1927 werd bezocht door onderscheiden
lijk gemiddeld 74½ , 76 en 80 leerlin2:en, waar 
voor sleoht s twee wettelijke leerkrachten aan 
z(jne school verbonden waren; dat, daar een 
mannelijke leerkracht, a ls regel meer kan pres
teeren dan eene vrouwelijke, het wenschelijk 
moest warden geacht, dat aan zijne school 
twee mannelijke leerkrachten bleven verbon
den; dat hierdoor de toestand trouwens bleef, 
zooals die in December 1921 en v roeger en 
later Ateecls was ; dat door deze regeling het 
vakonderwijs in de nuttige handwerken ook 
buiten de gewone schooluren vie!, hetwelk zeer 
bevorderlijk was voor den goeden gang van het, 
onderwijs in het, algemeen ; dat, wanneer toch 
het vakonderwijs in nuttige handwerken ondtr 
de gewone schooluren wordt gegeven, de me isjes 
in die uren altijd van het onderwijs in een antler 
vak verstoken blijven; dat de klaeht bijvoor
beeld werd gehoord, dat mei.sjeA aan een 
andere school nooit tcekenonderwijs hadden g{' -
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noten; dat, daar dus door de regeling aan zijne 
school bet onderwijs in zijn geheel beter kon 
worden ge~e,en, ook de aanstelling van een 
vakonderw,jzeres in nuttige ha-ndwerken strek
te t-ot verzekcring van den goeden gang van 
bet onderwije in zijn geheel ; dat het in dit 
verband ook nog wil wijzen op Ons Besluit van 
27 Mei 1926 ( . 154), waarbij terzake van bet 
vakonderw:ijs in nuttige handwerken in 1922, 
is uitgemaakt, dn,t de uitgaven daarvoor ge
rekend moeten worden bij de uitgaven ex 
art. 55, letter o, strekkend tot verzekering van 
den goeden ganp. van het onderwij : dat, aan
gezien nu de bepaling in de Lager-Onderwijs
wet 1920 omtrent bet onderwijs in de nut. tige 
handwerken als zoodanig (art. 2) en ook de 
bepaling der Wet van art .. 55, letter o, precies 
dezelfde zijn gehleven voor deja.ran 1925, 1926 
en 1927, zooals ze ook voor het jaar 1922 luid
den, hieruit moet volgen, dat ook thans nog de 
mtgaven voor vakonderwijzeressen in nuttige 
handwerken behooren gerekend te worden 
onder de uitgaven, bedoe)rl bij art. 55, letter o, 
der Lager-Onderwjjswet 1920; dat het, of
schoon de schoolbesturen geheel vrij zijn in 
de be~teding de1· ex art. 101 beschikbare gelden, 
mits zij krachtens aard- en krachtens haar 
karakter vallen onder een der rubr ieken, in 
a rtikel 55 genoemd, er ook op wil wijzen, dat 
het geen gebruik heeft gemaakt van de gelegen
heid tot aan telling van eene kweekelinge met 
acte, in welk geval de kosten daarvoor ook 
aan de gemeentebesturen in rekening hadden 
kunnen worden gebracht; dat, wanneer het, 
met 1 Januari 1922 of 1923 eene onderwijzeres 
voor het geheele lager onderwijs had aangesteld 
in_ de plaats van den onderwijzer, die aan 
zune school verbonden was, dezc onderwijzer 
dan op wachtgeld harl moeten worden gesteld, 
waarvan de kosten dan voor rekening van het 
Rijk waren gekomen ; 

0. dat de appellant terecht van oordeel is, 
dat de kosten van eene vakonderwijzeres in de 
nuttige handwerken voor meisjes, welke uit
gave n iet a. Il een den omvang van het onderwij s, 
maar ook den goeden gang van het bovenbe
doelde vakonderwijs en daarmede het onder
wijs in het a lgemeen aan de school bevordert , 
krachten art . 101, ste lid, der Lauer-Onder
wij wet 1920 in verband met het 5de lid van 
dit artikel en a rt. 65 onder o dezer wet voor 
vergoeding in aanmerking behooren te komen, 
nu op de vergoeding, bedoeld bij het 9de lid, 
geen aanspraak kan worden gemaakt ; 

da.t we liswaar Gedeputeerde Staten in over
eenstemming met het gevoelen van het Rijks
schooltoez icht het meer in het belang van het 
onderwijs achten, indien aan de school, in 
plaats van twee mannelijke leerkrachten be
nevens eene vakonderwijzeres in vak k. naast 
h ot hoofd eene vrouwelijke leerkracht met 
volledige bevoegd.heid en bevoegd.heid voor 
het onderwijs in vak k ware verbouden, <loch 
dat, wat hiervan zij, nu eenmaal aan de school 
twee mannelijke leerkrachten werkzaam zjjn, 
de goede gang van het onderwijs ongetwijfe!d 
de aanstelling van de bedoelde vakonderwijze
res vorderde ; 

dat mitsdien de door Gedeputeerde taten 
toegekende vergoeding met f 521.56 moet worden 
verhoogd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 

H ebben goedgevonden en ver, taan: 
met wijziging van ·het bestreden besluit van 

Gedeputeerde Staten van Frir•sland van 17 Juli 
1929, n°. 83, 2• afdeeling F., het bedrag dP-r 
aan den appellant over d P- jaren 1925, 1926 en 
1927 t')e te kennen vergoeding, bedoeld bij 
art. 101, 1 c lid, der Lager-Onderwijswet 1920, 
na aftrek overeenkomstig het 8ste lirl van dit 
artikel, vast t e stellen op f 3985.43½. 

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

7 Januari 1930. BESLUIT betreffende het 
tijdstip van inwerkingtreding van een aan
tal artikelen van de Ambtenarenwet 1929. 
S. 6. 

Wij WILHEL 11 rA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

J ustitie van den 3den J anuar i 1930, 2de Af
deeling A, n° . 903 ; 

Gelet op artikel 135 van de Ambtenarenwet 
1929 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De artikelen 1, 2, 115 tot en met 

124, 127, 131, 132, 135 tot en met 137 van de 
Ambtenarenwet 1929 treden in werking met 
ingang van 15 Maart 1930. 

2. De artikelen 125, 126, 133 en 134 van 
die wet treden in werking met ingang van 1 

eptcmber 1930. 
Orize ::\1inister van J ustitie is belast met de 

ui tvoering van di t besluit, dat in het Staats
blad zal worden gepl aatst. 

's-Gravenhage, den 7den Januari 1930. 
WILHELMI A. 

De Minister van Justitie, J . Donner. , 
(Uitgeg. 9 Jan. 1930.) 

9 Janua,·i 1930. WET, houdende w1J z1g111g 
van het negende hoofdstuk der R ij ksbe
grooting voor het dienstjaar 1929. S. 7. 

9 ✓anuari 1930. BESLUIT tot bekendma
king van den tekst van het Koninklijk 
besluit van 31 Mei 1926 (Staatsblad n°. 
159) , tot nadere uitvoering van artikel 16 
en artikel 28, vierde lid der ijverheids
onderwijswet. S. 8. 

Wij WILHELMI A, cnz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Ouderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 6 
Januari 1930, n°. 10721, afdeeling Nijver
heid onderwijs; 

Gelet op artikel VI van Ons besluit van 24 
December 1929 (Staatsblad n°. 585); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
den tekst vau Ons besluit van 31 Mei 1926 

(Staatsblad n°. 159) , zooals dat gewijzigd is 
bij Ons besluit van 10 Januari 1928 (Staats
blad n°. 3) en bij Ons besluit van 24 De
cember 1929 (Staatsblad n° . 685), overeen
komstig het bepaalde in artikel VI van laatst. 
genoemd besluit a lgemeen bekend te maken 
door bijvoeging van den tekst in zijn geheel 
bij dit besluit. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen i belast met de uitvoering 
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van <lit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den gepl aatst. 

's-Gravenhage, den 9den Januari 1930. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J . Te r p s t r a . 

(Uitgeg . 23 Januari 1930.) 

Tekst van bet Koninklijk beslult van den 
31sten Mel 1926, tot nadere ultvoerln g van 
artlkel 16 en- van artlkel 28, vlerde Ud, der 

Nljverheldsonderwljswet. 

Art. 1. Waar in <lit beslui t gesproken 
wordt van: 

,,Onze Minister" en ,,de Minister" is daar
onder te verstaan Onze Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen; 

,,directeuren, leeraren, personeel, arnbte
naren of leerlingen" zijn hieronder, tenzij uit
drukkelijk anders is bepaald, begrepen direc
tr ices, leeraressen, vrouwelijk personeel, vrou
welijke ambtenaren en vrouwelijke leerlingen. 

Art. 2. De artikelen 17, 17a, 17b, 17c en 
17d der wet, houdende voorzieningen tegen 
besmettelijke ziekten, alsmede de· a lgemeene 
rnaatregelen van bestuur, ingevolge die arti
kelen vastgesteld, zijn toepasselijk op alle 
scholen voor nijverheidsonderwijs. 

Art. 3. l. Tot de lste klasse van dagscho
len, als bedoeld in artikel 11, eerste lid, der 
Nijverheidsonderwijswet, worden alleen toege
laten zij, die voldoend lager onderwijs hebben 
genoten en bij den aanvang van het school-

• jaar ten minste den leeftijd van 12 jaar heb
ben bereikt. 

2. Tot de lste klasse van scholen, a ls be
doeld in artikel 11, tweede lid, dier wet en tot 
de scholen of cursussen tot opleiding van leer
krachten bij het nijverheidsonderwijs worden 
in den regel alleen toegelaten zij , die, in het 
bijzonder voor zooveel de aan het onderwijs 
op die scholen verwante hoofdvakken betreft, 
eene kennis bezitten gel ijk aan die. welke ge
vorderd wordt voor de toelating tot de 4de 
kl asse eener hoogere burgerschool. 

3. Voor bepaalde groepen van scholen voor 
rniddelbaar nijverheidsonderwijs kan Onze Mi
nister toelatingseischen vaststellen, welke af
wijken van de bepalingen van het tweede 
lid van <lit artikel. 

4. Tot een avondschool, als bedoeld in ar
tikel 11, eerste lid , onder a, der Nijverheids
onderwijswet, worden niet toegelaten zij, die 
een dagschool voor ambacht of handwerk of 
voor algemeen vormend onderwijs bezoeken. 

Art. 4. 1. Alvorens een leerling kosteloos 
wordt toegelaten, overtuigt bet school- of ge
rneentebestuur zich van <liens onvermogend
heid, zoomede van die zijner ouders of ver
zorgers. 

2. Alvorens een leerling tegen gedeelte
lijke betaling van het schoolgeld wordt toe
gel aten, overtuigt het school- of gemeente
bestuur zich van de minvermogendheid der in 
het eerste lid bedoelde personen. 

3. Het school- of gemeentebestuur doet, bij 
de indiening van de rekening en verantwoor
ding, opgave aan Onzen Minister van het aan
tal leerl ingen, dat is toegelaten, gesplitst naar 

de onderscheidene bedragen der schoolgeld
heffing. 

4. De heffinf!: en invordering van school
gelden aan RiJksscholen wordt door Onzen 
Minister bij verordening geregeld. 

Art. 5. Beslissingen omtrent toelating en 
bevordering van leerlingen worden genomen 
door den directeur , de betrokken leeraren en 
een vertegenwoordiger van het scho6L of ge

meentebestuur. 
A rt. 6. In een lokaal wordt niet aan meer 

dan eene klasse of door meer dan een leeraar 
te gelij k onderwijs gegeven, tenzij in bijzon
dere gevallen met toe temming van Onzen 
Minister. 

Art. 7. 1. Voor directeur, leeraren en ver
der personeel van gesubsidieerde nijverheids
scholen worden door de school- of gemeente
besturen instructien vastgesteld, welke de 
goedkeuring van Onzen Minister behoeven. 

2. Zij mogen geen lid zijn van het be
stuur der school, waaraan zij zijn verbonden. 

3. Voor directeur, leeraren en verder per
soneel der Rijksscholen worden instructien 
vastgesteld door Onzen Minister. 

4. Het personeel, in <lit artikel bedoeld, 
bekleedt geen nevenbetrekkingen, neemt niet 
dee! aan aannemingen of leveringen ten be
hoeve van de school, waaraan het is verbon
den en drijft geen handel, tenzij met goed
keuring van Onzen Minister. 

Art. 8. Met inachtneming van de voor
schriften der i nstructie gedragen de leeraren 
en het verder personeel zich in zaken, die op 
de schooltucht of op de inwendige huishou
ding der school betrekking hebben, naar de 
beslissing van den directeui-, behoudens be
roep, wat de Rijksscholen aangaat, op Onzen 
Minister, en wat de van Rijkswege gesubsi
dieerde bijzondere en gemeentelijke scholen 
aangaat, onderscheidenlijk op de school- en 
gemeentebesturen. . 

Art. 9. Ten minste eenmaal in het jaar be
spreekt het schooL of gemeentebestuur in eene 
gerneenschappelijke vergadering met di recteur 
en leeraren de belangen van inrichting en 
onderwijs. 

Waar het eene gemeentelijke school betreft, 
kan het gemeentebestuur zich doen vertegen
woordigen. 

Art. 10. Ter bespreking van vlijt, gedrag 
en vorderingen der leerlingen en van de be
langen van het onderwijs roept de directeur 
de leeraren zoo dikwijls te zarnen a ls hij noo
dig acht, <loch ten minste eenmaal per kwar
taal. Directeur en leeraren zijn verplicht dezc 
bijeenkomste'n, welke buiten de gewone school 
uren worden gehouden, bij te wonen. 

Art. 11. Bij afwezighe id van leeraren 
worden de lessen waargenornen door andere 
leeraren, aan te wijzen door den directeur. 

Art. 12. Van ongunstige rapporten, door 
of vanwege het school- of gemeentebestuur 
aan Onzen Minister uitgebracht over direc
teuren, leeraren en verder -personeel van ge
subsidieerde nijverheidsscholen, wordt den be
trokkene zoo spoedig mogelijk een afschrift 
gegeven. Deze is, des gevorderd, verplicht 
schriftelijk te verklaren, dat hij van den in
houd kennis heeft genomen. 

Een en ander geldt ook van ongnnstige- rap
porten, door den directeur uitgebracht· over 
I eeraren of verder personeel. 
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Art. 13. 1. Directeuren , leeraren en antler 
personeel worden voor vast aangesteld, indien 
uit een vanwege het bestuur ingesteld genees
kundig onderzoek is gebleken, dat zij geen 
organische of andere lichaamsgebreken heb
ben, welke hen voor de vervulling hunner be
trekking ongeschikt zouden maken. De des
betreffende geneeskundige verklaring behoort 
bij de voordracht ter vaste benoemibg aan 
Onzen Minister te worden , overgelegd. 

2. Voor een leeraar , die aan een school 
voor vast wordt aangesteld, ·kan, onder goed
keuring van Onzen Minister, een getal les
uren worden vastgesteld, hetwelk voor de be
rekening van zijn salaris aan die school al s 
minimum zal gelden, behoudens latere vel"
mindering van dat getal lessen op zijn e igen 
verzoek. 

3. Tijdelijke aanstelling voor een jaar kan 
plaats -hebben: 

a. a ls mag worden aangenomen, dat de 
werkzaamheden, waarmede de benoemde aan
stonds of later zal worden belast , te zamen 
niet meer dan dri e jaren in beslag zullen 
nemen; 

b. als blijkens de akte van aanstelling eene 
vaste aanstelling afha nkelijk wordt gemaakt 
van het verkrijgen van een bepaald, in die 
a kte genoemd, bewijs van bekwaamheid ; 

c. in de gevallen bij wet, algemeenen 
maatregel van bestuur of uit kracht daarvan 
gegeven voodchrift aangewezen. 

4. Voorts kan tijdelijke aanstelling plaats 
hebben op proef, voor niet !anger dan een 
jaar, zoo noodig met nog een jaar te verlen
gen. E chter kan het lichaam, dat den be
noemde heeft aangesteld , op <l iens verzoek 
den proeftijd na twee jaren nog uiterlijk met 
een jaar verlengen. 

5. Als leeraar aan een nijverheidsschool 
kan a lleen optreden hij , di e den leeftijd van 
21 jaar heeft volbracht. 

6. Gehuwde vrouwelijke personen kunnen 
voor een benoeming tot directrice, leerares, 
huishoudster, assistent-huishoudster of admi
ni stratrice aan een nijverheidsschool niet in · 
aanmerking komen, tenzij in buitengewone 
gevall en , ter beoordeeling van Onzen Minister . 

A,·t . 14. 1. Directeuren, leeraren en antler 
personeel ontvangen zoo spoedig mogelijk na 
hun benoeming een afschrift van de gedag
t,eekende en onderteekende akte van aanstel-
1 ing, di e de betrekking, alsmede den naam 
en de voornamen van den benoemde, benevens 
jaar en dag van geboorte vermeldt. 

2. Die akte vermeldt voor•~ althans : 
a. of de benoem ing vast of tijdelijk is; 
b. zoo mogelijk den dag van ingang der 

benoeming; 
c. het sa lar is volgens de geldende Rijks

regeling; 
d. voor zooveel betreft directeuren en 

leeraren : de bepaling, dat een getal lesuren 
kan worden opgedragen, a ls in verband met 
de belangen van het onderwijs zal blijken 
noodig te zijn , behoudens de bepalingen, te 
dezen aanzien vermeld in de bijlagen van dit 
besluit. 

3. Den benoemde wordt eenmaal kosteloos 
in afschrift of afdruk een exemplaar verstrekt 
van de instructie, naar welke hij zich heeft te 
gedragen . Dit geldt ook voor wijzigingen in 
de instructie. 

4. De benoemde geeft een onderteekende 
verklaring a f, dat hij van de instructie, res
pectievelijk van de daarin aangebrachte wij-
zigingen, kennis heeft genomen . _ 

A 1·t. 15. 1. Bui ten het geval, bedoeld bij 
a rtikel 33 van dit beslui t, wordt aan direc
teuren, leeraren en antler personeel in vasten 
dienst ontslag verleend: 

a . op e igen verooek ; 
b . wegens het ber-eiken van den 65-jarigen 

leeftijd ; 
c. door opheffing van de school of van de 

betrekking, of wegens verandering in de in
richting van het dienstvak, waarbij zij werk
zaam zij n en waardoor hunne werkzaamheden 
overbodig zijn geworden ; 

d. indien uit een vanwege het bestuur in
gesteld geneeskundig onderzoek lichamelijke 
of geestelijke ongeschiktheid is gebleken; 

e. als straf; 
/ . wegens andere gewichtige redenen. 
In de gevallen, bedoeld onder a, b, c en d, 

moet het ontslag eervol worden verleend. 
2. In het geval , bedoeld onder a, wordt 

het ontslag niet verleend met ingang van een 
dag, vroeger dan eene m aand, of later dan 
drie m aanden na den dag, waarop het ver
zoek om ontslag is ingekomen. Van deze be
pal ing kan worden afgeweken, wanneer drin
gende redenen van openbaar belang zulks 
vorderen, a lsook overeenkomstig het verzoek 
van den betrokkene zelf, wanneer althans de 
belangen der school zich niet tegen inwilli
g ing hiervan verzetten. 

3. In het geval, bedoeld onder b, wordt het 
ontslag n iet later verleend dan met ingang 
van den l sten J anar i, volgende op den dag, 
waarop de 65-j arige leeftijd wordt bereikt. 

In bijzondere gevallen kan met m achtiging 
van Onzen Minister na het bereiken van den 
65-jarigen leeftijd telkens voor den tijd van 
een jaar het toekennen van eervol ontslag 
worden ui tgesteld. 

4. Vrouwelijke ambtenaren, die in het hu
welijk t reden, worden met ingang van den 
dag van h aar huwel ijk eervol ontslagen, be
houdens: 

a. wanneer de vrouw den vijf-en-veertig
jarigen leeftijd heeft vervul_d ; 

b. in buitengewone gevallen, ter beoordee
l ing van Onzen Minister, wanneer het onder
wijsbelang in ernstige mate door het ontslag 
zou wo rden geschaad . 

5. Bij ongevraagd ontsl ag, anders dan in 
het geval bedoeld in het vierde lid van dit 
artikel , moet, onverminderd het bepaalde in 
arti kel 37 van di t beslui t, tusschen den da
tum van opzegging en dien van ontslag een 
termij n van ten minste dri e maanden liggen. 

6. De ontslagene ontvangt van het beslui t 
tot het verleenen van ontsl ag onverwijld ken
nis door toezending van een afschrift van dit 
besluit. 

7. Indien het ontslag ongevraagd verleend 
wordt, kan de betrokkene bij Ons in beroep 
komen binnen 30 dagen na den dag, waarop 
het in het vorig lid bedoeld afschrift ter post 
is bezorgd. De toezending van dit afschr ift 
geschiedt in di t geval bij aangeteekenden 
brief, ,vaarbij tevens schr iftel ijk wordt mede
gedeeld v66r welken datum de ontslagene bij 
Ons in beroep kan komen. 
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Art. 16. 1. In het geval, genoemd onder c 
van het vorig artikel, wordt den eervol ont
slagene, indien hij in het bezit is van een 
vaste aanstelli ng in eene dagbetrekking, welke 
a ls zij ne hoofdbetrekking is te beschouwen, 
met ingang van den dag van ontslag, voor 
zoover hij a lsdan niet in de termen valt om 
pens ioen te genieten, ten laste van de ver
eenig ing of het I ichaam, voor rekening waar
van zijn bezoldiging laatstelij k kwam, een 
wachtgeld toegekend. 

2. Een zoodanig wachtgeld kan ook wor
den toegekend aan dengene in vasten dienst, 
d ie ontslag vraagt, nadat het voornemen 
hem is medegedeeld, om zijn betrekking op 
te heffen of de inrichting van zijn dienstvak 
zoodanig te veranderen, dat zijn werkzaam
heden overbodig zullen worden, zoomede aan 
hem, in tijdelij ken d ienst, d ie een n iet wezen
lijk onderbroken diensttijd als zoodan ig van 
ten minste tien jaren heeft vervuld, tenzij hij 
belast is met werkzaamheden, d ie een tijdelij k 
karakter dragen. 

Art. 17. Met betrekking tot den duur en 
het bedrag van het wachtgeld wordt de vol
gende onderscheiding gemaakt: 

a. zij , d ie uit hoofde van den aard hunner 
bekwaamheden redelij kerwijze geacht moeten 
worden een gel ij kwaardige positie anders dan 
in openbaren dienst njet binnen een redel ij
ken termij n te kunnen verkrijgen; 

b. de overigen. 
A rt. 18. 1. Aan een directeur, leeraar of 

beambte, als bedoeld in artikel 17, onder a, 
wordt het genot van wachtgeld toegekend ge
durende een tijdvak, gel ij k aan zijn dienst
tijd, ten bedrage van: 

a. indien hij ten t ijde van het ontslag 
kostwinner is van een gezin, gedurende de 
eerste dr ie maanden de laatstel ijk door hem 
genoten wedde, gedurende de volgende drie 
maanden 85, gedurende de daaraanvolgende 
vij f jaren 70, gedurende de daaraanvolgende 
vij f jaren 60 en vervolgens 50 ten honderd 
van de laatstelij k genoten wedde; 

b. in de overige gevallen, gedurende de 
onder a bedoelde termij nen onderscheiclenlijk 
de laatstelijk genoten wedde en 75, 60, 50 en 
40 ten honderd daarvan; 

een en ander met dien verstande, dat het 
wachtgeld niet daalt beneden het bedrag van 
het uitgesteld pensioen, waarop de betrokkene 
ter zake van het hem verleend ontslag uitzicht 
heeft of, indien uit hoofde van eenigerlei om
standi ghe id zoodan ig uitzicht niet of niet meer 
bestaat, anders zou hebben gehad. 

2. Aan een directeur, leeraar of beambte, 
als bedoeld in artikel 17, onder b, wordt het 
genot van wachtgeld toegekend gedurende 
dr ie maanden, vermeerderd voor hem, die ten 
tijde van het ontslag kostwinner van een ge
zin was, met twee maanden en anders met een 
maand voor elk jaar door hem volbrachten 
diensttijd. Het wachtgeld voor de in dezen 
bedoelde personen bedraagt gedurende de 
eerste drie maanden het bedrag van de laat
stelijk door den betrokkene genoten wedde 
en daarna 70 ten honderd claarvan. 

3. Voor zooveel een ambtenaar ten tijde 
van het ontslag een diensttijd van ten minste 
tien jaren heeft volbracht en het aanti;il jaren 
van <l ien d iensttijd tezamen met het aantal 

jaren van den leeftijd, wen hij ten t ijde van 
het onts lag he&ft bereikt, 60 of meer be
draagt, wordt hem na afloop van de in het 
eerste en tweede lid bedoelde termijnen een 
verder genot van wachtgeld toegekend ten 
bedrage van het u itgesteld pensioen, waarop 
hij terzake van het hem verleend ontslag uit
zicht heeft of, indien uit hoofde van eenigerle i 
omstandigheid zoodanig ui tzicht niet of niet 
meer bestaat, anders zou hebben geh ad, met 
d ien verstande, dat gedurende het eerste jaar na 
afloop van de bedoelde termij nen, het wacht
geld niet m inder bedraagt dan 40 ten hon
derd van de laatstelijk genoten wedde. 

4. In buitengewone gevallen, ter beoordee
ling van Onzen Minister, kan het wachtgeld, 
nadat het genot daarvan is geeindigd, voor 
een bepaalden tijd worden voortgezet; het 
bedraagt a lsdan, indien de betrokkene ten 
tijde van het ontslag kostwinner was van een 
gezin, ten hoogste 50 en anders ten hoogste 
40 ten honderd van de laatstelij k genoten 
wedde. 

5. Aan een vrouwelij ke ambtenaar, die -ten 
t ijde van het ontslag gehuwd en n iet de kost
winster van een gezin is, wordt het genot van 
het wachtgeld steeds toegekend op den voet 
a ls in de voorafgaande leden voor de ambte
naren, bedoeld in artikel 17, onder b, is be
paald, met dien verstande echter, dat het 
derde lid van dit artikel buiten toepass ing 
bl ij ft. 

6. Een ambtenaar, die ten t ijde van het 
ontslag kostwinner was van een gez in, doch 
die hoedanigheid verliest, wordt nadien be
handeld op den voet als in de voorafgaande 
leden is bepaald voor ambtenaren , die ten 
t ijde van het ontslag niet kostwinner zij n van 
een gezin. 

Art. 19. Onder diensttij d wordt voor de 
vaststelling van het wachtgeld verstaan de 
aan het ontslag voorafgaande tij d, die is 
doorgebracht in een dagbetrekking aan scho
len voor m iddelbaar-, nijverheids-, handels-, 
lager of buitengewoon onderwijs, met dien 
verstande echter, dat: 

a. diensttijd, v66r het bereiken van den 
vollen leeftijd van 21 jaren vervul d, bu iten 
aanmerking blijft; 

b. indien de diensttijd wegens verleend 
ontslag onderbroken is geweest, de t ijd v66r 
de onderbreking, behalve voor de toepassing 
van het derde lid van artikel 18, slechts 
medetelt, indien de onderbreking minder dan 
een jaar heeft geduurd. 

A rt. 20. 1. Onder laatstelijk genoten wedde 
wordt, behoudens het bepaalde in de volgende 
leden, verstaan de bezoldiging, d ie in de ver
laten betrekking op den dag v66r het ont
slag werd genoten, m~t inbegri p eventueel 
van de toelagen, die door den betrokkene 
zouden zijn genoten, indien hij op de even
bedoelde bezoldiging in dienst ware gebleven. 

2. Indien in de regeling van de bezoldi 
ging eene wijziging komt, welke, indien de 
betrokkene op de in het eerste l id bedoelde 
bezoldiging in dienst ware gebleven, in d ie 
bezoldiging of (en) in de kindertoelage wijzi
ging zou hebben gebracht, geldt van de in
werkingtreding dier wijzig ing af het a ldu 
gewijzigd bedrag als laatstelijk genoten wedde. 

3. Voor betrekkingen, d ie gele idelijk wor-
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den opgeheven, ka n ten aanzien van het voor 
de vaststelling van het wach tgeld als · laat
stelijk genoten wedde aan te nem en bedrag 
van het bepaalde in het eerste lid, onder 
goedkeuring van Onzen Minister, worden af
geweken. 

4. In de gevall en, dat het salaris van den 
betrokkene door verandering van het aantal 
l esuren veelvuldige wijziging ondergaat, kan, 
indien naar het oordeel van Onzen Minister 
daartoe aanleiding bestaat, voor de vaststel 
ling van het wach tgeld als laatstelijk genoten 
wedde worden genomen hetgeen hem geduren
de de l aatste twaalf maanden gemiddeld aan 
wedde toekwam. 

Art. 21. 1. W anneer de op wachtgeld ge
stelde inkomsten geniet of gaat genieten uit 
of in verband met arbeid of bedrij f, ter hand 
genomen met ingang van of na den dag, 
waarop het ontslag, ter zake waarvan hem het 
wachtgeld is verleend, hem is aangezegd of 
door hem is aangevraagd , wordt: 

a. indien die inkomsten genoten worden in 
dienst van een openbaar lichaam, zoodra en 
zoolang het wachtgeld , vermeerderd daar
mede, de l aatstel ij k genoten wedde zou over
schrijden, bet wachtgeld met bet bedrag dier 
oversch r ijding verminderd; 

b. in de overige gevallen het wachtgeld 
voor den duur van die inkomsten met een be
drag, gelijk aan de helft daarvan verminderd, 
met dien verstande echter, dat van die in
lwmsten bu iten aanmerking blijft een bedrag, 
gelijk aan het verschi l tusschen het wacht
geld en de laatstelijk genoten wedde of, be
draagt het verschil meer dan 30 ten honderd 
van de l aatstelij k genoten wedde, gel ijk a.an 
30 ten honderd van de l aatstelij k genoten 
wedde ; 

c. bij gelijktijdig genot van inkomsten, a ls 
bedoel d onder a en b, het wachtgeld vermin
derd met het eventueel gedee lte der inkom
s ten onder a, waarmede deze, vermeerderd 
met het wachtgeld, het bedrag der l aatstelijk 
genoten wedde overschrijden, doch ten aan
zien van de overblijvende inkom sten gehan
del d, also£ zij alle onder b vall-en, echter met 
<lien verstande, dat bij de in de tweede plaats 
bedoelde vermindering n immer meer wordt 
afgetrokken dan de helft van de inkomsten 
.onder b. 

2. Wanneer de op wachtgeld gestelde ui t 
of in verband met arbeid of bedrij f , ter hand 
genomen v66r den dag, waarop het ontslag, 
terzake waarvan het wachtgeld hem is ver
l eend, hem is aangezegd of door hem is aan
gevraagd, op of na dien dag inkomsten of 
meerdere inkomsten gaat genieten, zij n ten 
.aanzien van die inkomsten of 111eerdere in
komsten de bepalingen van dit artikel van 
overeenkomstige toepassing. 

3. V an het ter hand nemen van eenigen 
arbe id of bedrij f doet de op wachtgeld ge
stelde onverwijld mededeeling aan Onzen Mi
nister, aan het lichaam of, de vereen ig ing, 
voor rekening waarvan zij n bezoldi ging laat
stelijk kwam en ingeval het tweede lid van 
artikel 26 toepass ing vindt, aan de in dat lid 
bedoelde gemeente. Daarbij doet hij , voor zoo
ver mogelijk, opgave van de inkomsten, di e 
hij uit de ter hand genomen werkzaamheden 
zal trekken, terwijl hij voorts verpl icht is om, 

indien di e inkomsten tijdelijk of blijvend wij 
zig ing ondergaan, daarvan t ijdig v66r het ver
schijnen van de n eerstvolgenden wachtgeld
termij n nadere opgave te doen. Zijn de in
komsten niet vooraf op te geven, dan doet hij 
t ijdig v66r het verschijnen van elken wacht
geldtermijn opgave van de inkomsten, die hij 
s inds het terhandnemen der werkzaamhede n 
of sinds de vorige opgave heeft genoten. 
Brengt echter de aard der werkzaamheden, 
ter beoordeeling van onzen Minister, mede, 

dat de inkomsten over een la ngeren termijn 
moeten worden berekend, dan geschiedt de 
opgave d ienovereenkomst ig en wordt op het 
wach tgeld een vermindering toegepast van 
een voorloopig vastgesteld bedrag, onder 
voorbehoud van verrekening aan het einde 
van den evenbedoelden termijn . 

4. Bij de vaststelling van het bedrag der 
verm indering kan onder goedkeuring van On
zen Minister va n de opgave van den betrok
kene worden afgeweken. Indien de inkomsten 
vrijwillig, zonder voldoende redenen, worden 
prij s gegeven of door eigen schuld verloren 
gaan, blijft niettemin de verminder ing tot het 
laatstel ijk bepaald bedrag toegepast. 

5. Indien een op wachtgeld gestelde de in 
dit artikel bedoelde opgave na laat of ook on
juist of onvolledig doet, kan het wachtgeld , 
behoudens goedkeur ing van Onzen Minister, 
geheel of ten deele worden vervallen ver
klaard. 

6. D e op wachtgeld gestelde wordt geacht 
door het aanvaarden van het wach tgeld te be
willigen , dat allen, die daarvoor naar het 
oordeel der betrokken autor iteit in aanmer
king komen , omtrent zijne omstandigheden 
a lle inl ichtingen geven, die de betrokken 
autoriteit zal di enstig oordeelen. 

7. Voor de toepassing van dit artikel wor
den onder inkomsten of verruimde inkomsten 
mede verstaan bedragen, di e terzake van pen
s ioenen ten l aste van den belanghebbende 
komen of zouden gekomen zij n . 

8. M et inkomsten, die genoten worden in 
di enst van een openbaar lichaam, wordell 
a ndere inkomsten gelijkgesteld, indien zij ver
bonden zij n aan een betrekking, waardoor de 
belanghebbende ingevolge artikel 4 der P en
sioenwet 1922 (Staatsblad n° . 240 ) onder di e 
wet valt of, ware hij in vasten dienst, zou 
vallen. 

A,·t. 22. 1. Indien de op wachtgeld ge
stelde een hem aangeboden ambt of betrek
king, dat of die hem naar het oordeel van 
Onzen Minister in verb.and met zijn persoon
lijkhe id en omstand ig hede n redelijkerwijze 
kan worden opgedragen, weigert te aanvaar
den of ook andersz ins, indie n h ij in de gele
genheid komt om op een wijze, die in ver
band met zijn persoonl ijkhe id en omstandig
heden , naa r het oordeel van Onzen Minister, 
voor hem passend kan worden geacht, inkom
sten te verkrijgen, daarvan geen gebrui k 
maakt, dan verva lt het wachtgeld voo r he1 
bedrag, waarmede het wachtgeld, vermeer
derd met de verzuimde inkomsten, de laatste
lijk genoten wedde zou hebben overschreden. 

2. De op wachtgeld gestelde is voorts ver
plicht, zich te gedragen naar de voorschriften , 
die hem door Onzen Minister hetzij in het 
a lgemeen, hetzij voor eenig bijzonder geval 
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worden gegeven, strekkende om een ambt of 
betrekking te verkrijgen of tot een andere 
bron van inkomsten te geraken. Bij niet
nakoming van die voorschriften kan het 
wachtgeld geheel of ten deele worden ver
vallen verklaard. 

3. De bepalingen van dit artikel vinden 
overeenkomstige toepassing voor dengene, 
wien het voornemen is medegedeeld om zijn 
betrekking op te heffen of de inrichting van 
zijn dienstvak zoodanig te Yeranderen, dat 
zijn werkzaamheden overbodig zullen worden, 
in dezer voege, dat, indien hij een ambt of 
betrekking weigert of niet van een gelegen
heid gebruik maakt, als bedoeld in het eerste 
lid, de toekenning van wachtgeld achterwege 
blijft of slechts tot een verminderd bedrag ge
schiedt en dat bij niet opvolging van de voor
schriften, als bedoeld in het tweede lid, de 
toekenning van wachtgeld achterwege kan 
blijven of slechts tot een verminderd bedrag 
geschieden. 

Art. 23. 1. H et wachtgeld vervalt, zoodra 
de op wachtgeld gestelde in de termen komt 
om pensioen te genieten, uitgezonderd ver
vroegd ouderdomspensioen, bedoeld in artikel 
48, eerste I id, onder b, der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240) , zooals deze gewijzigd is bij 
de wet van 28 Mei 1925 (Staatsblad n°. 216) . 

2. Voorts kan het wachtgeld worden ver
vallen verklaard, indien de op wachtgeld ge
stelde zich zoodanig gedraagt, dat hij, ware 
hij in dienst gebleven, zou zijn ontslagen, of 
indien hij zich in het buitenland ve tigt of 
geacht moet worden aldaar duurzaam te ver
blijven. 

A,·t. 24 . Indien de op wachtgelcl gestelcle 
directrice, leerares of vrouwelijke beambte 
in het huwelijk treedt, vervalt met ingang 
van den dag van dat huwelijk het wachtgelcl. 

Art. 25. Aan hem, die op wachtgeld zal 
worclen of is gesteld , kan, indien hij elders 
arbe icl of beclrijf gaat ter hand nemen, ter
zake van de kqsten , die voor hem aan de 
daartoe nooclige verhuizing zijn verbonclen, 
een beclrag worden toegekend, indien bij ge
breke van die toekenning die arbeicl of· clat 
bedrijf door hem redelijkerwijze niet zou zijn 
te aanvaarclen. Dit bedrag wordt niet toege
kend , clan na goedkeuring van Onzen Mi
nister. 

A1·t. 26. 1. H et wachtgelcl wordt uitbetaald 
in maandelijksche termijnen door het liohaam 
of de vereeniging, voor rekening waarvan de 
bezoldiging van den op wachtgeld ge telde 
laatstelijk kwam. Met toestemming van den 
op wachtgeld gestelcle kan de uitbetaling in 
langere termijnen geschieden. Bij overlijden 
wordt het wachtgeld uitbetaald tot aan het 
einde der maand, waarin het overlijden 
pi aats heeft. 

2. Indien een school is opgeheven, of het 
Rijkssubsidie ten behoeve van een school niet 
langer wordt uitbetaald, gesch iedt, wanneer 
zu l ks naar het oordeel van Onzen Minister, 
te r bevorclering van een richtige uitbetaling 
der wachtgelden, wenschelijk is, de uitbeta
ling in het eerste lid bedoeld, door de ge
meente waarin de school gevestigd wa . Het 
door het Rijk in clit wachtgeld verschulcligd 
gedeelte wordt, op dezelfde wijze a ls de uit• 

keering van het Rijkssubsidie geschiedde, aan, 
deze gemeente uitbetaald. 

Art. 27. Va tstelling van en wijziging in 
het bedrag van het wachtgeld geschiedt door 
het I ichaam of de vereeniging, voor rek1ming 
waarvan de bezoldiging van den op wacht
geld gestelde laatstelijk kwam en ingeval het 
tweede I id van artikel 26 toe passing vindt, 
door de in dat lid bedoelcle gemeente. Deze 
vaststell ing en wijziging geschiedt, evenals de 
voortzetting, bedoelcl in artikel 18, vierde lid, 
niet, clan na goedkeuring van Onzen Minister. 
Hij pleegt, alvorens deze goeclkenring te ver
leenen, overleg met Onzen Minister van Fi
nanci8n. 

Art. 28. 1. Directeuren, leeraren en vercler 
personeel worclen geacht verlof tot afwezig
heid te hebben: 

a. voor het volcloen aan militaire verplich
tingen; 

b. voor het, na oproeping krachtens wet of 
Koninklijk besluit, verplicht verschijnen voor 
eenig publiekrechtelijk orgaan of voor eenig 
persoon of college, van overheiclswege aange
wezen; 

c. bij ziekte, claaroncler begrepen gebreken, 
zwangerschap of bevalling, welke de uitoefe
ning van den dienst beletten; 

d. voor het afleggen van een ig van Rijks
wege erkend examen; 

e. voor het ui toefenen van de functie van 
lid eener commissie, belast met het afnemen 
van eenig examen ingevolge de Nijverheicls
onderwijswet. 

2. De betrokkene is verpl icht van afwe
zigheicl wegen een cler gevall en van het 
eerste lid behoorlijk, zoo mogelijk vooraf, 
mededeeling te cloen. 

3. In het geval oncler c genoemd, kan, in
clien de afwezigheicl !anger clan clrie clagen 
duurt, het bestuur door een door hem aan te 
wijzen geneeskundige een onclerzoek doen in
stellen. 

Van verleencl ziekteverlof worclt mededee-
1 ing gedaan aan Onzen Minister, die overleg
g ing van een geneeskundige verklaring kan 
vragen. 

4. Voor het uitoefenen van de functie van 
lid eener van Rijkswege samengestelde com
missie, anders dan onder e genoemd, is de 
goedkeuring van Onzen Mini ter vereischt. 
Deze goedkeuring wordt niet geweigerd, dan 
om redenen van onderwijsbelang. 

5.Op ziin verzoek worclt den betrokkene voor 
korten tijd verlof verleencl in geval van bui
tengewone huiselijke of famil ieomstandighe
den of andere buitengewone omstandigheden, 
die zijn aanwezighe id vorderen. 

6. Op zijn verzoek kan den betrokkene 
studieverlof worden verleend, <loch met stil
stand van zijne bezoldiging. 

A.rt. 29. 1. Gedurende den tijd van het 
verlof, genoemd onder a van het vorig a rti
kel, genieten directeuren, leernren en ander 
personeel: 

a. voor zoover zij zich in werkelijken 
clienst bevinden voor eerste oefening, geene 
bezoldiging; 

b. voor zoover zij zich in werkelijken dienst 
bevinclen voor herhalingsoefeningen of den 
daarmede in artikel 3, derde lid , van Ons be
slu it van 26 October 1923 (Staatsblad n°. 



29 9 J A N u A .K r (S 8) 1930 

-494) gelijkgeste lden werkelijken dienst, de 
volle bezoldig ing; 

c. voor zoove r zij zi ch in werkelijken dienst 
bevinden wegens bui tengewone omstandig
heden: 

de eerste maand de volle bezoldig ing, en 
daarna hetgeen deze meer bedraagt dan hunne 
militai re belooning, zulks met inachtneming 
van het bepaal de in a rtikel 4 va n Ons voor
meld besl uit. 

2. Zij , die zich hebben verbondon bij het 
reservekader , o f op andere wij ze mili taire 
-pi ich ten vrijwill ig op zich hebben genomen, 
genieten eveneens ve rl of, zoola ng zij zich in
gevolge hunne verbintenis in werkelijken 
dienst bevi nden, terwijl gedurende elke pe
r iode van werkelijken dienst ten aanzien van 
het genot hunner bezoldiging geldt hetgeen 
onder a en b van di t a rtikel is bepaald voor 
h et met die pe riode het meest ove reenkomend 
tijdperk. 

Art. 30. 1. Bij verzuim wegens ziekte, die 
niet aan h unne schul d te wij ten is, behouden 
.directeuren, leeraren en verde r personeel ge
-d urende zes ach tereenvolgende maanden hunne 
voile bezoldig ing en gedurende de zes daa rop 
volgende maanden de helft van die bezoldi
g ing, wanneer zij zich onderwerpen aan de 
cont role-voorschriften, gesteld door de ve r
eeni ging of het lichaam, in dienst waarva n 
zij zijn. Zoolang zij zi ch niet aan die voor
schriften of aan de daarop gegronde voo r
schriften van hen, di e de cont role ui tcefenen, 
o nderwerpen, ka n de uitbetali ng van hunne 
bezoldig ing geheel of gedeeltelijk worden ge-
1;chorst. 

2. Wordt de ambtenaar binnen eene maand 
na de hervatting van zijne werkzaamheden 
na ziekteverl o f weder ziek, zoo wordt deze 
l aatste ziekte voor de tcepass ing van di t a r
t ikel beschouwd a ls eene voortzetting van de 
voorafgegane ziekte, tenzij ui t eene genees
kundige ve ,·kl a ring blijkt, dat zulks niet het 
geval is. 

3. Voor het personeel aan scholen, welke 
slechts een gedeelte van het jaar geopend 
zijn, geldt voor de in het eerste lid genoemde 
t ijdvakken gedurende welke de voil e of h alve 
bezoldig ing wordt genoten, de helft va n het 
aantal maanden, dat de cursus per jaar d uurt. 

A r t . 31. 1. Met a fwij king in zooverre van 
de regeling, vervat in artikel 30, wordt aan 
vast aangestelde di recteuren en leernren, die, 
bi ijkens een r apport va n een door den inspec
teur van de volksgezondheid aangewezen 
t uberculose-a rts, lijdende zijn aan open tuber
culose, onder goedkeuring va n Onzen Minis
ter , een verlo f tot herstel voor n iet !anger 
da n twee ach tereenvolgende ja ren verleend 
met behoud van het volle genot van de jaar
wedde. 

2. Zoodan ig verlof kan, onder nadere goed
keuring van Onzen Minister , worden .ver
lengd, mi ts het met inbegrip van het in het 
eerste lid bedoeld ve rlof voor niet ]anger dan 
d r ie ach tereenvolgende ja ren wordt verleend. 

3. Onze M inister verl eent deze goedkeur ing 
of nadere goedkeur ing op door hem in het 
belang van het he rstel te stellen voorwaar
den, op advies van den inspecteur van de 
vo l ksgezondheid. 

4. Voor het personeel aan scholen, welke 

slechts een gedeelte va n het jaar geopend zijn , 
wordt voor de toe pass i ng van het eers te en 
tweede I id in pl aats va n ,,j a ren" ge lezen: 
,, tijdva kken gedurende welke per jaa r aan die 
scholen onderwijs wordt gegeven" . 

Art. 32. 1. Aan de gehuwde vast aange
stelde vrouwelijke ambtenaa r, di e hare be
valling tegemoet ziet , wordt een ve rlo f ve r-
1 eend, i ngaande ten hoogste 4 en ten mi nste 
3 maande n v66r he t tijdstip , waarop de be
vall ing ka n worden verwacht, en eindigende 
ten hoogste twee maanden en ten minste Mn 
maand na de bevalling. 

2. Over den t ijd va n di t ve rlof blijft de 
vrouwelijke ambtenaa r in het genot va n de 
helft van hare bezoldig ing. 

3. I s zij twee maanden na de bevalling, 
vol gens het ·oordeel van den behandelenden 
of controleerenden geneesheer, niet in sta at 
ha re werkzaamheden aan de school te he r
va tten, dan ka..n haa r een ve rlof wegens ziekte 
woi'den toegestaan voo r ten hoogste zes maao
den, gedu rende welken t ijd zij in het voil e 
genot van hare bezoldi g ing zal zijn . 

4. Blijkt bij het verstrijken van het ver
lof, in het vori g lid bedoeld , uit een rapport 
va n den geneeshee r , dat de vrouwelijke amb
tenaa r nog niet in staat is ha re werkzaam
heden te hervatten, dan kan haa r opnieuw 
voor te n hoogste zes maanden verlof worden 
verl eend. Over den t ijd van dit verl o f wordt 
haa r de helft va n ha re bezoldig ing ui tbe
taald. 

Art. 33. Aa n den zieken ambtenaar , die 
b innen anderhalf jaar in het geheel geduren
de meer clan een jaa r verl of wegens ziekte 
heeft genoten, kan, behoudens het in artikel 
31 bepaalde, op grond van zijne ziekte ee rvol 
onts lag wm'den ve rleend. 

Art. 34. De d i c iplina ire straffen zijn : 
a. schriftelijke be ri sping ; 
b. schorsing voo r ten hoogste drie maan

den, a l dan niet met geheele of gedeeltelijke 
inhoi.1ding van bezoldig ing; 

c. ontslag. 
Art. 35. De di sciplina irn stra ffen worden 

uitges proken: 
ten aanzien van Rijksschol en door Onzen 

Mi niste r ; 
ten aanzien van bijzondere scholen door 

het schoolbestuur ; 
ten aanzien van gemeentelijke scholen door 

burgemeester en wethouders. 
Art. 36. 1. V an het opl eggen van eene 

st_raf ontvangt de gestrafte onverwijld kennis 
door tcezending van een a fsohrift va n het 
beslui t tot stra fo plegging. Daarbij wordt hem 
tevens schriftelijk medegedeeld , v66r we! ken 
datum hij bij Ons in beroep kan komen. 

2. Een en ander gesch iedt bij a,angeteeken
den bri ef. 

Art. 37. De straf, behalve die van chri fte
lijke b ri sping, wordt niet ten uitvoer gelegd , 
zoo! a ng zij niet onh erroepel ijk is geworden, 
tenzij bij de stra fopl egging , om dringende re
denen van openbaar bela ng, onmidclellijke 
te nui tvoe rlegging is bevolen. 

A rt. 38. V an een u its praak tot het o pleg
gen van eene di sciplina ire stra f als becloeld 
in a rt ikel 34, en van een beslu it tot schor
sing a ls bedoeld in a rt ikel 39 van di t bes lu it , 
kan de bela nghebbende b innen 30 dagen na 
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den dag, waarop de in de a rtikelen 36 en 40 
van dit besluit genoemde afschriften ter post 
zijn bezorgd , bij Ons in beroep komen. 

Art. 39. 1. Bui ten het geval, bedoeld in 
artikel 34, onder b, van di t beslui t, kunnen 
directeuren , leeraren en ander personeel war
den geschorst: 

a. wanneer eene strafrechtelijke vervol 
g ing tegen hen wordt ingesteld ; 

b. wanneer de di sciplinaire straf van ont
lag is opgelegd, en die straf nog niet voor 

tenuitvoerlegging vatbaar is ; 
c. wannee r schorsing naar het oordeel van 

het tot schorsing bevoegd orgaan wordt ge
vorde rcl door het bel a ng van den dienst. 

2. De in dit a r t ikel genoemde schorsing 
wordt uitgesproken door de in artikel 35 van 
d it besluit aangewezen autoritei t . 

Art. 40 . 1. Van het ingevolge het vorig 
a rtikel genomen beslui t tot schorsing ont
vangt de betrokkene onverwijld kennis door 
toezending van een a fschrift. D aarbij wordt 
hem tevens schriftelijk m edegedeeld , v66r wel
ken datum hij bij Ons in beroep kan komen. 

2. E e n en ander geschiedt bij aangetee
kenden brief. 

Art. 41. Tijdens schorsing, als bedoeld in 
a rtikel 39 van dit beslui t, wordt de bezoldi 
g ing op de gewone wijze uitbetaald. 

Art. 42. 1. D e bezoldi g ing van het per
oneel de r Rijks- en van Rijkswege ge ubsi 

di eerde bijzondere en gemeentelijke scholen, 
bedoel cl in artikel 11 der ijverheidsonder
wij swet, geschiedt ove reenkomstig de r egelen. 
vervat in de bijlagen van dit besluit. 

2. Op het personeel va n de in het vorig 
lid genoernde schol en wordt op denzelfden 
Y0et als voor de Burgerl ijke Rijksambtenaren 
verhaal voor pensioen uitgeoe fend. 

3. Indien het personeel van de in het 
ee rste I id van dit artikel genoemde schol en 
di ensttijd inkoopt krach tens de P ens ioemvet 
1922 (Staatsblad n°. 240 ), wordt het verhaal, 
bedoeld in artikel 137 dezer wet, toegepast op 
dezelfde wijze a ls dit voor de Burgerlijke 
Rijksam btenaren geschiedt. 

Art. 43. 1. H et in het voorgaand artikel 
bedoeld personeel geniet in de dagbetrekking, 
boven e n behalve de wedde en toelagen, naar 
de regelen, vervat in de bijl agen van dit be
slwt, toe te kennen , bij wij ze van tijdelijke toe
lage, voor hunne wettige of wettelijk erkende, 
zoomede voor de uit een vroeger huwelijk van 
hun ech tgenoot gesproten kinde ren , beneden 
den leeftijd van 18 jaar, di e zij op den l sten 
J a nua ri van het jaar bezitten, eene kinder
toelage, bedragende per kind 3 ten honderd 
van de wedde, met inbegrip van roelagen, die 
zij op dien datum, of bij latere indiensttre
ding, op den datum van indiensttreding ge
n ieten, zulks met dieq verstande: 

a. dat de toelage, behoudens het bepaalde 
in het tweede en derde lid , ten m inste f 60 en 
ten hoogste in totaa l f 240 per kind per jaar 
bedraagt; 

b. dat, ingeval beide ouders eene betrek
king bekleeden, waarin gelijke kindertoelage 
wordt genoten, u itsl uitend rekening wordt ge
houden met de wedde of het totaal aan wed
den, met inbegrip van de toelagen, van den 
hoogst- bezoldi gden ouder; 

c. dat, indien de a ndere ouder, a nders cl an 

op grond van dit artikel, ten laste van 
's Rijks schatkist eene kindertoelage geniet, 
de in dit artikel bedoelde toelage slechts 
wordt u itgekeerd, indien en voor zoover deze 
toelage hooger is da n hetgeen door den ande
ren ouder uit evengenoemden hoofde wordt 
genoten. 

2. Voor de betrekkingen, die bezoldigd 
warden met een evenredig gedee lte van de 
wedde van eene andere betrekking, geldt als 
minimum een in dezelfde evenredigheid be
paald gedeelte van het in het eerste lid, onder 
a, gesteld minimum. . 

3. Onvenn inderd het bepaalde in het vorig 
lid, gelclt het in het eerste J id, onder a, ge
steld minimum niet voor de betrekkingen , 
welke als nevenbetrekkingen zijn t;e beschou
wen, tenzij de ambtenaa r meer dan een van 
dergelijke betrekkingen bekl eedt en daarin 
een voile dagtaak vi nd t, in welk geval, in
dien de toelage over de gezam e nlijke bezol
diging minder bedraagt clan het evengenoemd 
minimum , di e toelage met dat verschil wordi 
verhoogd. 

4. T en aanzien van pl eegkinderen, die dee! 
uitmaken van het gezin van den ambte naa r 
e n geheel a ls eigen kinderen door hem war
den onderhouden en opgevoed en voor wie 
de aftrek van het belastbaar inkomen voor 
de Rij ks inkomstenbelasting is toegestaan, zijn 
de vorige leden van di t a rtikel van overeen
komst ige toepassing. 

Art. 44. 1. In gevall en, w aarin dit besluit 
n iet voorz iet en de bepalingen van het Bezol
digingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1928 of van het beslui t, regelende de toe
kenning van wachtgeld aan Burgerlijke Rijks
ambtenaren, zoomecle de daarin eventueel aan 
te brengen wijzigingen, d aarmede overeen
komstige toepa s ing zouden kunnen vinden, 
kan Onze Minister volgens deze bepalingen 
eene besli ss ing nemen. 

2. I n bijzondere gevallen kan, wa nneer 
daartoe gegronde redenen bestaan, met mach
t iging van Onzen Minister van de regelen , 
bedoeld in a rtikel 42 , warden afgeweken. 

A,·t. 45. 1. De Centrale Commissie voor 
Georganiseerd Overleg in amboonaarszaken 
wordt gehoord over het brengen a n w1Jz1gmg 
in en aanvu lli ng van de bepalingen van dit 
besluit en de daarbij behoorencle bijlagen, be
trekking hebbende op de salarisregeling van 
het personeel, a lsmede over de op grond van 
deze voorschriften te treffen regelen. 

2. De Commiss ie is voorts bevoegd ter 
zake van de in deze bepalingen geregelcle 
onderwerpen voorstell en te doen met inach t
ne!"ing van de haar voo rgeschreven werk
w1Jze. 

Art. 46. Te rekenen van 1 November 1928 
zij n, waar in de h ierna volgende overgangs
bepalingen e n in de bij dit besluit behoorende 
bijlagen ge proken wordt van: 

,,ongehuwden" , daaronder te verstaan de 
gehuwde vrouwelijke amboonaar e n de onge
huwde ambf;e naar, voor zooveel deze ni et ge
huwd is geweest; 

,,gehuwden", daaronder f;e verstaan de ge
huwde en gehuwd geweest zijnde m a nnelij ke 
ambtenaar, alsmede de gehuwd geweest zijnde 
vrouwelijke ambtenaar, voor zoover deze niet 
is hertrouwcl. 



31 9 JAN UAR I /S.8) 1930 

Overgangsbepalingen. 

Art. 47, L eerlingen eener avondschool , die 
op 24 December 1929 in strijd met de bepa
ling in het vierde lid van a r t ikel 3 van dit 
besluit een dagschool voor a lgemeen vormend 
onderwijs bezoeken, mogen het onderwijs aan 
die avondschool blijven volgen. 

Art . 48. Te rekenen van 1 November 1928 
gelden de volgende overgangsbepalingen, in 
welke onder ,, regeling 1926" te verstaan is 
Ons besluit van 31 Mei 1926 (Staatsblad 11°. 
15_9) , zooals dat is gewijzigd en aangevuld 
b1J Ons besluit van 10 J anuari 1928 (Staat:,
blad n°. 3), met de daa rbij behoorende bij-
1 agen: 

A . 1. Voor de op 1 November 1928 in 
di enst zijnde ambtenaren (met uitzondering 
van hen, wier bezoldiging in m aand- of week
loon is uitgedrukt), benoemd m et ingang van 
een vroegeren datum, wordt de bezoldiging 
naar dit besluit op eerstgenoemden datum 
vastgesteld naar een diensttijd, berekend op 
de wijze , a ls in de volgende leden van dit 
artikel aangegeven. 

2. Voor de gehuwden wordt de op 1 No
vember 1928 voor de berekening van de be
zoldiging geldi ge diensttijd, zooals deze onder 
de werking van de regeling 1926 op dien 
datum zou zijn verkregen, vermenigvuldigd 
met een gewone breuk, waarvan de teller 
wordt gevormd door het aantal jaren van de 
desbetreffende bezoldig ingsschaal van de bij 
dit besluit behoorende bijlagen en de noerner 
door het aantal jaren van de desbetreffende 
bezoldigingsschaal van de regel ing 1926, zoo
als deze op 31 October 1928 luidde. De aldus 
verkregen uitkomst wordt, zoo noodig, naar 
boven tot eene voil e maand afgerond. 

3. Voor de ongehuwden gesch iedt deze be
rekening op gelijke wijze als in het vorig 
lid aangegeven, met dien verstande, dat voor 
,, de op 1 November 1928 voor de berekening 
-van de bezol diging geldige diensttijd, zooals 
deze onder de werking van de regeling 1926 
op dien datum zou zijn verkregen" nimmer 
meer diensttijd in aanmerking genomen wordt 
dan de tijd, volgens de desbetreffende ·bezoi '. 
di g ingsschaal van die regaling vereischt, om 
regelrnatig van het m inimum op te klimmen 
tot de, ingevolge het bepaalde onder 15 en 16 
der algemeene bepalingen van genoemde re
geling, voor ongehuwden bere ikbare maxi
m um-wedde. 

4. Indien de a ldus berekende diensttijd 
voor een in het derde lid bedoelden ambte
naar minder bedraagt dap deze zoude hebben 
bedragen, ind ien de ambtenaar op 31 October 
1928 tot de in het tweede li d bedoelde gehuw
den zoude hebben behoord, wordt zij n di enst
t ijd OJ? laatstbedoelden diensttijd vastgesteld, 
met d1en verstande, dat deze: 

I . nimmer meer zal bedragen dan de lang
ste van de, met deze in t ijdsduur gelijkstaamle 
o_f door dezen in , tijdsduur overtroffen, dienst
t!Jden, onder a en b hierna vermeld: 

a. een diensttijd , overeenkomende met het 
aantal jaren van de desbetreffende bezoldi
g ingsschaal van dit besluit verminderd met 
v ier jaren of met den tijdsd~ur van de laatste 
twee period ieke verhoogingen of van deze be-

zoldigingsschaal of van de desbetreffende 
sch aal van de regaling 1926 ; 

b. de di ensttijd, in maanden nauwkeurig, 
welke overeenkomt met eene wedde, welke 
ve rkregen wordt door het maximum van de 
desbetreffende bezoldigingsschaal van dit be
sluit te verminderen met f 400, dan we! met 
een bed rag, overeenkomende met 10 ten hon
derd van dit maximum, dan we! met een 
bedrag, gelij k aan de som van de laatste twee 
periodieke verhoogingen of van deze bezoldi 
g ingsschaal of van de desbetreffende schaal 
van de regeling 1926; 

II. niet minder zal bedragen dan de dienst
t ijd, vo lgens het derde li d berekend. 

5. Indien het bedrag van de wedde, bere
kend naar den diensttijd volgens het v ierde 
lid onder I , niet overeenkomt met eenigen 
trap van de desbetreffende bezoldig ingsschaa l 
van dit besluit, wordt niettemin de wedde op 
dat bedrag vastgesteld , mits dat bedrag niet: 

a. hooger zij dan het bedrag van de wed
de, welke den ambtenaar zoude zijn toege-

• kend, indien hij op 31 October 1928 tot de in 
het tweede lid bedoelde gehuwden zoude heb
ben behoord ; 

b. lager zij dan het bedrag van den t rap 
van de desbetreffende bezoldigingsschaal van 
di t besluit, waarop de ambtenaar naar den 
diensttijd , berekend als in het derde lid aan
gegeven, aanspraak heeft. 

6. D e overeenkomstig de vorige leden op 
1 November 1928 . vastgestelde wedde word t 
tot het i:Iaastvolgend hooger bedrag en de 
verdere trappen in de desbetreffende bezol
digingsschaal van dit besluit verhoogd, met 
inach tneming van den volgens die leden ver
kregen diensttijd in deze schaal. 

B. Voor de op 1 November 1928 in di enst 
zijnde ambtenaren, wier bezoldiging in maand
of weekloon is uitgedrukt, benoemd met in
gang van een vroegeren datum, wordt de be
zoldig ing naar <lit beslui t vastgesteld naar 
een di ensttijd, berekend op de wijze als in dit 
artikel onder A in h et tweede lid voor de 
gehuwden is aangegeven. 

C ... l. Indien, hetzij op 1 November 1928, 
hetz1J op eenig later t ijdstip, voor een op 1 
November 1928 in di enst zijnden ambtenaar, 
benoemd met ingang van een vroegeren da
tum , de toepassing van de regeling 1926, 
zooals die regeling op 31 October 1928 luid
de, voordeeli ger is dan de toepassing van dit 
besluit, wordt voor den duur, dat zulks het 
geval is en behoudens h et bepaalde in het 
volgend lid , op den ambtenaar eerstgenoemde 
re gel i ng toegepast. 

2. Bij de toepassing van het vorig lid op 
ong:ehuwden, wordt de wedde, volgens de re
gel ing 1926 toe te kennen, met inbegrip van 
de in die regeling bedoelde toelagen met 3 
ten honderd verm inderd, overeenkomstig bet 
onder 1~ der ,,Algemeene Bepalingen" van 
d ,t beslu1 t bepaalde ten aanzien van de wedde 
volgens di t beslui t, met dien verstande, dat de 
ambtenaar, behoudens het bepaalde in het 
vo lgend l id, als gevolg hiervan nimmer min
der zal ontvangen dan door hem op 31 Oc
tober 1928 onder de werking der regel ing 
1926 werd genoten. 

3. Bij vermindering van het aantal uren 
na 31 October 1928 wordt, bij toepassing van 
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het eerste en tweede lid van <lit artikel , bij 
de berekening der wedde zoowel vo lgens de 
regeling 1926 als volgens <lit besluit, rekening 
gehouden met <lit verminderd aantal uren. 

4. Het bepaalde in het tweede en derde 
lid is niet van toe passing op de ambtenaren, 
wier bezoldiging in maand- of weekloon is 
uitgedrukt. 

Art. 49. Voor zoover op grand van en over
eenkomstig de bepalingen, met inbegrip van 
de overgangsbepalingen der regeling 1926 , 
zooals deze op 31 October 1928 luidden, nag 
na genoemden datum weddeverhoogingen zijn 
toegekend of aanstell ingen hebben plaats ge
had, waardoor de ambtenaar op den 24 D e
cember 1929 meer geniet dan hem overeen
komstig de bepalingen, met inbegrip van de 
overgangsbepalingen van <lit besluit, toekomt, 
wordt zijne wedde, met inbegrip van de toe
lagen , eerst met ingang van 1 J anuari 1930 
teruggebracht op het bedrag, waarop de amb
tenaar ingevolge <lit besluit aanspraak heeft. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 9 Ja- . 
nuari 1930 (Staatsblad n°. 8). 

B ij I age A. 

Mij bekend, 
De M inister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. Te r p s t r a. 

ALGEMEENE BEPALI GEN ornt,·ent de 
bezoldiging van directeuren, l eeraren en 
ve1·der personeel, genoernd in de bijlagen 
B en C aan de Rijks- en van Rijkswege 
gesubsidiee,·de bijzondere en gerneentelijke 
nijverheidsscholen. 

1. De bezoldigingen zijn vermeld zonder 
aftrek wegens standplaats. Deze aftrek, zoo
mede de rangschikk ing der gemeenten of on
derdeelen van gemeenten in klassen , is de
zelfde, als die geldt of zal gelden voor de 
burgerlijke Rijksambtenaren. 

2,. Voor de toepassing van het onder 1 be
paalde wordt a ls standplaats aangemerkt de 
gemeente of het onderdeel eener gemeente, 
waar de betrokkene zij ne werkzaamheden 
moet verrichten, of wel de gemeente of het 
onderdeel van eene gemeente van zijn dienst
kring, hem onder goedkeuring van den Mi
nister a ls standplaats aangewezen. Ingeval 
bij zondere omstandigheden afwijking van deze 
bepaling wenschelijk maken, kan den betrok
kene eveneens onder goedkeuring van den 
:Minister eene andere gemeente of een onder
deel hiervan als standplaats worden aange
wezen. 

3. a. Het bedrag der jaarwedde en dat 
eener toelage moet, elk afzonderlijk, zoo noo
dig tot een vollen gulden naar boven worden 
afgerond. 

b. Bij de berekening der wedde naar het 
totaal aantal lesuren per week komen gedeel 
ten van uren kleiner dan 15 minuten niet in 
aanmerking. 

4. Voor het genot van woning wordt, be
halve in de gevallen, dat dit genot in het bij
zonder is of wordt toegekend als belooning 
voor het vervullen eener nevenbetrekking of 
wel a ls belooning voor het gedurig verrichten 

van, onder goedkeuring van den Minister, 
opgedragen werkzaamheden buiten den nor
malen diensttijd, op de bezoldiging, met inbe
grip van alle toelagen, uitgezonderd de kin
dertoelage, voor zooveel noodig verminderd 
met den standplaatsaftrek , eene korting toe
gepast van 15 ten honderd. Heeft de bewo .. 
n ing ten doe! de bewaring of bewa king van 
het gebouw of wordt de desbetreffende wa
ning dienstbaar gemaakt ten behoeve van het 
onderwijs, dan bedraagt de korting 10 ten 
honderd. Indie n de ambtenaar aantoont, dat 
de huurwaarde der woning, bepaald naar art. 
10 der Wet op de personeele belasting 1896, 
minder bedraagt dan de op grand van de 
vorige volzinnen van deze bepaling berekende 
korting, dan wordt deze op het bedrag van 
die huurwaarde gesteld, met dien verstande, 
dat, tenzij de Minister in bijzondere gevallen 
anders bepaalt, de hiervoren genoemde per
centages nimmer dalen beneden onderschei
denlijk 7, 6 en 5. 

5. Voor het genot van vuur, l icht en wa
ter wordt.. - beha lve in de gevallen, dat te
vens kost en inwoning wordt genoten of dat 
dit genot in het bijzonder is of wordt toege
kend als belooning voor het vervullen van 
eene nevenbetre kking, of wel a ls belooning 
voor het gedurig verrichten van, onder goed
keuring van den Minister, opgedragen werk
zaamheden buiten den normalen diensttijd -
op de bezoldiging, met inbegrip van de toe
lagen, met uitzondering van de kindertoe
lage, voor zooveel noodig verminderd met 
den standplaatsaftrek, eene korting toegepast, 
voor het genot van vuur en I icht van onder
sche idenlijk 2 en 1 ten honderd, tot een 
maximum van onderscheidenl ijk f 100 en f 50 
en voor het genot van over eene leiding ge
l everd water van 5 ten honderd van het be
drag, waarop het genot van woning, overeen
komstig de voorafgaande bepaling is te waar
deeren, tot een maximum van f 25. 

6. Op het salaris van concierges aan dag
scholen, die de zorg hebben voor avondscho: 
Jen in het gebouw der dagschool, wordt geen 
korting toegepast voor het genot van waning. 
Hebben zij niet het genot van woning, dan 
kan hun daarvoor boven hunne wedde eene 
toelage worden verleend, overeenkomende met 
15 pet. dier wedde, tot een m ax imum van 
f 300. 

7. Wegens het genot van kost en inwoning 
wordt gevorderd een bedrag van f 20 per 
week voor directrices van nijverheidsscholen 
voor meisjes e n van f 15 per week voor 
leeraressen, huishoudsters en ass istent-huis
houdsters aan zoodanige scholen. Dit bedrag 
is berekend voor eene gemeente der le klas
se; voor gemeenten der 2e en 3e kl asse wordt 
<lit bedrag verminderd respectievel ijk met 4 
en 8 pet. Bij de berekening van dit bedrag 
in totaal per jaar wordt een gedeelte van een 
week voor een volle week berekend. 

·8. De voor periodieke verhooging gestelde 
tijdvakken vangen aan met den eersten <lag 
der maand. Bij verhoogingen uit a nderen 
hoofde is deze bepaling ook van toepassing, 
uitgezonderd bij verhoogingen, di e het gevolg 
zijn van vermeerdering van lesuren. Dienst
t ijd, vervuld v66r den 21-jarigen leeftijd , telt 
voor de per iodieke verhoogingen niet mede. 
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9. Doctorandi, die het doctoraal examen 
aan een Nederlandsche universiteit of hooge
school hebben afgelegd en ingenieurs, die hun 
diploma aan de Technische Hoogeschool te 
Delft of daarmede gelijk te stellen hooge
school hebben verkregen, krijgen deswege 
twee dienstjaren vergolden, met dien ver
stande, dat zij , die zoowel het doctoraal als 
het ingenieursexamen hebben afgelegd, des
wege in totaal niet meer dan twee dienst
jaren krijgen vergolden. Voor de toepassing 
van deze bepaling worden met doctorandi ge
lijkgesteld zij, die het diploma van arts heb
ben verkregen. 

Leeraren, in het bezit van het diploma van 
ingenieur, verkregen aan de Technische Hooge
school te Delft, of daarmede gelijk te stellen 
diploma's, voor zoover zij bovendien ten min
ste twee jaren in het bedrijfsleven zijn werk
zaam geweest en doctoren, gepromoveerd aan 
eene Nederlandsche universiteit of hooge
school, krijgen bovendien deswege vier dienst
jaren vergolden, met dien verstande, dat zij, 
die het ingenieursdiploma hebben verkregen 
en bovendien tot doctor zijn gepromoveerd, 
deswege in totaal niet m er dan vier dienst
jaren krijgen vergolden. 

Diensttijd als lector of als assistent, na vol
brachte studie, aan een Nederlandsche uni
versiteit of hoogeschool telt mede, indien en 
voor zoover zulks, gelet op het karakter der 
bewezen diensten, naar de meening van den 
Minister wenschelijk is. 

10. Samenvallende dienstjaren aan twee of 
meer scholen of aan scholen en in de praktijk 
worden bij het vaststellen van den diensttijd 
niet afzonderlijk medegerekend. 

Diensttijd , die reeds met - pensioen wordt 
vergolden, alsmede diensttijd in betrekkingen, 
waarvoor verlofs- of non-activiteits-traktement 
wordt genoten, komt niet in aanmerking, be
halve voor hen, die op 31 December 1926 
reeds in functie waren en voor wie zoodanige 
diensttijd toen reeds werd medegeteld. 

11. De tiid, gedurende welken verlof wordt 
genoten in de gevallen, in artikel 28, le, 5e 
en 6e alinea van het Koninklijk besluit van 
31 Mei 1926 -(Staatsblad n°. 159) , zooals dit 
luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen, 
omschreven, komt van rechtswege in aanmer
king als diensttijd, geldig voor de toeken
ning van periodieke verhooging. Als diensttijd 
blijft buiten aanmerking de tijd, met stil
stand van bezoldiging met verlof doorge
bracht, indien het verlof !anger dan een jaar 
achtereenvolgens geduurd heeft of verleend 
is op een door den betrokkene gedaan verzoek 
in zijn persoonlijk belang. 

In gevallen, waarin een verlof voor !anger 
dan een jaar achtereenvolgens in het belang 
der school wordt verleend, kan de Minister 
bepalen, dat de tijd van dat verlof als dienst
tijd , geldig voor het toekennen van periodieke 
verhooging, in aanmerking zal komeQ. 

12. De benoeming van een leeraar tot di
recteur wordt beschouwd als eene bevordering, 
waarbij ten minste de wedde wordt toegekend, 
die onmiddellijk gelegen is boven het bedrag 
- gerekend naar dezelfde klasse van gemeen
ten - dat den betrokkene op den datum der 
bevordering als leeraar toekomt, met dien 
verstande, dat daarbij geen hooger getal les-
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sen in aanmerking kan worden genomen dan 
dat, genoemd in de 16de dezer bepalingen. 

13. Aan de leeraren, die de directeuren 
bij de waarneming van het directoraat ter 
zijde staan, kan onder goedkeuring vari den 
Minister aan het einde van het jaar eene toe
lage worden verleend in verband met de uit
gebreidheid en belangrijkheid der taak. · 

14. Bij ongesteldheid of afwezigheid van 
den d1recteur heeft de leeraar, met de tijde
lijke waarneming van het directoraat belast, 
voor den tijd der waarneming recht op eene 
belooning, indien de waarneming ten minste 
4 weken achtereen heeft geduurd. Voorstellen 
dienaangaande worden aan de goedkeuring 
van den Minister onderworpen. 

15. Omtrent de salarissen van directeuren 
van en van leeraren aan scholen, cursussen 
of leergangen, in deze regeling niet genoemd, 
zoomede• omtrent die van leeraren, welke on
derwijs geven in vakken, waarvoor geen wet
telij ke bevoegdheid bestaat, beslist de Minister. 

16. a. Het getal lessen, hetwelk voor de 
berekening van de wedde van een vast aan
gesteld lee·raar aan een dagschool in aanmer
king komt, daalt - tenzij het hem opgedragen 
getal lessen op zijn eigen verzoek verminderd 
is - zonder zijne toestemming niet beneden 
het hoogste minimum getal lessen, door hem 
gegeven in eenige, vier achtereenvolgende 
kalenderjaren na 1 Januari 1921 omvattende, 
periode van zijn diensttijd aan de school, 
waarvoor de wedde wordt berekend, met dien 
verstande, dat krachtens deze bepaling niet 
meer dan * lessen en niet meer dan ander
half maal het werkelijk gegeven getal lessen 
- zoo noodig tot het naastliggend geheel ge
tal naar boven afgerond - wordt vergoed. De 
vermindering tot anderhalf maal het getal 
werkelijk gegeven lessen heeft niet eerder 
plaats dan nadat krachtens den vorigen vol
zin gedurende vier achtereenvolgende kalen
derjaren meer dan anderhalf maal het getal 
werkelijk gegeven lessen moest worden in be
rekening gebracht. 

b. De toepassing van het bepaalde onder a 
zal - tenzij het opgedragen getal lessen op 
eigen verzoek verminderd is - het getal in 
berekening gebrachte lessen nimmer doen da
len beneden het getal lessen, hetwelk · den 
leeraar reeds op 31 October 1928 onder de 
werking van het Koninklijk besluit van 31 
Mei 1926 (Staatsblad n°. 159), zooals dit is 
aangevuld en gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van 10 Januari 1928 (Staatsblad n°. 3), 
rechtens was gegarandeerd of zoude zijn ge
garandeerd, indien de maanden J anuari tot 
en met October 1928 ten deze denzelfden in
vloed hadden als een vol kalenderjaar en ge
noemde datum de aanvangsdatum van een 
nieuw kalenderjaar was geweest. 

* 30: voor de leeraren, genoemd in Bijlage 
C, Groep I A 2 a en II A 2 a en b ; 

36: voor de leeraren, genoemd in Bijlage 
C, Groep I A 2 b en c, I B 2, II A 2 c en d 
en II BI 2; 

28: voor de leeraressen en leeraren, ge
noemd in Bijlage C, Groep III 2; 

voor de leeraren der Rijksscholen geldt 
eventueel het getal lessen van de groep, waar
naar hunne bezoldiging wordt geregeld. 

3 
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c. voor de leeraren der zeevaartscholen , 

wier aantal lesuren in verband met de bezui
niging op 1 September 1924 is verminderd, 
wordt voor de toepassing van vorenstaande 
bepalingen, deze ·vermindering, voor zoover het 
jaar 1924 betreft, niet in aanmerking genomen. 

d . D eze in de vorige leden gegeven ga
rantie ontheft den leeraar niet van de ver
plichting om het hem uit dien hoofde ver
goed getal lessen te geven, indien hij hier
mede nader wordt belast. 

e. I nd ien zoodanige leeraar een of meer 
nevenbetrekkingen bekleedt en het getal les
sen in de nevenbetrekking(en) vermeerderd 
met het krachtens het onder a gegarandeerd 
getal l essen, bet getal van * l essen over
schrijdt, wordt het gegarandeerd getal lessen 
verminderd, in dier voege, dat het getal de
zer lessen en dat van de nevenbetrekking(en) 
te zamen * lessen bedraagt. Indien aan een 
leeraar in meer dan eene betrekking lessen 
worden gegarandeerd op den v6et als onder a 
bedoeld en het totaal van de gegarandeerde 
lessen het getal * overschrijdt, wordt de ga
rantie tot dit laatste getal lessen terugge
bracht, in dier voege, dat het getal gegaran
deerde lessen in iedere betrekking wordt ver
minderd in evenredigheid met het werkelijk 
gegeven getal lessen. 

/. Indien de vaste aanstelling van een 
leeraar, a ls onder a bedoeld, aanslu it aan 
eene tijdelijke aanstelling aan dezelfde school, 
kunnen de vier kalenderjaren , onder a be
doeld , geacht worden te zij n ingegaan op een 
tijdstip, vallende voor den datum van ingang 
van zijne· vaste aanstelling, indien en voor 
zooveel naar de meening van den Minister 
daartoe aanleiding bestaat. 

g. Indien een op grond van deze bepal in
gen vastgesteld getal lessen moet worden ver
hoogd , gesch iedt dit met ingang van den 
eersten J anuari volgende op den datum, 
waarop aanspraak op die verhooging ontstond. 

17. Indi en bij verandering van leeraar of 
leervak eene pauze wordt gehouden, behoort 
deze op den lesrooster te worden aangegeven 
en mag deze in geen geval van de onderwijs
uren worden afgenomen.' 

18. Of aan de Nijverheidsschol en admini
stratief of bedienend personeel zal zijn ver
bonden, wordt door den Minister bepaald. 
Voorstellen dienaangaande behoeven zijne 
goedkeuring . 

19. D e wedden, met inbegrip van de toe
lagen, voor zooveel noodig verminderd met 
den standplaatsaftrek, van de ongehuwden 
worden verminderd met 3 ten honderd. 

20. De mannelijke ambtenaren, die ge
huwd zijn of gehuwd zijn geweest, zoomede 
de vrouwelijke ambtenaren, die gehuwd zijn 
geweest, zoolang zij niet zijn hertrouwd en 
hun 23ste levensjaar hebben volbracht, ge
nieten in hunne dagbetrekking, welke als 
hoofdbetrekking is aan te merken, eene toe
lage van f 200, met dien verstande, dat het 
gezamenlijk bedrag aan wedde en toelagen, 
u itgezonderd de kindertoelage, ·<loch met inbe
grip van de toel age krachtens deze bepaling, 
niet overschrijdt een bedrag van f 2000 of het 

maximum van de betrekkelijke schaal van bezol 
diging, indien dat minder clan f 2000 bedraagt. 

* Zie noot vorige bladz. 

Voor ambtenaren, die in den loop van het 
jaar aanspraak verkrijgen op de vorenbe
doelde toelage, gaat deze in op den eersten 
dag der maand, waarin de dri e en twintig

j a.rige leeftijd is volbracht of op den eersten dag 
der maand, waarin het huwelij k wordt ges loten. 

21. I. De bezoldiging van een ambtenaar 
wordt niet !anger uitbetaald clan tqt en met 
den dag van zijn overlijden. 

II. Zoo spoedig mogelijk na het overlijden 
van den ambtenaar wordt aan zijne weduwe 
een bedrag uitgekeerd, gelijkstaande met de 
bezoldiging van den overledene over een tijd
vak van zes weken. Laat de overledene geen 
weduwe na, dan geschiedt ·de uitkeering ten 
behoeve van de · minderjarige '\vettige of er
kende na.tuurl ijke kinderen van den ambte
naar. Ontbreken ook wodanige kinderen, ·dan 
geschiedt de u itkeering, indien de overledene 
kostwinner was van ouders, broers, zusters of 
meerderjarige kinderen, ten behoeve van deze 
betrekkingen. 

III. Indien een overleden a.mbtenaar geen 
betrekkingen, a ls genoemd onder II, na laat, 
kan het daar bedoeld bedrag door de ver
eeniging of het lichaam, in dienst waarvan hij 
was, geheel of gedeeltelijk worden uitgekeerd 
voor de betal ing van de kosten der laatste 
ziekte en der begrafenis, zoo de nalatenschap 
van den overledene voor de betaling dier 
kosten ontoereikend is. 

Behoort bij K oninklijk besluit van 9 Ja
nuari 1930 (Staatsblad n°. 8) . 

B ij I age B. 

Mij bekend, 
D e M inister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J . T er p s tra. 

BEZOLDIGING van directeuren, leeraren en 
verder personeel aan R ij ksnijverheids
scholen. 

I. Rijkslnstitnut tot opleldlng van teeken
leeraren, gevestigd te Amsterdam. 

H et salaris van den directeur bedraagt 
f 5500, na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstj a ren telkens 
te verhoogen met f 250. 

De directeur, op 1 J anuari 1925 in dienst, 
geniet boven zijne wedde eene vaste toelage 
van f 500 . 

Diensttijd als directeur eener middelbare 
technische school, m1d<lelbare kunstnijverheids
school, hoogere burgerschool of van daa r
mede gelij k te stellen inrichtingen van mid
delbaar of voorbereidend hooger onderwijs in 
Nederland en Nederlandsch-Indie telt ten 
voile mede; diensttijd a ls directeur eener 
lagere dagnijverheidsschool in Nederland en 
Nederlandsch-Indie voor de helft, tot een 
maximum van 6 j aren. 

H et salaris en de diensttijd van de leeraren 
in de technische, theoretische en teekenvakken 
en van die in lichamelijke oefening worden 
geregeld op dezelfde wijze, als aangegeven 
voor de leeraren in die vakken in Bijlage 
C, Grnep I A 2. 

Indien deze leeraren in de avonduren on
derwijs geven, wordt hunne bezoldiging daar
voor geregeld op dezelfde wijze, als aangegeven 
voor de leeraren in Bijlage C, Groep I A 3. 
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Voor de leeraren, di e op 1 .N oyember 1928 
reeds onderwijs gaven aan den cursus ter op
leiding van leerkrachten voor de _akten N III 
en N IV blijft de regeling gelden, waarnaar 
h unne sala ri ssen op dien da tum werden be
rekend (regel ing 1926, Bijl age C, Groep 
I A 2a). . 

H et salaris en de diensttijd van de leerares
sen in de practij k van naald- en handwerk 
bij de opleiding van leerkrachten voor het 
uij verhe idsonderwijs aan meisjes worden, zoo
wel voor dag- als voor avondonderwijs, gere
geld op dezelfde wijze, als aangegeven voor 
die Jeeraressen in Bijlage C, Groep III 2. · 

Het sala ri s van den ambtenaar van admini-
tratie bedraagt f 1500, na 2, 4 en 6 dienst

jaren tel kens te verhoogen met f 200, en na 
8, 10 en 12 di enstjaren telkens te verhoogen 
met f 100. 

Het salar is van den amanuens is bedraagt 
f 1300, na 2 en 4 dienstjaren telkens te ver 
hoogen met f 200 en na 6, 8, 10 en 12 dienst
jaren telkens te verhoogen met f 100. 

H et salaris van den concierge bedraagt 
f 1400, na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren tel
kens te verhoogen met f 100. 

II. Rljksschool voor de klel- en aarde
werkl111lustrle met daaraan verbonden 

R.ljks11roefstatlon en voorllcbtlngs 
dlenst ten bate van de nijver-

hel!l, gevestlg1l te Gouda. 
Het salar is van de directeur, tevens direc

teur van het Rij ksproefstation en den voor-
1 iohtingsdienst, bedraagt in t.otaal f 5500, na 
2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren te lkens te ver
hoogen met f 300 . 

Diensttijd als directeur eener middelbare 
technische school, middel bare kunstnijver
heidsschool, hoogere burgerschool of van daar
mede gelijk te stellen inrichtingen van mid
delbaar of voorbereidend hooger onderwijs in 
Nederland en Nederlandsch-Indie tel t ten 
voile mede; diensttijd als directeur eener 
lagere dagnijverheidsschool in Nederland en 
Nederlandsch-Indie voor de helft, t.ot een 
maximum van 6 jaren. 

De directeur, op 1 J anuar i 1925 in dienst, 
wordt geacht op 31 December 1924 zes dienst
jaren te hebben vervu ld. 

H et salaris van de leeraren in teekenen en 
schilderen, modelleeren en boetseeren en de 
theoretische vakken bedraagt bij minder dan 
21 lessen per week f 110 per wekelijksche Jes 
per jaar, na 2, 4, 6, 8, 10 en 12 d ienstjaren 

tel kens te verhoogen met f 10 en na 14, 16, 18 en 
20 dienstj aren telkens te verhoogen met f 7.50. 

Voor de le sen boven 20 wo1·dt het salaris 
verhoogd met f 50 per wekel ijksche Jes per 
jaar, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 
d ienstjaren telkens te verhoogen met f 5. . 

H et salar is van den leeraar in scheikunde, 
tevens scheikundige bij het Rijksproefstation 
en den voorlichtingsd ienst ten behoeve van de 
n ij verheid, bedraagt f 3000, na 2, 4, 6 en 8 
d ienstjaren telkens te verhoogen met f 200, en 
na 10, 12, 14 , 16, 18 en 20 dienstjaren tel
kens te verhoogen met f 100. 

Het salaris van den leeraar in scheikunde, 
tevens scheikundige bij het Rijksproefstation 
en den voorlichtingsdienst ten behoeve van de 
n ijverheid - op 1 J anuar i 1925 in dienst 

bedraagt f 3600, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 en 
18 .dienstjaren telkens te verhoogen met f 200. 

Ten aanzien van den <lien ttijd wordt ver
wezen naa1· het geen , daaromtrent voor deze 
leeiaren ,s bepaald in Bijl age C, Groep I A 2. 

Het salaris van den werkmeester bedraagt 
f 1400, na 2, 4 en 6 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 200 en na 8, 10 en 12 dienst
jaren te lkens te verhoogen met f 100. 

H et sal aris van den concierge bedraagt 
f 1400, na 2, 4 en 6 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 100. 

III. Rijksrletl"lechtschool te Noordwolde. 
H et salaris van den directeur bedraagt voor 

dag- en avondschool f 4500, na 2, 4, 6, 8 en 
10 dienstjaren telkens te verhoogen met f 200. 

Diensttijd a ls directeur eener ambachtsschool 
of daarmede gelijk te stellen inrich t ing voor 
dagnijverheidsonderwijs in ederland en N e
derlandsch-Indi e telt ten voile mede. 

H et salaris van de leeraren in teekenen, 
voortgezet algemeen ontwikkelend onderwijs 
en moderne talen, bedraagt voor dag- en 
avondonderwijs f 2600, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te ver-
hoogen met f 100. · 

H et salaris van de leeraren in rietvlech ten 
bedraagt voor <lag_ en avondonderwijs f 2000, 
na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienst
jaren telkens te verhoogen met f 100. 

Indien vanwege deze school wandelleeraren 
warden uitgezonden, genieten deze bij een 
werktijd van 40 tot 45 uren per week een sa
laris van f 1600, na 2, 4, 6 en 8 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 100. 

Op dit salaris wordt geen aftrek wegens 
standplaats t.oegepast. · 

Ten aanzien van den diensttijd wordt ver
wezen naar hetgeen daaromtrent is bepaald 
in Bijlage C, Groep I B 2. 

H et sala ris van den Concierge bedraagt 
f 1400, na 2, 4 en 6 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 100. 

rv. Rijksvak - en kunstnijverheldsschool 
tot opleilllng van g·oud - en zllversmeden en 
horlogemakers, g·evestlgd te Schoonhoven. 

H et salaris van den directeur voor dag- en 
avondschool bedraagt f 5000, na 2, 4, 6, 8 en 
10 dienstjaren ·telkens te verhoogen met f 200. 

Het salar is van den directeur, op 1 J anuar i 
1925 in d ienst, bedraagt f 6500 . Op <lit salaris 
zal te rekenen van den datum van het in 
werking treden van dit besluit geen korting 
wegens standplaats worden toegepast. 

Dienstjaren, doorgebracht als directeur 
eener ambachtsschool of van eene daarmede 
g!)lij k te ste)len inr ich t ing voor dagnijver
heidsonderwijs in N ederland en Nederlandsch
Indie, tellen ten voile mede. 

Het salaris van de leeraren in de practische 
vakken, eventueel met bijbehoorend vaktee
kenen, bedraagt voor <lag- en avondschool, bij 
een gemiddeld aantal uren van ten m inste 
35 per week, f 3000, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18 en 20 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 100. Indien gemiddeld minder dan 35 
uren per week worden gegeven, wordt het, 
salaris per uur be rekend naar 1/35 van het 
jaarbedrag. 

Het salaris van den leeraar in handelsken-
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nis en voortgezet algemeen ontwikkelend on
derwijs bedraagt voor dag- en avondonderwijs 
f 2600, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 100. 

De leeraar in deze vakken, op 1 J anuari 
1926 in dienst, wordt geacht op dien datum 
10 dienstjaren te hebben vervuld. 

Het salaris en de diensttijd van de overige 
leeraren, wandelleeraren inbegrepen, worden 
voor dag- en avondschool geregeld op dezelfde 
wijze, als aangegeven voor de leeraren in 
Bijl age C, Groep I B 2. 

Het salaris van den leeraar F. A. Hoogen
dijk bedraagt f 3400. Te rekenen van den 
datum van het in werking treden van dit be
sl uit wordt op dit salaris en op dat van de 
wandelleeraren geen korting wegens stand
pl aats toegepast. 

H et salaris var'1 den concierge bedraagt 
f 1400, na 2, 4 en 6 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 100. 

V. Illjksschool voor leerloolers en schoeu
makers met daaraau verbonden Rijks • 

proefstatlon en voorllchtlngsdlenst 
ten bate van de lederlndustrle, 

1i-evestlg<l te Waalwljk. 
H et salaris van den directeur, tevens direc

teur van het Rij ksproefstatiou en den voor-
1 ichtingsdienst, bedraagt f 5500, na 2, 4, 6, 
lichtingsd ienst, bedraagt f 5500, na 2, 4, 6, 8 en 
10 dienstjaren telkens te verhoogen met f 300. 

Diensttijd als directeur eener ambachts
school of van eene daarmede gel ijk te stellen 
inrichting voor dagnijverheidsonderwijs in 
N ederland en ederlandsch-Indiii telt ten 
vo il e mede. 
· H et salaris van den leeraar-looimeester, den 
leeraar voor de machinale schoerunakerij en 
den leeraar in hand- en maat-schoerunaken 
bedraagt f 3000, na 2, 4, 6, 8, 10 en 12 dienst
jaren telkens te verhoogen met f 200 en na 
14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te ver
hoogen met f 100. 

Het salaris en de diensttijd van de leeraren 
in scheikunde, teekenen, boekbouden, machine. 
leer, kennis van den voet, hulp bij bedrijfs
ongevallen en gezondheidsleer, wordt geregeld 
op dezelfde wijze, als aangegeven voor de 
leeraren in teekenen en schilderijen aan de 
Ilijksschool voor de klei- en aardewerkindustrie 
te Gouda. 

Het salaris en de diensttijd van den leeraar 
in voortgezet algemeen ontwikkelend onder
wijs worden geregeld op dezelfde wijze, als 
aangegeven voor deze leeraren in Bijlage C, 
Grnep I B 2. 

Het sal aris van de practijkleeraren bedraagt 
f 1700, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,. 16, 18 en 20 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 100. 

Ten aanzien van den diensttijd wordt ver
wezen naar hetgeen daaromtrent is bepaald 
voor de leeraren, genoemd in Bijlage C, 
Groep I B 2 b. 

Indien de leeraren in de avonduren onder
wijs geven, wordt de bezoldiging daarvoor ge
regeld op dezelfde wijze, als aangegeven voor 
de leeraren in Bijlage C, Groep I C I b. 

H et salaris van den ambtenaar van adm ini
stratie bedraagt ten hoogste f 400. 

Het sal ar is van den concierge bedraagt 
f 1400, na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstiaren telkens 
te verhoogen :uet f 100. 

VI. Rljkslandbouwhulshoudschool 
,,de Rollecate". 

H et salaris van de directrice bedraagt 
f 3000, na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren tel
kens te verhoogen met f 200. 

H et salaris van de leeraren, de leeraressen 
en de huishoudster wordt geregeld op de
zelfde wijze, als aangegeven in Bijlage C, 
G roep III 2. 

Ten aanzien van den diensttijd der direc
trice en van het overig personeel w01·dt ver
wezen naar hetgeen daaromtrent is bepaald 
voor dit personeel in Bij lage C, Groep III. 

H et salaris van den concierge bedraagt 
[ 1400 , na 2, 4, 6 en 8 d ienstjaren, telkens te 
verhoogen met f 100. 

Van bet tijdstip af, waarop de Rijksland
bouwhuishoudsohool te Deventer zal zijn ge
vestigd, wordt ook het salaris van de direc
trice deze r school en van den concierge ge
regeld op dezelfde wijze, a ls voor deze func
tionarissen is aangegeven in Bijlage C, 
Groep III. 

VII. ltljkslaudbou whulshoudonderwljs. 
H et sala1·is en de diensttijd de r leeraressen 

bij dit onderwijs worden geregeld op dezelfde 
wijze, a ls aangegeven voor de leeraressen, 
genoemd in Bijlage C, Groep III 2. 

VIII. Vlsscherlj -onderwljs. 
H et sa laris van den ass istent-Rijksvisscherij 

leeraar bedraagt f 1000, na 2, 4, 6, 8 en 10 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 100. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 9 Ja
nuari 1930 (Staatsblad n°. 8). 

B ij I age C. 

Mij bekend, 
De Minister van Onderwijs, 
Kuns ten en W etenschappen, 

J . T e r p s t r a. 

BEZOLDIGI G van directeuren, l eeraren en 
verder personeel aan de van R ijkswege 
gesubsidiee,·de bijzonde,·e en gemeente
lij ke nijvc,·/ieidsscholen. 

GROEP I . 
Scholen voor middelbaar onderwijs in ,,tech
niek en nijverheid", ,,nijverheidskunst en 
kunstambacht" , ,,den mijnbouw" en scholen 
voor lager onderwijs in ,,ambacht of hand
werk" ,nijverheid, nijverheidskunst en kunst-

~r:ibacht" en ,,specia le vakken". 
(Academies, Middelbare _ Technische Schol en, 
Kunstnijverheidsscholen, Dagambachtsscholen, 
Avondschol en voor theoretisch en practisch 
nijverheidsonderwijs voor jongens, en scholen 

voor speciale vakken.) 

A.. Mhldelbare scholeu voor ,,teclmlek en 
nijverheld", voor ,,uljverheMskunst en 

kunstambacht" en voor ,,den 
mljnbonw". 

I. Academies, Middelbare Technische Soho
Jen en daarmede gel ijk te stellen inrichtingen. 
(o. a. Hoogere Textielschool te Enschede en 

Mijnschool te Heerlen.) 

1. Di?-ecteu,·en. 
a. bet salaris der directeuren van deze in

richtingeri bedraagt f 6000, na 2, 4, 6 en 8 
dienstja.-en telkens te verhoogen met f 26( 
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b. H et s«Jaris van den directeur der mid
delbare technische- en ambachtsschool te 
Sneek bedraagt f 4500, na 2, 4, 6, 8 en 10 
dienstjaren tel kens te verhoogen met f 200. 

Diensttijd, doorgebracht a ls d irecteur eener 
middelbare technische school, hoogere bur
gerschool of daarmede gel ij k te st-0! I en in
richti ng van middelbaar of voorbereidend 
hooger onderwijs in Nederland en Neder
l andsch-Indie, telt ten voile mede; diensttijd 
als directeur eener lagere dagnijverheidsschool 
in Nederland en Nederlandsch-Indi e voor de 
helft tot een maximum van 6 jaren. 

De directeuren zull en in den regel op den 
lesrooster moeten voorkomen voor ten minste 
drie lesuren per week. 

2. L eeraren. 

De leeraren worden onderscheiden in : 
a. leeraren in. de technische, theoretische 

en teekenvakken; 
b. leeraren in lichamelijke oefening; 
c. leeraren in de practische vakken, in het 

bez it van eene door de wet geeischte bevoegd
heid voor die vakken of in het bezit van eene 
wettelijke bevoegdheid voor het onderwijs in 
de teekenvakken aan scholen voor lager nij 
verhe idsonderwijs; 

d. leeraren in de practische vakken, n iet 
in het bez it van eene der onder c bedoelde 
bevoegdheden. 

H et salaris der leeraren, onder a bedoeld , 
bedraagt: 

voor de eerste 10 lessen per week: 
f 150 per wekelijksche Jes per jaar, na 2, 4, 

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 di enstjaren 
telkens te verhoogen met f 15 per wekelijk
sche Jes; 

voor de volgende 10 lessen per w'eek: 
f 100 per wekelijksche Jes per jaar, na 2, 

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 10 per wekelijk
sche Jes; 

voor de over ige lessen per week: 
f 50 per wekelijksche Jes per jaar, na 2, 4, 

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren tel
kens te verhoogen met f 5 per wekelijksche 
Jes. 

Aan leeraren, in het bezit van het diploma 
van ingenieur, verkregen aan de T echnische 
Hoogeschool te D elft, of daarmede gelijk te 
st-0llen diploma's, voor zoover zij bovendien 
ten minste twee jaren in het bedrij fs leven 
zijn werkzaam geweest en aan doctoren, ge
promoveerd aan eene Nederlandsche univer
siteit of hoogeschool, wordt na 22 dienstjaren 
nog .eene verhooging toegekend van f 15 per 
wekel ijksche Jes per jaar voor de eerste 10 
lessen per week, f 10 voor de volgende 10 les
sen en f 5 voor de overige lessen. 

Op het salaris van een leeraar, die in geen 
der door hem te onderwijzen vakken volledige 
bevoegdheid bez it voor de school, waaraan hij 
werkzaam is, met uitzondering van hem, die, 
onderwij s gevende in het technisch teekenen, 
reeds v66r 19 J u li 1910 en sinds onafgebroken 
aan een dezer scholen met <lit onderwijs was 
belast, wordt een aftrek van 15 pet, toege
past, met <lien verstande evenwel , da t het 
salaris niet daalt beneden dat van een leeraar 
aan een hoogere burgerschool met 3-ja rigen 
cursus met gelijke bevoegdheid. 

Op de salarissen van leeraren in wiskunde 
en mechanica, respectievelijk in het bezit der 
akte K 1 of K2, op die van leeraren in stoom
werktuigkunde en scheepswerktuigkunde en 
op die van oud-officieren, die, zonder in het 
bezit te zijn van de vere ischte wettelijke be
voegdheid, reeds v66r 1 J anuari 1923 onder
wijs gaven in een dezer vakken, met vaste 
aanstelling als zoodanig, en op die van leer
aren in vreemde ta len, in het bezit der ak~e 
A (M. 0 .) voor de vreemde talen, indien zij 
a ls zoodanig v66r 1 J anuari 1923 een vaste 
aanstelling aan eene mi ddelbare technische 
school hadden, wordt een aftrek van 15 pet. 
niet toegepast. 

Op het salaris van de op 31 December 1924 
aan middelbare techn ische scholen werkzame 
leeraren, die op <lien datum in het bez it wa
ren van twee akten, welke elk afzonderlijk 
bevoeg<l maken tot het geven van onderwijs 
a11 ·n een H. B . S. met 3-jarigen cursus, uitge
zonderd de akte voor schoonschrijven, wordt 
een aftrek van 15 pet. niet toegepast. 

De voor de leeraren onder Groep II A 2 
vermelde bepalingen zijn eventueel ook op de 
leeraren dezer scholen van toepassing. 

Het sa laris voor de leeraren, . onder b be
doel d , bedraagt: 

voor de eerste 10 lessen per week : 
f 130 per wekelijksche Jes per jaar, na 2, 

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 10 per wekelijk
sche Jes; 

voor de volgende 10 lessen per week: 
f 90 per wekelijksche Jes per jaar, na 2, 4, 

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstja ren 
telkens te verhoogen met f 6 per wekelijksche 
les · 

v~o r de over ige lessen per week: 
f 50 per wekelijksche Jes per jaar, na 2, 4, 

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 5 per wekelijksche 
Jes. 

De door de leeraren, onder a en b bedoeld, 
te geven lessen zijn lessen van 50 minuten. 

De leeraren, onder c bedoeld , genieten een 
sal aris, als aangegeven is voor· de leeraren 
onder B 2 b. 

De leeraren, onder d bedoel d, genieten een 
salar is, als aangegeven voor de leeraren on
der B 2 b, verminderd met 15 pet. 

De lessen van de onder c en d bedoelde 
leeraren zijn lestijden van 60 minuten. 

Voor leeraren, onder a en b bedoeld, telt 
a ls diensttijd ten voil e mede de tijd, boven 
den leeftijd van 21 jaar a ls leeraar in N e
der land en Nederlandsch-Indie doorgebracht 
aan hoogere burgerschol en, middelbare scho
len voor meisjes, gymnasia, lycea, middel
bare of hoogere handelsscholen, zeevaartscho
len, middelbare nij verheids- en landbouw
scholen, kweekscholen voor onderwijzers en 
onderwijzeressen, de Koninklijke militaire aca
demie, het Koninklijk instituut voor de ma
rine, de voormalige marine-machinisten
school , de voOl'malige aspirantenschool der 
marine te Dordrecht, de voormalige cadetten
school, den voormaligen hoofdcursus te Kam
pen en de voormalige dagcursussen bij het 
wapen der infanterie, voor zoover zij onder
wijs hebben gegeven in de vakken, genoemd 
in de N. 0 .. of M . O.-wet, zoomede als on
derwijzer aan Rijksnormaallessen. 
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Indien leeraren zijn verbonden aan twee of 
meer in versch illende gemeenten gelegen 
scholen, aan welke hunne wedde naar dezelfde 
normen wordt berekend, mag hunne totale 
wedde niet tijgen boven het bedrag, dat zij 
zouden genieten, indien zij alle lessen gaven 
aan de school gelegen in de gemeente, die 
voor de toepassing van standplaatsaftrek in 
de hoogste klasse is gerangschikt, vermeer
derd met 10 ten honderd. 

Indien leeraren zijn verbonden .aan twee 
of meer in verschillende gemeenten gelegen 
schol en, aan welke hunne wedde naar ver
schil lende van Rijkswege vastgestelde salaris
normen wordt berekend, mag hunne totale 
wedde niet stijgen boven het bedrag dat zij 
zouden genieten, indien zij alle lessen gaven 
aan de school, aan welke hunne wedde naar 
de hoogste van Rijkswege vastgestelde normen 
wordt berekend, vermeerderd met 10 ten 
honderd. 

Indi en leeraren zijo verbonden aan twee of 
meer in dezelfde gemeente gelegen scholen, 
aan welke hunne wedde naar dezelfde normen 
wordt berekend, mag hunne totale wedde niet 
stijgen boven het bedrag dat zij zouden ge
n ieten indie(l zij alle lessen aan dezelfde 
school gaven, vermeerderd met 2 ten honderd. 

Indien leeraren zijn verbonden aan twee of 
meer in dezelfde gemeente gelegen scholen, 
aan welke hunne wedde naar verschillende 
van Rijkswege vastgestelde salarisnormen 
wordt berekend, mag hunne totale wedde niet 
stijgen boven het bedrag dat zij zouden ge
ri ieten, indien zij alle lessen gaven aan de 
school, aan welke hunne wedde naar de 
hoogste va n Rijkswege vastgestelde normen 
wordt berekend, vermeerderd met 2 ten hon
derd. 

Indien ten gevolge van vorenstaande bepa
lingen op de totale wedde, dat is de som van 
de wedden, aan elk der scholen afzonderlijk 
berekend, korting moet worden toegepast, clan 
geschiedt deze korting naar evenredigheid van 
het aan iedere school gegeven getal lessen. 

De berekening der korting volgens deze be
palingen toe te passen op de wedden der 
leeraren, die tevens verbonden zijn aan een 
of meer scholen, voor welke de van Rijks
wege vastgestelde salarisnormen niet gelden, 
geschiedt steeds zoodanig, a lso£ voor alle 
scholen de wedderegeling wegens de van 
Rijkswege vastgestelde normen geldt. 

Onder scholen in deze bepalingen bedoeld, 
zijn te verstaan gymnasia, hoogere burger
scholen (lycea), middelbare nijverheidsdag
scholen, handelsdagscholen en kweekscholen 
voor onderwijzers en onderwijzeressen, met uit
zondering van niet door het Rijk gesubsi
d ieerde bijzondere scholen. 

Diensttijd , boven den leeftijd van 21 jaar 
doorgebracht aan lagere cholen en aan dag
scholen voor lager nijverheids-, handels- en 
landbouwonderwijs in ederland en Neder
landsch-Indie, telt voor de helft mede tot een 
maximum van 6 jaren. 

Voor de leeraren, onder c en d bedoeld, 
telt als diensttijd ten voile mede de tijd, bo
ven den leeftijd van 21 jaar a ls leeraar in 

ederland en ederlandsch-Indie doorge-
bracht aan dagscholen voor middelbaar, nij
verheids- en landbouwonderwijs, zoomede als 
vakleeraar aan een R ij ksopvoedingsgesticht. 

Of en in hoeverre dienstja ren, bij het on
derwijs in gevangenissen en tuchtscholen 
doorgebracht, als diensttijd medetellen, zal in 
elk afzonderlijk geval door den Minister wor
den beslist. 

Diensttijd, boven den 21-jarigen leeftijd in 
ederland en Nederlandsch-Ind ie doorge

bracht aan lagere scholen, telt voor de helft 
mede tot een maximum van 6 jaren. 

Voor de onder a t,/m d bedoelde leeraren 
tellen bovendien dienstjaren, boven den leef
t ijd van 23 jaar in het bedrij fsl even doorge
bracht {niet gelijkvallende met den studie
tijd), ten voile mede tot een maximum van 
2 jaren. 

Bij eerste benoeming moeten schriftelijke 
bewijzen worden overgelegd van de bewezen 
diensten in het bedrijfsleven. 

D iensttijd, bewezen aan avondscholen, komt 
niet in aarunerking. 

3. A vondonderwijs. 

Directeuren van bovenbedoelde dagscholen, 
tevens belast met de algemeene leiding van 
het avondonderwijs, geni.eten daarvoor eene 
bezoldiging van f 500. 

Indien aan bovenbedoelde inr ichtingen ook 
gedurende de avonduren onderwijs wordt ge
geven, wordt dit, voor zoover het middelbaar 
onderwijs betreft, bezoldigd naar f 125 .per 
wekelijksche Les per jaar, na 2, 4, 6, 8 en 10 
dienstjaren telkens te verhoogen met £ 10 en 
na 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te 
verhoogen met £ 5. 

Voor de leeraren, met dit onderwijs belast, 
gelden dezelfde diensttijdbepalingen a ls voor 
de leeraren, onder 2 a en b aangegeven. 
Diensttijd, in Nederland en Nederlandsch
Indie doorgebracht aan middelbare avond
scholen, tel t ten voile mede; diensttijd, in 

ederland en Nederlandsch-Indie doorge
bracht aan lagere avondscholen , voor de helft 
tot een maximum van zes jaren. 

Voor wat het over ig avondonderwijs aan
gaat, wordt ve rwezen naar Groep C. 

II. Kunstnijverheid scholen.' 
a. Instl tuu t voor kunstnlj verheidsonder-

wljs, trevestig·d te Amsterdam. 
b. Kunstnljverheldsschool van bet ge

nootscha1i ,,JCunstoefenln g", te Arnhem. 
De directeuren dezer scholen genieten een 

aanvangssalaris van f 4500, met 5 tweejaar
lijksche verhoogingen van f 250. 

De leeraren genieten een sa laris, als aan
gegeven voor de leeraren onder I 2. 

Voor de bezoldiging van d irecteur en leer
aren van de Kunstnijverheidsschool te Maas
tricht en voor wat betreft het avondonderwijs 
aan de onder a en b genoemde inrichtingen 
wordt verwezen naar I 3. 

De algemeene opmerkingen, onder I be
doeld, zijn eventueel ook op de hier bedoelde 
scholim van toepassing. ' 

Vacantieregeling voo1· de scholen onde,· A. 
Er zijn jaarlijks drie vacanties. 
De eerste vacantie begint op den 23sten 

December na afloop van den schooltijd, of, in
dien deze 23ste December op Maandag valt, 
op den 21sten December na a floop van den 
schooltijd, en eindigt den avond van den 6den 
Januari of, indien deze 6de Januari op Zon
dag valt, den avond van den 7den J anuari . 
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De tweede vacantie begint op Woensdag 
voor Paschen na den schooltijd en eindigt op 
den avond van den 2den Maandag na Paasch
zondag. 

De derde vacantie eind igt den avond van 
den eersten Maandag van September en be
gint op den zevenden Zaterdag daaraan voor
afgaande, na afloop van den school tijd. 

Bovendien worden vrijgegeven de Zater
dag v66r en de Dinsdag na Pinksteren. 

Indien het gewenscht is, kunnen, met goed
keuring van den Ministe r , deze vacanties an
ders worden geregeld. De duur der gezamen
lijke vacanties mag daardoor echter niet 
worden verlengd. 

B. Lagere dagscholen voor ,,ambacbt of 
handwerk", ,,nijverhcld of kunstambacbt". 

(Dagambachtsscholen.) 

1. Directeuren. 
a. Directeuren van scholen met 250 of meer 

leerlingen genieten eene bezoldiging van 
f 4000, na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 250. 

b. Directeuren van scholen met 150 of 
meer, doch minder clan 250 leerlingen, ge
nieten eene bezoldiging van f 3750, na 2, 4, 6, 
8 en 10 dienstjaren telkens te verhoogen met 
f 250 . 

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

Voor de bepaling van het aantal leerlingen 
wordt genomen de toestand op 1 J anuari; bij 
aanstelling in den loop van het jaar de toe
stand op den datum van aanstelling. 

Indien de wedde gedurende vier achtereen
volgende jaren is vastgesteld naar dezelfde 
groep van leerlingen, blijft deze ook bij da
ling van het aantal leerli ngen op dat bedrag 
gehandhaafd. 

De jaarwedden der di1·ecteuren, onder a, b 
en c bedoeld, mogen, indien ook andere be
trekkingen bij het onderwijs worden bekleed, 
in totaal de grens van onderscheidenlijk 
f 6500, f 6250 en f 6000 niet overschrijden. 

Diensttijd, doorgebracht a ls directeur eener 
ambachtsschool of daa,·mede gelijk te stellen 
inr ichting voor dagnijverheidsonderwijs in Ne
derland en Nederlandsch-Indie, telt ten voile 
mede. 

2. Leeraren. 
De leeraren worden onderscheiden in : 
a. leeraren, die onderwijs geven in de tee

kenvakken met volledige bevoegdheid voor 
da t onderwijs ; 

b. leeraren, die onderwijs geven in de 
practische vakken met volledige bevoegdheid 
voor het onderwijs in die vakken, of in het 
bezit eener bevoegdheid voor het onderwijs in 
de teekenvakken; 

c. leeraren, die onderwijs geven in vakken 
-van het voortgezet lage r onderwijs (Neder
landsche taal en wiskunde); 

d. leeraren in natuur- en/of werktuig
kunde · 

e. l~eraren in boekhouden (handelskennis 
of handelswetenschappen) . 

H et salaris van de leeraren, onder a be
doeld, bedraagt f 75 per wekelijksch lesuur 

per jaar, na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren tel
kens te verhoogen met f 5 en na 12, 14, 16, 
18 en 20 dienstjaren telkens t.e verhoogen 
met f 2.50. 

Het sa l aris van de leeraren, onder b be
doe ld , bedraagt f 65 per wekelijksch. lesuur 
per jaar, na 2, 4 en 6 dienstjaren telkeos te 
verhoogen met f 5 en na 8, 10, 12, 14, 16, 18 
en 20 dienstjaren telkens te verhoogen met 
f 2.50. 

Leeraren, die onderwijs geven in de prac
tische vakken met volledige bevoegdheid voor 
het onderwijs in die vakken en tevens volledig 
bevoegd om onderwijs t.e geven in de teeken
vakken, en . leera ren, . die onderwijs geven in 
de practische zoowel als in de teekenvakken 
en voor a l de door hen te onderwijzen vakken 
volledig bevoegd zijn, worden bezoldigd a ls 
de leeraren onder a. 

Geven deze leerare n onderwijs in een of 
meer vakken, waarvoor zij de bevoegdheid 
missen , clan worden zij voor deze vakken be
zoldigd als de leeraren onder a, verminderd 
met 15' pet. 

Leeraren, die onderwijs geven zoowel in de 
practische als in de t.eekenvakken 'en niet in 
het bezi t zijn van de voor die vakken ver
eischte wettelijke bevoegdheden, worden be
zoldigd voor de uren, die zij onderwijs geven 
in de teekenvakken, a ls de leeraren onder a, 
verminderd met 15 pet. en voor de uren in 
de practische vakken als de leeraren onder b, 
verminderd met 15 pet. 

Op het salaris van de leeraren, die de ver
eischte wettelijke bevoegdheid missen, wordt 
een aftrek van 15 pet. toegepast. 

Op het salaris van leeraren in de teeken
vakken, die, hoewel geen wettelijke bevoegd
heid bezittende, reeds v66r 19 Juli 1910 en 
sinds onafgebroken met het onderwijs in vak
teekenen aan eene dagnijverheidsschool waren 
belast, wordt een korting van 15 pet. niet 
toegepast. Bij toepassing van deze bepaling 
ten aanzien van leeraren verbonden aan 
avondscholen, moet voor ,,dagrujverheidsschool" 
word en . gelezen ,,a·vondnijverheidsschool" . 

Op het salaris van leeraren in de practische 
vakken, niet in het bezit van eene bevoegd
heid voor die vakken, die op 1 Januari 1923 
den 45-ja~·igen leeftijd hadden bereikt en toen 
reeds ten m inste 2 jaren bij het dagrujver
heidsonderwijs werkzaam waren, word t een 
aftrek van 15 pet. niet toegepast. 

Op het salaris van leeraren in de practische 
vakken, die de vereischte wettelijke bevoegd
heid missen, doch krachtens min isterieele be
schikking zitting hadden in eene commissie 
tot het afnemen van examens ter verkrijging 
van eene bevoegdheid tot het geven van nij
verheidsonderwijs, welke bevoegdheid voo1· het 
in werking t,·eden de,· Nijverheidsonder·wijs
wet niet bestond, wordt eveneens eene korting 
van 15 pet. niet toegepast, voor zoover de 
uren betreft, gedurende welke zij onderwijs 
geven in het vak of in de vakken, waarvoor 
zij in die comm issie zitting hadden en waar
voor de vereischte a kte bevoegdheid geeft. 

Het salaris van de leeraren, onder c be
doeld, bedraagt: 

1. indien zij in het bezit zijn van de hoofd
a kte en eene bevoegdheid voor wiskunde f 85 
per wekelijksch lesuur per jaar, na 2, 4, 6, 8 
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en 10 dienstjaren telken te verhoogen met 
f 5 en na 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren te 
verhoogen met f 2.50; 

2. indien zij in het bezit zijn van de hoofd
akte of van de akte wiskunde L . 0. f 75 per 
wekelijksch lesuur per jaar, na 2, 4, 6, 8 en 
10 dienstjaren telkens te verhoogen met f 5 
en 11a 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren tel
kens te verhoogen met f 2.50 ; 

3. indien zij in het bez it zijn van een akte 
wisku nde M. 0 . en niet in het bezit der 
hoofdakte: 

a. voor de lessen in wiskunde a ls de leer
aren onder c 1 · 

b. voor de Je'ssen in Nederlandsche taal als 
de leeraren onder c 2; 

4. indien zij niet in het bezit zijn van een 
der hiervoor genoemde bevoegdheden f 65 per 
wekelijksch Jesuur per jaar, na 2, 4 en 6 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 5 en 
na 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 2.50. 

Leeraren, onder c 1, 2 of 3, die tevens be
voegd zij n om onderwijs te geven in natuur
en/of werktui gkunde of eene bevoegdheid voor 
handelswetenschappen M. 0. bezitten, genie
ten een salaris als de leeraren onder c 1. 

H et salaris van de leeraren, onder d be
doeld, bedraagt: 

1. indien zij bevoegdheid bezitten voor 
beide vakken, of in het bez it zijo van eene 
bevoegdheid voor oon dezer vakken en bo
vendien bevoegd zijn om onderwijs te geven 
in ederlandsche taal en/of wiskunde, als de 
leeraren onder c 1 ; 

2. indien zij de bevoegdheid voor natuur
kunde of die voor werktuigkunde bezitten en 
voorts geen bevoegdbeid hebben voor Neder-
1 andsche taal of wiskunde, als de leeraren 
onder c 2 · 

3. indi~n zij geen enkele dezer bevoegd
heden bezitten, als de leeraren onder c 4. 

Lee1·aren onder a, b en c, ui tgezonderd die, 
bedoeld onder c 1, aan wie tevens het onder
wijs in natuur- en/of werktuiglnmde opgedra
gen is, doch voor geen dezer vakken bevoegd 
zijn, warden voor de lessen in natuur- en 
werktuigkunde bezoldigd als de leeraren on
der c 1, verminderd met 15 pet. 

H et salaris van de leeraren, onder e be
doeld, bedraagt: 

1. indien zij daarvoor eene bevoegdheid 
~f. 0. bezitten, als de leeraren onder c 1 ; 

'2. indien zij daarvoor eene bevoegdheid 
L . 0 . bez,tten, als de leera1·en onder c 2; 

3. indien zij daarvoor geen bevoegdheid be
zitten, a ls de leeraren onder c 4. 

Leeraren onder c, uitgezonderd die, be
doe ld onder c 1, aan wie tevens het onderwijs 
in boekhouden (handelskennis) is opgedragen, 
warden voor deze lessen bezoldigd: 

1. indien zij eene bevoegdheid voor boek
houden L. 0. (handelskennis) bezitten, a ls de 
leeraren onder c 2; 

2. indien zij geen bevoegdheid voor boek
houden of handelskennis bezitten, als de 
leeraren onder c 4. 

Leeraren, in het bezi t der hoofdakte en van 
eene bevoegdheid voor wiskunde, warden, ook 
indien zij tevens onderwijs geven in natuur
en werktuigkunde of in boekhouden, voor alle 
uren bezoldigd als aangegeven onder c 1. 

Omtrent de salarieering van hen, d ie on
derwijs geven in vakken, hiervoor niet ge
noemd, a ls scheikunde, Staatswetenschappen, 
enz., wordt voor elk afzonderl ijk geval door 
den Minister beslist. 

Di ensttijd, boven den leeftijd van 21 jaar in 
Nederland en Nederlandsch-Indie doorge
bracht aan ambachtsscholen en daarmede ge
lijk te stell en inrichtingen voor dagnijver
heidsonderwijs, aan inr ichtingen van middel
baar onderwijs, zoomede als vakleeraar aan een 
Rijksopvoedingsgesticht, telt ten voile mede. 

Diensttijd boven den 21-jarigen leeftijd in 
Tederland en Nederlandsch-Indie doorge

bracht aan lagere scholen, telt voor de helft 
mede tot een maximum van 6 jaren. 

Diensttijd, bewezen aan avond cholen, komt 
niet in aanmerking. 

Voor hen, die in het bezit zij n van de hoofd
akte, telt de dien ttijd bij het lager onder
wijs ten voile mede, van den eersten dag der 
maand a£, waarin d ie akte is verkregen. 

Of en in hoeverre dienstjaren, bij het on
derwijs in gevangenissen en tuchtscholen door
gebracht, als diensttijd medetellen, zal in elk 
afzonderlijk geval door den Minister worden 
beslist. 

D iensttijd, boven den leeftijd van 23 jaar 
in het bedrijfsleven doorgebracht (niet gelijk
vallende met den studietij d), telt ten voile 
mede tot een maximum van 2 jaren. 

Bij eerste benoeming moeten schriftelij ke 
bewijzen warden overgelegd van de bewezen 
d iensten in het bedrij fsleven . 

Voor deze scholen wordt het lesuur gere
kend op 60 minuten. 

C. Lagere a,•ondscholen voor ,,ambacht of 
handwerk", ,,nijverheld en nijverhelds • 

kunst". 
(Avondscholen voor theoretisch en prac

tisch nijverheidsonderwijs.) 
De avondscholen bovenbedoeld worden in 

deze regeling onderscheiden in : 
I. avondscholen voor theoretisch en prac

tisch nijverheidsonderwijs; 
II. scholen of cur ussen ter opleid ing voo.r 

het voorloopig machinistendiploma; 
III. avondscholen voor voorbereidend mid

delbaar technisch onderwijs. 
Het lesuur van de leeraren dezer groepen 

van scholen wordt gerekend op 60 minuten. 
Indien het lesuur minder clan 60 minuten be
draagt, worden de salar issen evenredig ver
minderd. De berekening der salarissen ge
schiedt naar het aantal weken, hetwelk ligt 
tusschen het begin en het e inde van den 
cursus. 

Door den Minister wordt bepaald, of aan 
deze scholen directeuren zullen zijn verbon
den, clan wel of een der leeraren met de a l
gemeene leiding zal warden belast. 

Wordt een leeraar met de algemeene lei 
ding belast, clan geniet hij daarvoor de toe
lage, als voor de directeuren is aangegeven. 

Voor de vaststelling dezer toelage wordt ge
nomen het aantal leerlingen op 1 Januari ; 
bij aanstelling in den loop van het jaar de 
toestand op den datum van aanstell ing. 

Indien deze toelage gedurende vier achter
eenvolgende jaren is vastgesteld naar dezelfde 
groep van leerlingen, blij ft zij ook bij dating 
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van het aantal leerlingen op dat bedrag ge
handhaafd. 

Indien de directeur eener avondschool tege
lijk met het directoraat van meerdere avond
scholen is belast, van welke de te geven les
uren gedeeltelijk samenvallen, dan mogen 
bij de be1·ekening van zijne wedde voor deze 
avondscholen de samenvallertde uren slechts 
eenmaal in aanmerking komen. Deze uren 
worden bezoldigd naar de regeling, geldencle 
voor die der betrokken avondscholen, aan 
welke zijn wedde in verband met uurloon en 
duur van den cursus het hoogste zou zijn. 

De berekening van de overige uren heeft 
op de gewone wijze plaats, terwijl voor de al
gemeene leiding de hoogste vergoeding wordt 
genoten, waarop aanspraak kan worden ge
maakt. 

I. Ai·ondscholen voor theoretisch en pmctisch 
nijverheidsonderwijs. 

a. Het salaris van directeuren van deze 
avondscholen of cursussen wordt geregeld 
overeenkomstig dat van een leeraar, belast 
met het volledig aantal wekelijksche lesuren, 
dat binnen de grenzen der normale school
tijden valt, tot een maximum van 12½. 

Aan dat salaris wordt voor algemeene lei
ding toegevoegd een bedrag naar gelang van 
de grootte der school : 

f 50 bij ten hoogste 50 leerlingen ; 
f 100 bij meer dan 50, doch ten hoogste 

100 leerlingen; 
f 250 bij meer dan 100, <loch ten hoogste 

200 leerlingen; 
f 350 bij meer dan 200, doch ten hoogste 

300 leerlingen; 
f 450 bij meer dan 300 leerlingen. 
Deze toelage is berekend naar een cursus

duur van 26 weken. 
b. De leeraren worden onderscheiden in 

dezelfde groepen en gesalarieerd op dezelfde 
wijze, als aangegeven voor de leeraren onder 
B 2. 

II. Scholen of ciirsussen ter opleiding voor 
het voorloopig machinistendiploma. 

a. Het salaris van directeuren van deze 
scholen of cursussen, niet aan zeevaartscholen 
verbonden, wordt geregeld overeenkomstig 
dat van een leeraar, belast met het volledig 
aantal wekelijksche lesuren, dat binnen de 
grenzen der normale schooltijden valt, tot een 
max imum van 12½. 

Aan dat salaris wordt voor algemeene • lei
ding toegevoegd een bedrag naar gelang van 
de grootte der school : 

f 200 bij ten hoogste 30 leerlingen; 
f 300 bij meer dan 30 leerlingen. 
Deze toelage is berekend naar een cursus-

duur van 26 weken. . 
b. Het salaris van de wettelijk bevoegde 

leeraren bedraagt f 85 per wekelijksch lesuur 
per jaar, na 2, 4, 6 en 8 dienstj aren telkens 
te verhoogen met f 5 en na 10, 12, 14, 16, 18 
en 20 dienstjaren telkens te verhoogen met 
f 2.50. 

III. Avondscholen voor voorbereidend mid,. 
delbaar technisch onderwijs. 

a. Het salaris van directeuren dezer avond
scholen wordt geregeld overeenkomstig dat 

van een leeraar, belast met het volledig aan
tal wekel ijksche lesuren, dat binnen de gren
zen der normale schooltijden valt, tot een 
maximum van 121h. 

Aan dat salaris wordt voor algemeene lei
ding toegevoegd een bedrag naar gelang van 
de grootte der school : 

f 200 bij ten hoogste 30 leerlingen; 
f 300 bij meer dan 30 leerlingen. 
Deze toe1age is berekend naar een cursus

duur van 26 weken. 
b. Het salaris van de wettelijk bevoegde 

· leeraren bedraagt f 90 per wekelijksch lesuur 
per jaar, na 2, 4, 6, 8, 10 en 12 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 5 en na 14, 16, 18 
en 20 dienstjaren telkens te verhoogen met 
f 2.50. 

Voor het geval ook leeraren in de practi
sche vakken a an de onder II en III genoemde 
scholen verbonden zijn, genieten zij een sa
laris overeenkomstig de regeling, onder B 2 
aangegeven. 

Indien een leeraar aan de scholen, onder II 
en III bedoeld, de wettelijke bevoegdheid mist 
voor het vak, waarin hij onderwijs geeft, 
wordt op zijn salaris een korting van 15 pet. 
toegepast. 

De leeraren onder I , II en III genieten 
voor elk gegeven lesuur eene bezoldiging, be
rekend naar l1/io uur. 

Bij de berekening van de salarissen der 
leeraren aan bovenbedoelde scholen worden 
dienstjaren, boven den le!)ftijd van 21 jaar 
doorgebracht aan andere dag- of avondscholen 
voor middelbaar, n ijverheids- of handelsonder
wijs in N ederland en N ederlandsch-Indie, ten 
voile medegeteld. Diensttijd, boven den 21-
jai·igen leeftijd in N ederland en Nederlandsch
Indie aan lagere scholen doorgebracht, telt 
voor de helft mede tot een maximum van 6 
jaren: 

Voor hen, die in het bezit zijn van de hoofd
akte, tel t de diensttijd bij het lager onde1·wijs 
ten voile mede, van den eersten dag der 
maand af, waarin die akte is verkregen. 

Of en in hoeverre dienstjaren, bij het on
derwij s in gev-angenissen en tuchtscholen door
gebracht, als diensttijd medetellen, zal in elk 
afzonderlijk geval door den Minister worden 
beslist. 

Dienstjaren, boven den leeftijd van 23 jaar 
in het bedrij fsleven doorgebracht (niet gelijk
vallende met den studietijd), tell en ten voile 
mede tot een maximum van 2 jaren . 

Bij eerste benoeming moeten schriftelijke 
bewijzen worden overgelegd van de bewezen 
diensten in het bedrijfsleven. 

D. Scholen voor speclale doelelnden. 

I. 

a. Electro-teclmlsche school te Amsterdam. 
b. School ,'II. S. G. Leiden, 

1. Directeu1·en. 

De directeur van de onder a bedoelde school 
geniet een salaris voor dag- en avondschool 
van f 5000 , met 5 tweejaarlijksche verhoo
g ingen van f 300, tot een maximum van 
f 6500. 

Het salaris van den directeur van de onder 
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b bedoelde school wordt op voorstel van het· 
bestuur door den Minister vastgesteld. 

2, Lee,·aren. 

Dagonde,·wijs : 

L Leeraren, in het bezit van het diploma 
van ingenieur, verkregen aan de Technische 
Hoogeschool te D elft, of daarmede gelijk te 
stellen diploma's, doctoren, gepromoveerd aan 
eene Nederlandsche universiteit of hoogeschool, 
doctorandi , en zij , die in het bezit zij n van 
een volledige bevoegdheid voor een middel
bare nijverheidsschool, genieten een salaris 
van.: 

voor de eerste 10 lessen per week: 
f 130 per wekelijksche Jes per jaar, na 2, 

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren 
telkens te vel'hoogen met f 11 per wekelijksche 
les; 

voor de volgende 10 lessen per week: 
f 90 per wekelijksche Jes per jaar, na 2, 4, 

,6; ·8, 10, . 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 7 per wekelijksche 
les · 

v~or de over ige lessen per week: 
f 50 per wekelijksche Jes per jaar, na 2, 4, 

6 ,- 8, 10, 12, 14, 16, 18 . en 20 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 5 per wekelijksche 
les. 

Aan leeraren, in het bezit van het diploma 
van ingenieur, verkregen aan de Technische 
Hoogeschool te De lft, of daarmede gel ijk te 
stellen diploma's, voor zoover zij bovendien 
ten minste twee jaren in het bedrijfsleven 
zijn werkzaam geweest en aan doctoren, ge
promoveerd aan een Nederlandsche universi
teit of hoogeschool, wordt na 22 dienstjaren 
nog eene verhooging toegekend van f 15 per 
wekelijksche les per jaar voor de eerste 10 
lessen per week, f 10 voor de volgende 10 
lessen en f 5 voor de overige lessen. 

De nadere bepalingen omtrent de bezoldi
ging van de leeraren onder A I 2a zijn ook 
op bovengenoemde leeraren van toepassing, 

2. Leeraren, niet vallende onder de groe
pen 1 en 3, in het bezit van eene bevoegdheid 
voor een H .B.S. met 3-jarigen cursus voor 
de vakken, waarin zij onderwij s geven, ge
nieten een salaris van: 

voor de eerste 10 lesuren per week: 
f 115 per wekelijksch lesuur per jaar, na 2, 

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 11 per wekelijksch 
lesuur; 

voor de volgende 10 lesuren per week: 
f 75 per wekelijksch lesuur per jaar, na 2, 

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren 
tel kens te verhoogen met f 7 per wekelijksch 
lesuur; 

voor de overige lesuren per week: 
f 50 per wekelijksch lesuur per jaar, na 2, 

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren 
iel kens te verhoogen met f 5 per wekelijlrnch 
lesuur. 

Het salaris van den op 31 December 1924 
aan deze school verbonden candidaat in de 
wis- en natuurkunde wordt geregeld op de
zelfde wijze, als van de leeraren, onder 2 
bedoeld. 

3. Leeraren in de theoretische en teeken
vakken, die niet vallen onder de vorige groep, 

<loch volledig bevoegd zijn voor de vakken, 
waarin zij onderwijs geven, genieten een sa
laris van f 85 per wekelijksch lesuur per jaar, 
na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 5 en na 18 en 20 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 2.50. 

4. Leeraren in de practische vakken wor
den gesalarieerd overeenkomstig de regeling, 
vermeld onder B 2. 

Op het salaris van leeraren, die voor de 
door hen te onderwijzen vakken de wettelijke 
bevoegdheid missen, wordt een aftrek van 15 
pet. toegepast. 

A vondonderwijs : 

De leeraren onder 1 en 2 genieten eventueel 
voor avondonderwijs eene bezoldiging van 
f 110 per wekelijksche les per jaar, na 2, 4 en 
6 dienstjaren telkens te verhoogen met f 10 en 
na 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren 
tel kens te verhoogen met f 5. 

De leeraren, onder 3 en 4 bedoeld, genieten 
eventueel voor avondonderwijs eene bezoldi
ging, op gel ijke wijze geregeld, als hierboven 
voor die leeraren aan de dagschool is aange
geven. 

De lessen van de leeraren, onder 1 bedoeld, 
zijn voor <lag- en avondonderwijs lessen van 
50 minuten, die van de leeraren onder 2, 3 en 
4 van 60 minuten. 

Voor de leeraren, onder 1 en 2 bedoeld, 
gelden dezelfde diensttijdbepalingen als voor 
de leeraren, bedoeld onder Groep I A 2 a en 
b en voor de leeraren onder 3 en 4 dezelfde 
diensttijdbepalingen als voor de leeraren, 
bedoeld onder B 2. 

De algemeene opmerkingen, vermeld onder 
B en C, zijn eventueel ook op de hierbedoelde 
scholen van toepassing. 

De Graflsche School te Amsterdam en 
de School voor de Graflsclte Vakken, 
gevestlgd te Utrecht. 

Di recteur: als aangegeven onder B 1 en 
C I a. 

L eeraren: als aangegeven onder B 2 en 
C I b. 

De Textlelschool te Tllburg. 
De directeur geniet voor de dagschool een 

salar is van f 4000, met vijf tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 200, tot een maximum 
van f 5000. 

Voor de avondschool : als aangegeven onder 
C I a. 

De leeraren genieten voor dag- en avond
onderwijs een salaris van f 85 per wekelijksch 
lesuur per jaar, na 2, 4, 6, 8, 10, 12 en 14 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 5 en 
na 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te ver
hoogen met f 2.50. 

Indien aan deze school leeraren verbonden 
zijn, in het bezit van een diploma van inge
nieur , verkregen aan de Technische Hooge
school te Delft, of doctoren, gepromoveerd 
aan een Nederlandsche universiteit of hooge
school, of doctorandi, wordt het salaris per 
wekelijksch lesuur per jaar met f 20 ver
hoogd, 

Hulpkrachten genieten een salaris, als ter 
plaatse gebruikel ijk, 
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De Textlelschool te Elndhoven. 
L eider van het onderwijs: f 300. 
Leeraren : als aangegeven onder B 2. 

De dagvakscholen voor kleermakers, ge 
vestlg·d te Amsterdam, •s -Gravenhage 
en U trecht en de dagvakscholen voor 
sehoenmakers, gevestigd te •s -Graven 
hage en Amsterdam. 

De directeu1·en : f 3000, met 5 tweejaarlijk
sche verhoogingen van f 250. 

Di recteuren van bovenbedoelde dagscholen, 
tevens belast met het directoraat der daaraan 
verbonden avondschool of avondcursussen, ge-· 
nieten daarvoor een bezold ig ing van · f 750. 

Door .den Ministe r wordt bepaald, of aan 
deze scholen directeuren zullen zij n verbon-
9en, clan we! of een der leera ren met de a l
gemeene leiding zal worden belast. 

Wordt een leeraar met de a lgemeene lei
ding belast, clan geniet h ij daarvoor eene toe
lage van f 300. 

De leeraren: . a ls aangegeven onder B 2. 

De dagvakscholen voor schoeumakers, 
gevestlgd te Don g·en en Drun eu. 

De d irecteuren genieten boven hun sal a r is 
a ls leeraar een toelage van f 200. 

H et sal aris van de leera ren bedraagt f 1700 , 
!la 2, 4·, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 d ienst
jaren tel kens te verhoogen met f 100. 

De vlechtschool, gevestlgd te Kerkdrlel. 
De leeraren genieten een sa la ris van f 30 

per wekelijksch lesuur per jaar, na 2, 4, 6, 
8, 10, 12, 16 en 20 d ienstjaren tel kens te 
ve rhoogen met f 2.50. 

Bij de vaststelling der wedde mogen ten 
hoogste 40 lesuren in re ken ing worden ge
bracht. 
- V oor d irecteuren en leeraren der onder II 
genoemde scholen gelden, voor wat het dag
onderwijs betreft, dezelfde diensttijdbepalin
gen , al s aangegeven onder B en voor wat het 
a vondonderwijs betreft, als aangegeven on
der C. 

III. 
A von,lscboleu voor behan gers, typog·ra• 

fen, euz. 
Directeuren: a ls aangegeven onder C I a. 
Leeraren: a ls aangegeven onder C I b. 
Aan a l deze scholen wordt het lesuur op 60 

minuten gerekend. 
De berekening der sala rissen geschiedt naar 

.het aanta l weken , hetwelk l ig t t usschen het 
begin en het einde van den cursus. 

E. Vacantleregellng· voor de s choleu onder 
B, C en D. 

De vacantie regeling voor deze scholen is 
a ls volgt : 

De g roote of zomervacantie duurt 4 weken . 
De kerstvacantie begint op 23 December , na 

a floop van den schooltij d, of, indien deze 
23ste December op M aandag va lt , op 21 De
cember, na a floop van den school tijd en ein
di gt den avond va n den 2den J anuari, of, in
d ien deze op Zondag val t, den avo nd van den 
3den J anuar i. 

De paaschvacant ie begint op Donderdag 
v66r Paschen, na a floop van den schooltijd en 

eindigt op den avond va n ill:m 2den Maandag 
na P aaschzondag. 

Bovend ien worden vrijgegeven de Za terdag 
v66r en de D insdag na Pinkste ren. 

Indien het gewensch t is, kunnen, met goed
keuring van den Minister , deze vacanties a n
ders worden geregel d. De duur der gezamen
lijke vacan t ies (40 werkdagen - Zondagen en 
algemeen erkende Christelijke feestdagen niet 
medegerekend - ) mag daardoor ech ter niet 
worden ver lengd . 

F. Admlnlstratlef en bedlenend personeel. 
a. Administratief personeel. 
Ind ien aan dagscholen administratief pe r

soneel is verbonden , om onder le id ing van 
het bestuur zelfstandig a rbeid te verrichten 
en deze betrekkingen eene _volledige da gtaak 
omvat ten, kari een salaris worden genoten, a ls 
hieronder aa ngegeven: 

aan scholen met meer cla n 100, <loch minder 
cl an 250 leerlingen f 1_100, met 2 tweejaa rlij k
sche ve rhoogingen van f 200 en 3 tweejaa r
lijksche verhoogingen van f 100 ; 

aan scholen met 250 of meer, cloch m inder 
clan 400 leerlingen f. 1300, met 3 twee jaa rl ijk
sche verhoogingen van f 200 en 4 tweeja a r 
jijksche verhoog ingen van f 100. 

'De bezoldig ing van het admin istratief per
soneel aan scholen met 400 of meer leer l in
gen, aan m iclclelba re technische scholen en 
aan scho len. waar de aclministratie aan meer 
cl an een persoon is opgedragen, wordt op voor 
stel van het bestuur door den M inister vast
gesteld. 
. Ind ien de omvang der school of de aard 
cler werkzaamheden daar toe aanleid ing geeft, 
kan, te r beoordeeling van den Min ister , deze 
bezold ig ing op een lager bedrag worden 
vastgesteld . 

Voor zoover overigens aan nijve rhe idsdag- · 
en avondscholen administra ti eve hulp is ver
bonden, kan omtrent de bezoldiging daarvan 
aan den M inister een voorstel worden gedaan. 

b. Concierges : 
aan cl agscholen met m inder clan 100 lee r- ' 

lingen bedraagt het salaris f 1300, met 4 
tweejaarlijksche verhoogingen van f 100 ; 

aan dagscholen met 100 of meer , doch min
der clan 200 leerlingen, bedraagt het sala r is 
f 1400 , met 4 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 100 ; 

aan de overige dagscholen en aan middel
bare technische scholen bedraagt het salaris 
f 1500, met 4 tweejaarl ij ksche verhoogingen 
van f 100. 

Indien de wedde der h ie rvoor onder a en b 
genoemde ambtena ren gedurende vier achter
eenvol gende ja ren is vastgesteld naar' dezel fcle 
groep van leerlingen, blijft deze ook bij da
l ing van het aantal lee rlingen op dat bedrag 
gehandhaafd. 

Concier ges a an op zichzelf staande avo nd
scholen met m inder clan 50 leerlingen, genie
ten een sala ris van f 50 ; aan avondscholen 
met 50 of meer , cloch minder clan 100 leer
lingen, f 100 ; aan avondscholen met 100 tot 
200 leerli ngen f 200 ; aan avondscholen met 
200 of meer , cloch minder clan 300 leerli n
gen, f 250 en aan avonclscholen met 300 of 
meer leerlingen f 300 . Deze sala rissen zijn be
rekend naa r een cursuscluur van 26 weken . 

• 



1930 9 J A N u A R r (S.8) 44 

Voor de bepaling van het aantal leerlingen, 
zoowel onder a a ls b, wordt genomen de toe
stand op 1 J anuari; bij aanstell ing in den 
loop van het jaar de toestand op den datum 
van aanste lling. 

GROEP II. 
Middelbare scholen voor de zeevaart en lagere 

scholen voor het visschersbedrijf en de 
binnenschE)epvaart. 

(Zeevaartscholen, visscherijscholen en 
binnenvaartscbolen.) 

A. Mlddelbare scholen voor de zeevaart. 
Zeevaartscholen. 
1. D irecteuren. 

a. H et salaris der directeuren van de 
Kweekschool voor de Zeevaart, van de zee
vaar tscholen te Amsterdam en te Rotterdam, 
alsmede van de zeevaartscholen, welke op
leiden voor het ei~ddiplom a B en tevens voor 
het diploma C voor machinist, bedraagt 
f 6000, na 2, 4, 6 en 8 die.nstjaren tel kens te 
verhoogen met f 250 ; 

b. H et salaris der directeuren van zee
vaartscholen, niet onder a genoemd, welke op
leiden voor het einddiploma B of voor het 
e inddiploma A en tevens voor het hoogste di
ploma van koopvaardij -officier, bedraagt 
f 5500, na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 200 ; 

.c. H et salaris van directeuren van zee
vaartscholen, niet onder a en b genoemd, be
draagt f 4500, na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 200. 

Diensttijd , doorgebracht als directeur eener 
middelbare nijverheidsschool, hoogere burger
school of daarmede gelijk te stellen inrichting 
van middelbaar of voorbere idend hooger on
derw ijs in Nederl and en Nederlandsch-Indie, 
telt ten voile mede; diensttijd als directeur 
eener lagere dagnijverhe idsschool in Neder
land en Nederl andsch-Indie voor de helft, tot 
een maximum van 6 jaren. 

De directeuren van de Kweekschool voor 
de Zeevaart te Amsterdam en de zeevaart
scholen, wel ke opleiden voor het einddiploma 
B of voor het einddiploma A en tevens voor 
het hoogste diploma van koopvaardij -officier, 
zull en in den re gel op den lesrooster voor
komen echter voor niet meer dan 12 lesuren 
per w~ek. 

2. L eeraren. 
De leeraren worden onderscheiden in: 
a. leeraren in de technische, theoretische 

en teekenvakken aan de Kweekschool voor de 
Zeevaart te Amsterdam en de zeevaartscho
len, welke opleiden voor het e inddiploma B 
of voor het einddiploma A en tevens voor het 
hoogste diploma van koopvaardij-officier; 

b. leeraren in de technische, theoretische 
en teekenvakken aan zeevaartscholen, welke 
opleiden voor het einddiplom a A, zonder te
,·ens voor het hoogste diploma van koopvaar
dij-off icier op te lei den; 

c. leeraren in lichamelij ke oefening; 
d . leeraren in de practische vakken. 
Het salaris der leeraren, onder a bedoeld , 

bedraagt: 
voor de eerste 10 lessen per week: 
f 150 per wekelijksche les per jaar, na 2, 

• 

4. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 15 per wekelijk
sche Jes ; 

voor de vol gen de 10 lessen per week: 
f 100 per wekelijksche Jes per jaar, na 2, 4 , 

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 10 per wekelijk
sche les; 

voor de overi ge I essen per week: 
f 50 per wekelijksche Jes per jaar , na 2, 4, 

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstj aren 
telkens te verhoogen met f 5 per wekelijksche 
Jes. 

H et salaris der leeraren, onder b bedoeld , 
bedraagt: 

voor de eerste 10 lessen per week: 
f 130 per wekelijksche Jes per jaar, na 2, 

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 11 per wekelijk
sche Jes; 

voor de volgende 10 lessen per week: 
f 90 per wekelijksche Jes per jaar, na 2, 

4 6, 8 10 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren 
t~lkens' te 'verhoogen met f 7 per wekelijk
sche Jes; 

voor de overige lessen per week : 
f 50 per w&kelij ksche Jes per jaar, na 2, 4, 

6 8 10 12 14, 16, 18 en 20 dienstjaren 
t~lk~ns t:i ve;hoogen met f 5 per wekelijksohe 
Jes. 

Aan leeraren, in het bezit van de akte zee
vaartkunde of zeemanschap, tevens in het be
zit van het diploma l ste stuurman groote 
vaart of van het bewijs van voldoend afge
legd exam en · voor het eerste gedeel te van 
luitenant ter zee lste klasse, di e Jes geven 
aan zeevaartscholen, welke opleiden voor het 

hoogste diploma van koopvaardij-offic ier en 
aan leeraren, in bezit van de a kte scheeps
werktuigkunde, tevens in het bezit van het 
diploma C voor machin ist, verkregen na af
gelegd examen, of tevens gewezen officier van 
den marine-stoomvaartd ienst tweede klasse, 
met een d iensttijd van ten minste 7 jaa r na 
het verlaten der opleiding, di e Jes geven aan 
zeevaartscholen, welke opleiden voor het di
ploma C voor machinisten en aan doctoren , 
gepromoveerd aan eene Nederlandsche uni
versiteit of hoogeschool, wordt voor de leer
a ren onder a na 22 dienstjaren nog eene ver
hooo-ing toegekend van f 15 per wekelijksche 
Jes per jaar voor de oorste 10 lessen per week, 
f 10 voor de volgende 10 en f 5 voor de ove
rige lessen en voor de leeraren . onder b na 
22 dienstjaren nog eene verhoogmg van f 11 
per wekel ijksche Jes per jaar voor de eerste 
10 lessen per week, f 10 voor de volgende 10 · 
en f 5 voor de overige lessen. 

H et salaris der leeraren, onder c bedoeld, 
bedraagt: 

voor de eerste 10 lessen per week: 
f 130 per wekelijksche Jes per jaar , na 2, 4, 

6 8 10 12 14 16, 18 en 20 dienstjaren 
t~lk~ns ~ v~rho~gen met f 10 per wekelijk
sche Jes; 

voor de volgende 10 lessen per week: 
f 90 per wekelij h.--sche Jes per jaar, na 2, 4, 

6 8 10 12 14 16 18 en 20 dienstj aren 
t~lk~ns te v~rho~gen' met f 6 per wekelijk
sche Jes; 

voor de overige lessen per week: 
f 50 per wekelijksche Jes per jaar, na 2, 4, 
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6, 8, 10, 12, 14, 16 , 18 en 20 dienstjaren 
te lkens te verhoogen met f 5 per wekelijksche 
Jes. 

De leeraren, onder d bedoeld, die de akte 
N VI bezitten of een der bevoegdheden voor 
het geven van onderwijs aan lagere nijver
h e idsschol en, genieten een sala ris, als aan
gegeven voor de leeraren onder Groep I B 
2 b. 

B ezitten zij een dezer bevoegdhede n niet, 
da n wordt op hun salaris een aftrek van 15 
pet. toegepast. 

De lestijden worden voor de leeraren onder 
a, b en c gerekend op 50 minuten en voor de 
leeraren onder d op 60 minuten. 

L eeraren, in het bezit van de a kte zeevaart
kunde of zeemanschap, tevens in het bez it van 
het diplom a lste stuurman groote vaart of 
van het bewijs van voldoend a fgelegd examen 
voor het eerste gedeelte van lui tenant ter zee 
l ste klasse, die Jes geven aan zeevaartschol en, 
welke opleiden voor het hoogste diplom a van 
koopvaardij-officier en leeraren, in het bezit 
van de akte scheepswerktuigkunde, tevens in 
het bez it van het diploma C voor machinist, 
verkregen na afgelegd examen, of tevens ge
wezen officier van den marine-stoomvaart
dienst tweede klasse, met een diensttijd van 
ten minste 7 jaar na het ve rlaten der ople i
ding, di e Jes geven aan zeevaartscholen, welke 
opleiden voor het diploma C voor machinis
ten, krijgen deswege vier dienstjaren ver
golden. 

L eeraren, di e op 1 Januari 1926 aan zee
vaartscholen zijn verbonden en op dien datum 
in het bezit waren van het diploma C voor 
machinist, uitgereikt ingevolge de Schippers
wet, zonder het daartoe strekkend examen te 
hebben afgelegd, worden voor de toepassing 
van bovenstaande bepalingen gelijk gesteld 
met hen, die dit diploma verkregen na afge
legd examen. 

Op het salaris van een leeraar, die in geen 
der door hem te onderwijzen vakken volledige 
bevoegdheid bezit voor de school, waaraan hij 
werkzaam is, wordt een aftrek van 15 pet. 
toegepast, met di en verstande evenwel , dat 
het salaris niet daalt beneden dat van een 
leeraar aan een hoogere burgerschool met 
3-ja rigen cursus met gelijke bevoegdheid. 

Op de salarissen van leeraren in wiskunde, 
in het bezit der a l...-te I of K1, op die van · 
leeraren in mechanica, in het bezit der akte 
K2 en op die van leeraren in zeemanschap en 
in scheepswerktuigkunde, zoomede op die van 
oud-officieren, di e, zonder in het bez it te zij n 
van de vereisch te wettelijke bevoegdheid, reeds 
v66r 1 J anuar i 1923 onderwijs gaven in een 
dezer vakken, met vaste aanstelling als zoo
dan ig, en op die van leeraren in vreemde 
talen, in het bezit der akte A (M. 0.) voor 
de vreemde talen, indien zij a ls zoodanig 
v66r 1 J anuari 1923 eene vaste aanstelling 
aan eene zeevaar tschool hadden, wordt een af
t rek van 15 pet. niet toegepast. 

Op het salaris van de op 31 December 1924 
aan de zeevaartschol en werkzame leeraren, 
di e op dien datum in het bezit waren van 
twee akten, welke elk afzonderlijk bevoegd 
m aken tot het geven van onderwijs aan een 
H.B.S. met 3-jarigen cursus, uitgezonderd de 

a kte voor schoonschrijven , wordt een aftrek 
van 15 pet. niet toegepast. 

Op het salaris van leeraren in radiotelegra
fi e in vasten dienst , die, zonder in het bez it 
te zijn van de vere ischte wettelijke bevoegd
he id, reeds v66r 1 J anuari 1927 gedurende 
ten mi nste vier ja ren met dit onderwijs waren 
belast, wordt een a ftrek van 15 pet. niet toe
gepast. 

D e voo r de leerare n onde r Groep I A 2 ver
mel de bepalingen zijn eventueel ook -op de 
leeraren der zeevaartscholen van toepassing. 

Indien leeraren zijn verbonden aan twee of 
meer in verschi ll ende gemeenten gelegen 
scholen, aan welke hunne wedde naar dezelfde 
normen wordt berekend , mag hunne totale 
wedde niet stijgen boven het bedrag, dat zij 
zouden genieten, indien zij a ll e lessen gaven 
aan de school, gelegen in de gemeente, die 
voor de t6epass ing van standplaatsaftrek in 
de hoogste kl asse is gerangschikt, vermeer
de rd met 10 ten honderd. 

Indien leeraren zijn verbonden aan twee of 
meer in verschillende gemeenten gelegen scho
len, aa n welke hunne wedde naar verschil 
lende van Rijkswege vastgestelde sala risnor
men wordt berekend, m ag hunne totale wedde 
niet stij gen boven het bedrag, dat zij zouden 
genieten, i ndien zij alle lessen ga ven aan de 
school , aan welke hunne wedde naar de hoog
ste van Rijkswege vastgestelde norm en wordt 
berekend, vermeerderd met 10 ten honderd. 

Indien lee raren zijn verbonden aan twee of 
meer in dezelfde gemeente gelegen schol en, 
aan welke hunne wedde naar dezelfde normen 
wordt berekend , mag hunne totale wedde niet 
stijgen boven het bedrag, dat zij zouden ge
nieten, indien zij alle lessen aan dezelfde 
school gaven, venneerderd met 2 ten honderd . 

Indien leeraren zijn verbonden aan twee of 
meer in dezelfde gemeente gelegen scholen , 
aan welke hunne wedde naar verschillende 
van Rijkswege vastgestelde salarisnormen 
wordt berekend, mag hunne totale wedde niet 
stijgen boven het bedrag, dat zij zouden ge
nieten, indien zij alle lessen gaven aan de 
school , aan welke hunne wedde naar de hoog
ste van Rijkswege' vastgestelde normen wordt 
berekend, vermeerderd met 2 ten honderd. 

Indien ten gevolge van vorenstaande be
pal ingen op de totale wedde, dat is de som 
van de wedden, aan elk der scholen afzonder 
lijk berekend , kort ing moet worden toegepast , 
dan geschiedt deze korting naar evenredi g
he id van het aan iedere school gegeven getal 
lessen. 

De berekening der korting, volgens deze 
bepalingen toe te passen op de wedden der 
leeraren, die tevens verbonden zijn aan een 
of meer scholen, voor welke de van Rijks
wege vastgestelde salarisnormen niet gelden, 
geschiedt steeds zoodanig, a lso£ voor alle 
scholen de wedderegeling wegens de van 
Rijkswege vastgestelde normen geldt. 

Onder scholen, in deze bepalingen bedoeld , 
zijn te verstaan gymnasia, hoogere burger
scholen (lycea), middelbare nijverheidsdag
scholen , h a ndelsdagscholen en kweekscholen 
voor onderwijzers en onderwijzeressen, met 
uitzondering van niet door het R ijk gesubsi
dieerde bij zondere scholen. 

Voor de leeraren onder a, b en c tel t als 
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diensttijd ten voile mede de tijd, boven den 
leeftijd van 21 jaar in Nederland en Neder
landsch-Indie a.Js leeraar doorgebracht aan 
hoogere burgerscholen, middelbare scho1en 
voor meisjes, gymna ia, lycea, middelbare of 
hoogere handelsschol en, zeevaartscholen, mid
delbare nijverheids- en landbouwscholen, 
kweekscholen voor onderwijzers en onderwijze
ressen, de Koninklijke militaire academie, het 
Kon inklijk instituut voor de marine, de voor
mal ige marine-machinistenschool, de voorma
lige aspirantenschool der marine te Dordrecht, 
de voormalige cadettenschool, den voormali
gen hoofdcursus te K ampen en de voormalige 
dagcursussen bij het wapen der infanterie, 
voor zoover zij onderwijs hebben gegeven in 
vakken , genoemd in de N . 0.- en M. O.-wet, 
of a ls onderwijzer op jaarwedde aan Rij ksnor-
maall essen. · 

Di ensttijd, boven den leeftijd van 21 jaar 
in Nederland en Nederlandsch-Indie doorge
bracht aan lagere schol en en aan dagscholen 
voor lager nijverheids-, h andels- en landbouw
onderwijs, tel t voor de helft mede tot een 
maximum van 6 jaren. 

Voor de leeraren, onder d bedoel d, tel t als 
diensttijd ten voile mede de tijd, boven den 
leeftijd van 21 jaar in Nederland en N eder
landsch-Indi e als leeraar doorgebracht aan 
dagscholen voor middelbaar, nijverheids- en 
landbouwonderwijs, of als vakleeraar aan een 
Rijksopvoedingsgesticht. 

Of en in hoeverre dienstjaren, bij het on
. derwijs in gevangenissen en tuchtscholen door
gebracht, als diensttijd medetellen, zal in elk 
afzonderlijk geval door den Minjster worden 
beslist. Voor de onder a tJm d bedoelde leer
aren tellen bovendien diem;tjaren, boven den 
leeftij d van 23 jaa r bij de Koninklijke ma
r ine, de koopvaardij en in het bedrijfsleven 
doorgebracht (niet gelijkvall ende met den 
studietijd) , ten voile mede tot een maximum 
van 2 jaren. 

Bij eerste benoeming moeten schriftelijke 
bewijzen worden overgelegd van de bewezen 
d iensten bij de Koninklijke marine, de koop
vaardij en in het beclrijfsleven. 

Diensttijd, bewezen aan avondscholen, komt 
niet in aanmerking. 

De algemeene opmerkingen onder Groep I 
zijn eventueel ook op de hierbedoelde scholen 
Yan toepassing. 

3. Avondonderwijs en zelfstandige avond- . 
cursussen aan zeevaartscholen. 

Directeuren van bovenbedoelde dagscholen, 
tevens belast met de algemeene leiding van 
het avondonderwijs, genieten daarvoor eene 
bezoldiging van f 500. 

Indi en aan zeevaartscholen ook gedurende 
de avonduren onderwijs wordt gegeven, of 
zelfstandige avondcursussen, uitgezonderd de 
cursussen ter opleiding voor het voorloopig 
machinistendiploma, worden gehouden, wordt 
dit onderwijs, voor zoover het middelbaar on
derwijs betreft, bezoldigd voor de leeraren 
onder a naar f 125 per wekelijksche Jes per 
jaar, na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 10 en na 12, 14, 16, 18 en 
20 dienstjaren telkens te verhoogen met f 5 en 
voor de leeraren onder b naar fll0 per weke
lijksche Jes per jaar, na 2, 4, 6, 8 en 10 

dienstjaren telkens te verhoogen met f 10 en 
na 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren tel kens 
te verhoogen met f 5. 

Voor de leeraren, met dit onderwijs belast, 
gelden dezelfde diensttijdbepalingen a ls voor 
de leeraren, onder 2 a en b aangegeven. 
Diensttijd, doorgebracht aan m iddelbare 
avondscholen in Nederland en ederlandsch
Indie, telt ten voile mede; diensttijd, door
gebracht aan lagere avondscholen in N eder
land en ederlandsch-Indie, voor de helft tot 
een maximum van 6 jaren. 

4. Vacantieregeling. 
De groote of zomervacantie duurt 6 weken. 
De kerstvacantie begint op den 23sten De

cember, na afloop van den schooltijd, of, in
dien deze 23ste December op Maandag valt, 
op den 2lsten December, na afloop van den 
schooltijd en eindigt den avond van den 4den 
Januari, of, indien deze 4de Januari op Zon
dag valt, den avond van den 5den J anuari . 

De paaschvacantie begint op Woensdag voor 
Paschen na den schooltijd en eindigt op den 
avond van den 2den Maandag na Paasch
zondag. 

Bovendien worden vrijgegeven . de Zaterdag 
v66r en de Din dag na Pinksteren. 

Indi an het gewenscht is, kunnen, met goed
keuring van den Minister, deze vacanties an
ders worden geregeld. De duur der gezamen
lijke vacanties mag daardoor echter n iet wor
den verle11gd. 

B. Lagere scholen voor bet vlsschersbe 
tlrlj f en de blnn enscheepvaart. 

I. Dagscholen. 
1. Directeuren. 

a. Directeuren van scholen met 150 of meer 
leerlingen genieten eene bezoldiging van 
f 3750, na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 250. 

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

De jaarwedden der directeuren, onder a en 
b bedoeld, mogen, indien ook andere betrek
kingen bij het onderwijs worden bekleed, in 
totaal de grens van f 6250 en f 6000 niet 
overschrijden. 

Voor de bepaling van het aantal leerlingen 
wordt genomen de toestand op 1 J anuari; bij 
aanstelling in den loop van het jaar de toe
stand op den datum van aanstell ing. 

Indien de wedde gedurende vier achtereen
volgende jaren is vastgesteld naar dezelfde 
groep van leer! ingen, blijft deze ook bij da
ling van het aantal leerlingen op dat bedrag 
gehandhaafd. 

Diensttijd, doorgebracht a ls clirecteur eener 
dagnijverheidsschool in Nederland en Neder
landsch-Indi e, telt ten voile mede. 

Directeuren van scholen, verbonden aan 
dagscholen voor ander onderwijs, genieten een 
salar i van f 750. 

2. Leeraren. 
De leeraren worden ondersche iden in: 
a. Leeraren in de theoretische vakken; 
b . Leeraren in de practische vakken. 
De leeraren, onder a bedoeld, genieten een 
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salaris, als aangegeven is voor de leiiraren 
onder Groep I B 2 a of c. 

Zijn deze leeraren verbonden aan visscherij 
scholen, we! ke voorbereiden voor zeevaart
scholen en in het bezit van een wettelij·ke 
bevoegdheid om onderwijs te geven aan zee
vaartschol en, da n genieten zij ' voor de uren, 
dat zij op grond van· het bezit deter bevoegd
he id ondenvijs geven, een salar is van: 

voor de eerste 10 lesuren per week: 
f 115 per wekelijksch lesuur per jaar, na 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienst
jaren telkens te verhoogen met f 11 per weke
lijksch lesuur; 

voor de volgende 10 lesuren per week: 
f 75 per wekelijksch lesuur per jaar, na 2, 

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren 
tel kens te verhoogen met f 7 per wekel ijksch 
Jesuur ; 

voor de overige lesuren per week: 
f 50 per wekelijksch lesuur per jaar, na 2, 

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 5 per wekelijksch 
lesuur. 

Op het salaris van de leera ren, onder a 
bedoeld, die de vereisch te wettelijke bevoegd
hei d missen, wordt een aarek van 15 pet. toe
gepast. 

De leeraren, onder b bedoeld, gen ieten een 
salaris, a]s aangegeven is voor de leeraren 
onder Groep II A 2 d. 

Het bepaalde onder Groep I B 2 d ten aan
zien van hen, die ondenvijs geven in natuur
en werktuigkunde, vindt hier eventueel over
eenkomstige toepassing. 

De salarissen van directeuren en leeraren 
aan scholen, we! ke slech ts een gedeelte van 

het jaar geopend zij n, warden berekend als 
die voor de directeuren en leeraren der scho
len onder I, met dien verstande evenwel, dat 
zij voor elke 4 weken, dat de cursus duurt, 
5 weken krijgen vergoed. 

De aldus berekende salarissen mogen ech
ter niet stijgen boven die voor de directeuren 
en leeraren, onder I aangegeven. 

Diensttijd, boven den leeftijd van 21 jaar 
in Nederland en N ederlandsch-Indie doorge
bracht aan dagscholen voor middelbaar, nij
verheids- of handelsonderwijs, telt ten voile 
mede. Diensttijd, boven den 21-j arigen leef
t ijd in N ederland en N ederlandsch-Indie 
doorgebracht aan lagere scholen, telt voor de 
helft mede tot een maximum van 6 ja ren. 

Voor hen, die in het bezit zij n van de 
hoofdakte, telt de diensttijd bij het lager 
onderwijs ten voile mede van den eersten dag 
der maand af, waarin die akte is verkregen. 

Of en in hoeverre dienstjaren, bij het on
derwijs in gevangenissen en tuchtscholen 
doorgebracht, a ls diensttijd medetellen, zal in 
elk afzonderlijk geval door den Minister war
den beslist. 

Diensttijd, boven den leeftijd van 23 jaar 
b ij de Koninklijke marine, de koopvaardij of 
in het bedrijfsleven doorgebracht (niet gelijk
vallende met den studi tijd) , telt ten voile 
mede tot een maximum van 2 jaren. 

Bij eerste benoeming moeten ch1·iftelijke 
bewijzen worden overgelegd van de bewezen 
diensten bij de Koninklijke marine, de koop
vaardij of in het bedrijfsleven. 

- · Diensttijd, bewezen aari avondsdidlen, · komc 
niet in aanmerking. 

Het lesuur -van de leeraren .dezer groepen 
van scholen ,vordt gerekend op 60 minuten. 
Indien het le·suur minder dan 60 minuten. be, 
draagt, worden de salarissen evenredig ver
minderd . De lierekening geschiedt naar het 
aanta l weken, ·hetwelk li gt tusschen het be
gin en het einde van den cursus. 

II. Avonclscholen 11oor de vissch erij en 
de binnen11aart. 

a. Het salaris van directeuren van deze 
avoodscholen of avondcursussen wordt gere
-geld overeenkomstig dat van een leeraar, be
last met het volledig aantal wekelijksche les
uren, dat binnen de g renzen der normale 
schooltijden valt, tot een maximum van 121h. 

Aa n dat salaris wordt voor a lgemeene lei
ding toegevoegd een bedrag naar gelang van 
de grootte der school : 

f 100 bij ten hoogste 50 leerlingen, of 1 of 
2 klassen ; 

f 200 bij meer dan 50, doch ten hoog te 100 
leerlingen, of 3 kla en; 

f 300 bij meer dan 100 leerlingen of meer 
dan 3 kl assen. 

Deze toelage is berekend naar een cursus
duur van 26 weken. 

b. . De leeraren worden onderscheiden in 
dezelfde groepen en gesalarieerd op dezelfde 
wijze, als aangegeven voor de leeraren onder 
Groep II B 2. 

Op het salaris van de leeraren, die de ver
e ischte wettelijke bevoegdheid missen, worclL 
een aftrek van 15 pet toegepast. 

De I eeraren dezer avonclscholen genieten 
voor elk gegeven lesuur een bezoldiging, be
rekencl naar ll/10 uur. 

H et lesuur van de leeraren dezer scholen 
wordt gerekencl op 60 minuten. Indien het 
lesuur minder clan 60 minuten beclraagt, war
den de salarissen evenredig verminderd. De 
berekening der salarissen geschiedt naar het 
aantal weken, hetwelk ligt tusschen het be
gin en het einde van den cursus. 

Bij de berekening van de salarissen cl ezer 
leeraren worden clienstjaren, in Nederland en 
N ederl andsch-Indi e doorgebracht aan andere 
schol en voor midclelbaar, nijverheids- of han
delsonderwijs, ten voile medegeteld. Di enst
tijd, boven den 21-jarigen lee ftijd in N eder
land en Nederlandsch-Indie aan lagere soho-
1 en cloorgebracht, tel t voor de helft mecle tot 
een maximum van 6 jaren. 

Voor hen, die in het bez it zijn van de 
hoofda kte, telt de cliensttijd bij het lager 
onderwijs ten voile mede van den eersten 
clag der maancl af, waar in die akte is ver
hegen. 

Of en in hoeverre dienstjaren, bij het on
clerwijs in gevangenissen en tuchtscholen door
gebracht, als di ensttijd mecletell en, zal in elk 
afzonderlijk geval door den Minister warden 
bes list. 

Diensttijcl, boven den leeftijd van 23 jaar 
bij de Koninklijke marine, de koopvaardjj of 
in het bedrijfsleven cloorgebracht (niet gelijk
vallencle met den stuclietijd) , telt ten voile 
mede tot een maximum van 2 jaren. 

Bij eerste benoeming moeten schriftelijke 
bewijzen worclen overgelegcl van de 1:/ewezen 
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d iensten bij de Koninklijke marine, de koop
vaardij of in het bedrij fsleven. 

De algemeene opmerkingen, vermeld bij 
G roep I C, zijn eventueel ook op de hierbe
doelde scholen van toepassing. 

C. Admlnlstratlef en bedlenend personeel. 
a. Adrn inistratief personeel. 
Ind ien aan dagschol en adrninistratief per

soneel is verbonden, orn onder Leiding van het 
bestuur zelfstand ig arbeid te verrichten en 

· deze betrekkingen eene volledige dagtaak 
omvatten, kan een salaris worden genoten, 
a ls hieronder aangegeven: 

aan zeevaartscholen met 150 of meer leer
l ingen f 1400, met 3 tweejaarlij ksche verhoo
g ingen van f 200 en 4 tweejaarlij ksche ver
hoogingen van f 100, tot een maximum van 
f 2400 ; 

aan zeevaartschol en met 100 of meer, doch 
m inder dan 150 leerlingen f 1100 met 2 twee
jaarlij ksche verhoogingen van f 200 en 3 twee
jaarlij ksche verhoogingen van f 100, tot een 
maximum van f 1800. 

Indien aan de overige dagscholen admini
stratief personeel is verbonden en deze be
trekk ingen geen volledige dagtaak omvatten, 
kan op de begrooting der school daarvoor een 
bedrag worden aangevraagd. 

b. Concierges. 
Aan dagscholen met minder dan 100 leer

lingen bedraagt het salaris f 1300, met 4 
tweejaarlijksche verhoogingen van f 100, tot 
een maximum van f 1700. 

Aan dagscholen met 100 of meer leerlingen 
bedraagt het salaris f 1400, met 4 tweejaar
lijksche verhoogingen van f 100, tot een 
maximum van f 1800. 

Aan zeevaartscholen bedraagt het salaris 
f 1500, met 4 tweejaarl ij ksche verhoogingen 
van f 100. 

Indien de wedde der hiervoor on'der a en b 
genoemde ambtenaren gedurende vier ach ter
eenvolgende jaren is vastgesteld naar dezelfde 
groep van leerlingen, blijft deze ook bij da-
1 ing van het aantal leerl ingen op dat be
drag geh andhaafd. 

Concierges aan op zich zelf staande avond
scholen met minder dan 50 leerl ingen genie
ten een salaris van f 50; aan avondscholen 
met 50 of meer, doch minder dan 100 leer
lingen f 100; aan avondscholen met 100 tot 
200 leerlingen f 200 ; aan avondscholen met 
200 of meer, doch m inder dan 300 leerlingen 
f 250 en aan avond cholen met 300 of meer 
)eerli ngen f 300. Deze salarissen zij n berekend 
naar een cursusduur van 26 weken. 

Voor de bepaling van het aantal leerlingen, 
zoowel onder a als b, wordt genomen de toe
stand op 1 J anuari; bij aanstelling in den 
loop van het jaar de toestand op den datum 
van aanstell ing. 

GROEP III. 

Scholen voor hnlshond en, landbonwhuls 
hou1le11, vrouwelijke handwerken en maat 

scha1i11elijk werk. 
1. Directrices. 

A . Het sal aris van directrices aan nijver
heid scholen - onverschillig of deze zijn dag
en/of avondscholen - bedraagt: 

voor scholen met: 
10,000-17,000 jaarlijksche 
17,000-30,000 

lesuren f 3750 
f 4000 
f 4250 

die:i'.stjaren tei'kens te ver-
30,000 en meer 

na 2, 4, 6, 8 en 10 
hoogen met f 200. 

Voor de berekening van dit aantal uren 
wordt voor een jaarcursus het jaar op 52 
weken gesteld. 

Van cursussen, korter da n een schooljaar, 
geldt het gezamenlij k aantal gegeven lesuren. 

Het aantal lesuren van de van Rij kswege 
gesubsidieerde afdeel ingen der centrumscho
leo telt voor een vierde mede. 

Voor de bepaling van het aantal jaarl ij k
sche lesure n (uren ter vervanging wegens 
ziekte uitgezonderd) wordt genomen de toe
stand op 1 J anuari; bij aanstelling in den 
loop van het jaar de toestand op den datum 
van aanstelling. 

I nd ien de wedde gedurende vier achtereen
volgende ja ren is vastgesteld naar dezelfde 
groep jaarlijksche lesuren, bl ij ft deze ook bij 
daling van dat aantal op dat bedrag gehand
haafd. 

Itet salaris van directrices van scholen met 
10,000 jaarlij ksche lesuren en hooger, is be
rekend a ls voor haar, in het bezit van eene 
bevoegdheid tot het geven van onderwijs, aan
gegeven voor de leeraressen onder 2 a. Voor 
haar, die niet in het bezit is van eene zoo
danige bevoegdheid, heeft een aftrek van 15 
pet. plaats. In bijzondere gevallen kan, onder 
goedkeuring van den M inister, van deze be
paling worden afgeweken. 

Het salaris der directrices mag met inbe
gr ip van alle toelagen, uitgezonderd de kin
dertoelage, de grens van f 5500 niet over
schrijden. 

D iensttijd, in Nederland en ederlandsch-
Indiii doorgebracht als directrice aan nijver
heidsscholen en daarmede gelij k te stellen in
richtingen, telt ten voile mede. 

Diensttijd, doorgebracht als leerares met de 
leiding belast, komt n iet in aanmerking. 

De bezold iging van plaatsvervangende di 
rectrices wordt, onder goedkeur ing van den 
Minister, vastgesteld in verband met de u it
gebreidheid en belangrijkheid der taak. 

B . Indien aan scholen met 3500 of meer, 
doch minder dan 10,000 jaarlij ksche lesuren, 
met goedkeuring van den Minister, een leera
res met de leiding is belast, ontvangt zij een 
vergoeding van f 400 boven het salaris van 
een leerares, belast met 28 wekel ij ksche les
uren (zie: leeraressen 2 a, b, c en d) . Het aan
tal door haar zelf te geven lesuren zal ten 
minste moeten bedragen: 

aan scholen met: 
jaarl. lesuren: lesuren per week: 

3500- 5000 22. 
5000-6000 20. 
6000- 7000 16. 
7000- 8000 14. 
8000-9000 11. 
9000-10000 8. 

Indien het door haar gegeven wekelij ksche 
aantal lesuren meer bedraagt dan het hier
voor bepaalde, ontvangt zij voor deze meer
dere uren geen a fzonderlijke vergoed ing. Be
dra agt het door haar gegeven wekel ijksche 
aantal lesuren minder clan het hiervoor be-
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paald aantal, dan ontvangt zij boven het be
drag van f 400 voor de le iding eene vergoe
ding voor de gegeven lesuren. Geeft zij , die 
de leiding van een dergelijke school heeft, 
geen onderwijs, dan ontvangt zij alleen een 
bedrag van f 400 vo_or de leiding. 

C. Aan het hoofd van een internaat wordt 
uitgekeerd voor de leiding bij: 

4 t/m 7 inwonende leerlingen .... . . f 250 
8 t/m 12 ,, .. .... f 400 
meer dan 12 ,, ,, .. ... . f 600 
Dit bedrag mag, behoudens de beperking 

onder A voor de directrices, eventueel warden 
genoten haven en behalve het salaris als di
rectrice, leerares of huishoudster. 

2. L eeraressen en leeraren. 

De leeraressen en leeraren warden onder
scheiden in: 

a. leeraressen en leeraren in het bezit van 
een bevoegdheid voor het geven van onderwijs 
aan inrichtingen, bedoeld jn artikel 11, eerste 
en tweede. lid, der Nijverheidsonderwijswet, 
voor de vakken, waarin zij onderwijs geven, 
met dezen gelijk te stellen de leeraressen in 
vakken van voortgezet lager onderwijs met 
rnlledige bevoegdheid voor dat onderwijs, de 
leeraressen in lichamelijke oefening met mid
delbare bevoegdheid voor dat onderwijs en de 
leeraren in land- en tuinbouwkunde, in 
vreemde talen en in boekhouden, in het bezit 
van de akte L. 0 . voor die vakken en tevens 
in het bezit van de akte voor hoofdonderwijzer. 

(Hieronder warden o.a. ook gerangschikt 
zij, die v66r 1 Januari 1922 in het bezit 
waren van het leeraresdiploma (B J van 
den Bond van L eeraressen bij het Huis
houdonderwijs, het leeraresdiploma van de 
Vereeniging van Hoo/den. van l ndustrie
scholen voor meisjes, het l eeraresdiploma 
van de V ereenigin{I ter bevo1·dering van 
h et Nijv e1·heidsonderwijs voor meisjes, het 
l eeraresdiploma der Amsterdamsche Huis
houdschool ,,Zandpad", het leeraresdiplo
ma van den R .-K. schoolraad, de overige 
l eeraresdiploma's voor het onderwijs in de 
huishoudelijke vakken, uitgercikt v66r 
1902 en zij, die zonder desbetreffend di
ploma v66r 1 Januari 1914 in eene vol
ledige betrekking aan een der Nijverheids
scholen voo1· 11,eisjes met dit onde1'Wijs 
wa1·en belast en sinds 1 l(ovember 1928 
onafgebroken in dienst.); 

b. leeraressen en leeraren in het bezit van 
eene bevoegdheid voor het geven van onder
wij s aan inrichtingen, bedoeld in artikel 11, 
eerste lid, der Nijverheidsonderwijswet, voor 
,de vakken, waarin zij onderwijs geven, met 
-dezen gel ijk te stellen de leeraressen, welke, 
in het bezit van de akte L . 0 . fraaie hand
werken, onderwijs geven in dat vak en leer
aren in vreemde talen, in boekhouden en in 
land- en tuinbouwkunde, in het bez it van de 
akte L. 0. voor die vakken, die niet vallen 
onder a. 

(Hieronde1· warden o.a. ook gerangschikt 
zij, die v66r 1 J anuari 1922 in het bezit 
waren van het onderwijzeresdiploma ( A) 
van den Bond van L eeraressen bij het 
Huishoudonderwijs, het onderwijzeresdi
ploma van de A msterdamsche Huishoud
school ,,Zandpad", het diploma der Rijks-
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landbouwhuishoudschool ,,de Rollecate" , 
het onderwijzeresdiploma van den R.-K. 
Schoolraad, het leera1·esdiplo1na van de 
l ndustrieschool voor meisjes te Rotterdam 
en zij, die v66r 1 Januari 1914 in eene 
volledige betrekking aan een der Nijver
heidsscholen voor meisjes met dit onder
wijs waren belast en sinds 1 November 
1928 onafgebroken in d-ienst.); 

c. leeraressen ell leeraren, niet in het be
zit van de vereischte wettelijke bevoegdheid, 
die v66r 1 J anuari 1921 in eene betrekking 
van ten minste 16 uren per week aan een der 
Nijverheidsscholen voor meisjes werkzaam 
waren en sinds 1 November 1928 onafgebro
ken in d ienst, · voor zoover zij niet vallen 
onder a of b; 

d. leeraressen en leeraren, die niet in het 
bezit zijn van de vereischte wettelijke bevoegd
heid; 

e. leeraressen en leeraren in scheikunde, 
natuurkunde, plantkunde, anatomie, moderne 
talen en boekhouden, met middelbare be
voegdhe id voor deze vakken. 

(Hieronder warden o. a. gerangschikt 
zij, die in deze vakken onderwijs geven 
aan gymnasia, hoogere burgerscholen 
(lycea), middelbare (Rijks)dagnijverheids-. 
scholen en daarmede gelijk te stellen in
richtingen.) 

Het salaris der leeraressen en leeraren, 
onder a bedoeld, bedraagt bij 1 t/m 28 les
uren f 75 per wekel ij ksch lesuur per jaar, na 
2, 4, 6, 8, 10 en 12 dienstjaren telkens te ver
hoogen met f 5 en na 14, 16, 18 en 20 dienst
jaren telkens te verhoogen met f 2.50. 

Het salaris der leeraressen en leeraren, 
onder b bedoeld, bedraagt bij 1 t/m 28 les
uren f 65 per wekelij ksch lesuur per jaar, na 
2, 4, 6 en 8 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 5 en na 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienst
jaren telkens te verhoogen met f 2.50. 

H et salaris der leeraressen en leeraren, 
onder c bedoeld, bedraagt bij 1 tJm 28 les
uren f 55 per wekelijksch lesuur per jaar, na 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren 
tel kens te verhoogen met f 2. 50. 

Het salaris der leeraressen en leeraren, 
onder d bedoeld, bedraagt bij 1 t/m 28 les
uren f 40 per wekelijksch lesuur per jaar, na 
2, 4, 6, 8, 10 en 12 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 2 en na 14, 16, 18 en 20 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 1. 

Voor de leeraressen en leeraren onder a 
t/m d warden de lesuren haven 28 per weke
lijksch lesuur vergoed met het aanvangssala
ris, als voor elke groep aangegeven. 

Leeraressen en leeraren, in het bezit van de 
akt-", bedoeld in art. 77a der L. O.-wet, die 
onderwijs geven in vakken van voortgezet 
I ager onderwijs, genieten een salaris, a ls voor 
de leeraressen en leeraren onder a aangege
ven, verminderd met 15 pet. 

De hierbedoelde lesuren warden zoowel 
overdag als 's avonds gegeven. 

De door den Minister goedgekeurde dienst
en groepemverkuren warden als lesuren be
zoldigd. 

Aan de leeraressen, onder a, b, c en d be
doeld, mogen zonder goedkeuring van den 
Minister, gemiddeld per jaar, niet meer dan 
28 lesuren per week warden opgedragen. 

4 
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Een leerares, die een akte van bekwaam
heid tot het geven van nijverheidsonderwijs 
bezit zonder de aanteekening, bedoeld in ar
tikel 38 der Nijverheidsonderwijswet, geniet 
voor de uren , waarin zij op grond van deze 
akte onderwijs geeft, in pi aats van de voor 
de volledige bevoegdheid vastgestelde bezol
diging, een salaris, als in de volgende groep 
aangegeven. 

Een I eerares, die onderwijs geeft in· een vak, 
waarvoor zij de wettelijke bevoegdheid bezit 
en bovendien onderwijs geeft in een of meer 
vakken. waarvoor zij de wettelijke bevoegd
heid mist, geniet voor laatstbedoelde vakken, 
in plaats van de daarvoor vastgestelde bezol
dig ing, het salaris, in de volgende g"roep aan
gegeven. 

Leeraressen, belast met ambulante lesuren, 
worden voor deze uren bezoldigd als de leer
aressen, onder a, b, c of d genoemd, met dien 
verstande evenwel , dat zij voor elk uur ge
geven onderwijs 1¼ lesuur krijgen vergoed. 

Het salaris dezer leerkrachten mag, te be
g innen met 1 Januari 1930, met inbegrip van 
de vergoeding voor de ambulante uren , in to
taal niet stijgen boven een salaris, berekend 
naar 32 uren. 

, Leeraressen en leeraren, in het bijzonder 
be! ast met de opleidingscursussen voor de 
leeraressen bij het nijverheidsonderwijs, ont
vangen voor deze lessen voor elk wekelijksch 
lesuur per jaar bovendien: 

1. indien zij behooren tot hen, genoemd 
onder a en b en onderwijs geven in de practi
sche vakken of aan de opleiding voor de aJ...-te 
fraaie handwerken, f 20; 

2. indien zij behooren tot hen, genoemd 
onder a en onderwijs geven in de theoretische 
vakken en de akte, welke zij bezitten , daartoe 
de bevoegdheid geeft, f 40. 

Onder theoretische vakken worden verstaan: 
hygiene, warenkennis, voedingsleer, opvoed
kunde, lesgeven en costuumkunde. 

Voor opleidingscursussen met m inder dan 
5 leerlingen worden vorenbedoelde vergoedin
gen niet gegeven. In bijzondere gevallen kan, 
onder goedkeuring van den Minister, van deze 
bepaling worden afgeweken . 

Deze vergoedingen mogen voor de onder 1 
bedoelde leeraressen niet meer bedragen dan 
f 200 en voor de onder 2 bedoel de leeraressen 
niet meer dan f 400 , met dien verstande even
wel, dat in totaal niet meer mag worden 
uitgekeerd dan f 400. 

Leeraren en leeraressen, onder e bedoeld, 
genieten een sal aris van f 110 per wekelijksch 
lesuur (van 60 minuten) per jaar, na 2, 4, 
6, 8, 10 en 12 dienstjaren telkens te verhoo
gen met f 10 en na 14, 16, 18 en 20 dienst
jaren telkens te verhoogen met f 7.50. 

Lesuren boven 20 worden bezoldigd met 
f 50 per wekelijksch lesuur per jaar. na 2, 4, 
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren 
tel kens te verhoogen met f 5. 

Indien deze leeraren en leeraressen in het 
bezit zijn van een volledige bevoegdheid voor 
een middelbare nijverheidsschool en boven
dien onderwijs geven aan door den Minister 
goedgekeurde opleidingscursussen voor de 
leexaressen bij het nijverheidsonderwijs , genie
ten zij voor de opleidingsuren een salaris van 
f 125 per wekelijksch lesuur (van 60 minuten) 

per jaar, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e,: 
20 dienstjaren telkens te verhoogen met 
f 12.50. 

Lesuren boven 20 worden bezoldigd met 
f 50 per wekelijksch lesuur per jaar, na 2, 4, 
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 5. 

Indien de leerare sen en leeraren, onder e 
bedoeld, onderwijs geven in een ander vak, 
vermeld in deze groep, dan dat, waarvoor zij 
de middelbare bevoegdheid bezitten, wordt op 
hun salaris, voor dat vak berekend volgens 
deze groep, een korting van 15 pet. toege
past, terwijl , indien zij onderwijs geven in 
twee of meer dier vakken en slechts voor een 
daarvan de hiervoor bedoelde bevoegdheid be
zitten, zij voor alle vakken als bevoegd wor
den gesalarieerd. 

Geven zij , beh alve in de vakken genoemd 
onder e, ook onderwijs in andere vakken, dan 
worden zij voor de uren, onder e genoemd, 
bezoldigd als voor ,die uren is aangegeven en 
voor de uren in de andere vakken als onder 
a tJm d is aangegeven, met dien verstande 
evenwel, dat zij voor de uren in de ve1·schil
lende vakken te zamen in totaal niet meer sa
laris mogen ontvangen, dan zij zouden ge
nieten, indien alle uren werden bezoldigd als 
onder e genoemd . 

Voor de bepalingen betreffende diensttijd, 
door deze leeraressen en leeraren aan ande,·e 
inrichtingen van onderwijs · doorgehracht, 
wordt verwezen naar die voor de leeraren 
onder a en b van Groep I A I 2. 

H et salaris van de land_ en tuinbouw
leeraren, verbonden aan cursussen voor land
bouwhuishoudonderwijs, bedraagt f 2.25 per 
werkelijk gegeven lesuur. 

• Voor de berekening der salarissen van de 
leeraressen en leeraren is de duur van het 
jaar gerekend op 52 weken en het lesuur op 
60 minuten. Bedraagt het aantal lesweken 
minder dan 52, of het lesuur minder dan 60 
minuten, dan worden de salarissen evenredig 
verminderd. De berekening geschiedt dan 
naar het aantal weken, hetwelk ligt tusschen 
het begin en het einde van den cm-sus, gedu
rende welken onderwijs wordt gegeven, met 
inbegrip van de daarin vallende vacanties 
volgens den goedgekeurden lesrooster. 

De vacanties mogen voor een jaarcursus 
niet meer dan 9 weken bedragen. 

Dien.ittijd. 
Diensttijd, boven den leeftijd van 21 jaar 

in Nederland en Nederlandsch-Indie doorge
bracht aan dagnijverheidsscholen en daarmede 
gel ijk te stellen inrichtingen, aan inrichtingen 
voor middelbaar onderwijs, a ls onderwijzer op 
jaarwedde aan Rijksdagnormaallessen of a ls 
vakleeraar of -leerares aan een Rijksopvoe
dingsgesticht, telt ten vo ile mede. 

Diensttijd, boven den 21-jarigen leeftijd in 
Nederland en Nederlandsch-Indie doorge
bracht aan scholen voor lager 1mderwijs, uit
gezonderd die a ls onderwijzeres in nuttige en 
fraai e handwerken, telt voor de helft mede 
tot een maximum van 6 jaren. Voor hen, die 
in het bezit zijn van de hoofdakte, telt deze 
diensttijd ten voile mede van den eersten dag 
der maand af, waarin die akte is verkregen. 

Diensttijd, boven den 21-jarigen leeftijd , 
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door onderwijzeressen in nuttige en fraaie 
handwerken aan scholen voor lager onderwijs 
in Tederlancl en Nederlanclsch-Indie doorge
bracht, tel t voor de helft mede tot een maxi
mum van 6 jaren, indien en voor zoover zij • 
gedurende clien tijd ten minste 10 uren per 
week onderwijs hebben gegeven. Deze laatste 
beperking blijft voor haar in vasten clienst, 
die op 31 December 1924 reeds in functie 
waren en voor wie zooclanige diensttijd toen 
reeds werd medegeteld, buiten aanmerking. 

Of en in hoeverre dienstjaren, bij het on
derwijs in gevangenissen en tuchtscholen door
gebracht, a ls diensttijd medetellen, za l in elk 
afzonderlijk geval door den Minister worden 
bes! ist. 

Dienstjaren, boven den leeftijd van 23 jaar 
doorgebracht in het bedrijfsleven (niet gelijk
vall ende met den studietijd) , tellen ten voile 
mecle tot een maximum van 2 ja ren. 

Diensttijd, aan avondscholen doorgebracht 
of besteed aan daarmede gelijk te stellen on
derwijs, telt bij de berekening van het aantal 
dienstjaren aan dagscholen niet mede. 

3. Vacantieregeling. 

De vacantieregel ing voor deze scholen is 
als volgt.: 

De groote of zomervacantie begint 26 Juli, 
na afloop van den schooltijd, of indien deze 
26ste Juli op een Maandag valt, op 24 Juli, 
na afloop van den schooltijd en eindigt den 
avond van den 2den September, of, indien 
deze op Zondag valt, den ·avond van den 3den 
September. 

De kerstvacantie begint op 23 December, na 
afloop van den schooltijd, of, indien deze 
23ste December op Maandag valt, op 21 De
cember, na afloop van den schooltijd en ein
digt den avond van den 3den J anuari, of, in
dien deze op Zondag valt, den avond van den 
4den Januari. 

De paaschvacantie begint op Donderdag 
voor Paschen, na afloop van den schooltijd en 
eindigt op den avond van den 2den Maandag 
na Paaschzondag. 

Bovendi<:;n worden vrijgegeven de Zaterdag 
v66r en de Dinsdag na Pinksteren. 

Indien het gewenscht is, kunnen, met goed
keuring van den Minister, deze vacanties 
ar)ders worden geregeld. De duur der geza
menlijke vacanties (49 werkdagen - Zonda
gen en algemeen erkende Christelijke feest
dagen niet medegerekend -) mag daardoor 
echte1· niet worden verlengd. 

4. Huishoudsters. 

Huishoudsters genieten een salaris van 
f 1400, na 2, 4, 6, 8, 10 en 12 dienstjaren 

telken te verhoogen met f 75 en na 14, 16, 18 en 
20 dienstjaren telkens te verhoogen met f 100. 

Assistent-huishoudsters genieten een salaris 
van f 1200, na 2, 4, 6 en 8 dienstjaren tel
kens te verhoogen met f 25 en na 10, 12, 14, 
16, 18 en 20 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 50. 

Diensttijd, boven den leeftijd van 21 jaar 
als huishoudster of leerares in Nederland en 
Neclerlandsch-Indie doorgebracht aan andere 
inrichtingen van onderwijs of aan Rijksopvoe
dingsgestichten, telt ten voile mede. 

5. Ad1ninist1·atie f en bedienend person.eel. 
a. Administratief personeel. 
Indien aan dagscholen administratief perso

neel is verbonden en deze betrekkingen eene 
volledige dagtaak omvatten, kan een salaris 
worden genoten, als hieroncler aangegeven: 

aan scholen met minder clan 17,000 jaar
lijksche lesuren f 1100, met 2 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 200 en 3 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 100, tot een maximum van 
f 1800; 

aan scholen met 17,000 of meer jaarlijksche 
lesuren f 1300, met 3 tweejaarlijksche verhoo
gingen van f 200 en 4 tweejaarlijksche ver
hoogingen van f 100, tot een maximum van 
f 2300. 

De bezoldiging van het administratief per
soneel aan scholen , waar de admin.istratie aan 
meer dan een persoon is opgedragen, wordt 
op voorstel van het bestuur door den Minister 
vastgesteld. 

b. Concierges: 
aan scholen met minder dan 17,000 jaarlijk
~che lesuren bedraagt het salaris f 1300, met 
4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100, 
tot een maximum van f 1700; 

aan scholen met 17,000 of meer, doch min
der dan 30,000 jaarlijksche lesuren, bedraagt 
het salaris f 1400, met 4 tweejaarlij ksche ver
hoogingen van f 100, tot een maximum van 
f 1800; 

aan de overige scholen bedraagt het salaris 
f 1500, met 4 tweejaarl ijksche verhoogingen 
van f 100, tot een maximum van f 1900. 

Indien de wedcle der hiervoor onder a en b 
genoemde ambtenaren gedurende vier achter
eenvolgende jaren is vastgesteld naar dezelfde 
groep jaarlijksche lesuren, blijft deze ook bij 
daling van het aantal jaarlijksche lesuren op 
dat bedrag gehandhaafd. 

Concierges aan op zich zelf staande avond
scholen met 3000 tot 5000 lesuren genieten 
een salaris van f 200 ; aan avondscholen met 
5000 tot 6000 lesuren f 250 en aan avond
scholen met 6000 lesuren of meer f 300. 

Voor de bepaling van het aantal jaarlijk
sche lesuren (uren ter vervanging wegens 
ziekte uitgezondercl), zoowel onder a als b, 
wordt genomen de toestand op 1 Januari; bij 
aanstelling in den loop van het jaar de toe
stand op den datum van aanstelling. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 9 J a
nuari 1930 (Staatsblad n°. 8). 

B ij I age D. 

Mij bekend, 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. Te r p s t r a. 

BEZOLDIGING van het personeel a.an Rijks
en van Rij~wege gesubsidieerde en ge-
1neentelijke nijverheidsscholen, van het
welk de wedde in 1naand,. of weekloon is 
uitgedrukt. 

Indien aan Nijverheidsdagscholen portiers. 
machinisten, stokers, hulpconcierges, bedien
den of knechts 7Jijn verbonden en deze daarin 
eene volledige betrekking vinden, wordt hunne 
bezolcliging geregelcl , als hieroncler is aange
geven. 
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I. 23 jaar of ouder: 
a. Hulp-concierge, bediende en knecht: 

dienstjaren aan scholen in gemeenten der 
le klasse 2e klasse 3e klasse 

0 f 24.- f 22.56 f 20.64 
1 ,, 24.96. ,, 23.52 ,, 21.60 
2 ,, 25 .92 ., 24.48 ,, 22.56 
3 ,, 26.88 ,, 25.44 ,, 23.52 
4 ,, 27.84 ,, 26.40 ,, 24.48 
5 ,, 28.80 ,, 27.36 ,, 25.44 
6 ,, 30.24 ,, 28.80 ,, 26.88 

b. Portier, stoker, machinist: 
dienstjaren aan scholen in gemeenten der 

le klasse 2e klasse 3e klasse 
0 f 25 .44 f 24.- f 22.08 
1 ,, 26 .40 ,, 24,96 ,, 23.04 
2 ,, 27.36 ,, 25,92 ,, 24.-
3 ,, 28.32 ,, 26.88 ,, 24.96 
4 ,, 29.28 ,, 27.84 ., 25.92 
5 ,, 30 .24 ,, 28.80 ,, 26.88 
6 ,, 31.68 ,, 30.24 ,, 28.32 

Aan de onder a en b genoemde personen 
kunnen desgewenscht ook andere werkzaam
heden worden opgedragen. 

Diensttijd beneden den leeftijd van 23 jaren 
telt voor periodieke verhooging niet ,mede. 

II. beneden den Ieeftijd van 23 jaren: 
voor de onder la genoemden aan scholen in 
gemeenten resp. der 

a. 14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

jaar 
l e klas e 
f 3.36 
,, 4.80 
,, 7.20 
,, 9.60 
,, 12.-
" 14.40 
., 16.80 
,, 19.20 
,, 21.60 

2e klasse 
f 2.88 
,, 4.32 
,, 6.24 
,, 8.64 
., 11.04 
,, 13.44 
,, 15.84 
., 18.24 
,, 20.64 

3e klasse 
f 2.40 

3 .84 
5.76 
7.68 

" 
9.60 

,, 12.-
" 14.40 
,, 16.80 
,, 19 .20 

voor de onder lb genoemden aan scholen in 
gemeenten resp. der 

le klasse 2e klasse 3e klasse 
b. 14 jaar f 3.36 f 2.88 f 2.40 

15 ,, 5. 76 ., 4.80 ,, 4.32 
16 ,, 8.16 ,, 7.20 ,, 6.24 
17 ,, 11.04 ,, 10.08 ,, 8.64 
18 ., 13.92 ,, 12 .48 ., 11.04 
19 ,, 16.80 ,, 15.36 ,, 13.92 
20 ,, 19.20 ,, 17.76 ,,16.32 
21 ,, 21.60 ,, 20.16 ,, 18.72 
22 ,, ,, 24.- ,, 22.56 ,, 21.12 

Bij de vaststelling dezer )oonen is gerekend 
op een gemiddelden werktijd van 48 uren 
per week. 

\Verkvrouwen genieten eene bezoldiging, als 
ter plaatse gebruikelijk is, tot een maximum 
van 35 cent per uur. 

Vrouwelijk inwonend personeel geniet, be
halve kost en inwoning, eene bezoldiging, als 
te r plaatse gebruikelijk is, terwij l vrouwelijk 
uitwonend personeel eveneens eene bezoldi
ging geniet, als ter plaatse gebruikelijk. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 9 Ja
nuari 1930 (Staatsblad n°. 8). 

Mij bekend, 
De M iniste1· van Onderwijs, 
K unsten en Wetenschapven, 

J. Te r p s tr a. 

10 Janua,·i 1930. BESLUIT ter uitvoering 
van artikel 74, tweede lid, der Ziektewet, 
houdende vaststelling van voorschriften 
omtrent de wijze van boekhouding der 
ziekenkas van den Raad van Arbeid. S. 9. 

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

Arbeid , Handel en Nijverheid van 6 Januari 
1930, n°. 3646, Afdeeling' Arbeidersverzeke
ring; 

Gezien artikel 74, tweede lid, der Ziekte
,vet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 

Art. 1. De Raad van Arbeid houdt ten be
hoeve van de hoofdboekhouding betreffende 
de uitvoering der ziekteverzekering door zijn 
ziekenkas aan : 

a. een journaal ; 
b. een grootboek; 
c. een register ten dienste van de beleg

ging; 
d. een administratiekostenregister. 
2. N a afloop van elk boekjaar wcirden door 

den Raad van Arbeid een balans en eene 
bedrijfsrekening, de ziekteverzekering betref
fende, samengesteld en v66r den eersten Oc
tober daaraanvolgende aan den Verzekerings
raad ingezonden. 

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

' s-Gravenhage, den !Oden J anuari 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. Ve r s c h u u r. 

(Uitgeg. 20 Januari 1930.) 

10 Janua,·i 1930. BESLUIT ter uitvoering 
van artikel 13 , eerste en derde lid , der 
Ziektewet. S. · 10. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 6 J anuari 
1930, n°. 3641, Afdeeling Arbeidersverzeke
ring ; 

Gezien artikel 13, eerste en derde lid, der 
Ziektewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen als volgt: 
Art. 1. Als administratiekantoor - in dit 

besluit verder aangeduid als ,,Kantoor" 
bedoeld in artikel 13, eerste lid, der Ziekte
wet, wordt door Onzen, met de uitvoering der 
Ziektewet belasten, Minister erkend het Kan
toor, dat voldoet aan de volgende vereischten: 

a. dat het Kantoor niet beoogt winst te 
maken· 

b. d~t het Kantoor een centraal register 
aanhoudt, bevattende namen; voorletters en 
adres van alle bij het Kantoor aangesloten 
werkgevers; den zetel der onderneming; het 
daarin uitgeoefend bedrijf, onderscheidenlijk 
de daarin uitgeoefende bedrijven, zoomede 
het daaraan toegekend bedrijfsnummer, onder
scheidenlijk de daaraan toegekende bedrijfs
nummers, hetzij volgens de Ongevallenwet 
1921, hetzij volgens de Land- en Tuinbouw
ongevallenwet 1922, benevens den datum van 
aansl uiting bij het Kantoor ; 
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c. dat, voor zoover het onder b bedoeld re

gister niet is ingericht volgens het kaartstel
sel met alfabetische afstelling der desbetref
fende kaarten, het K antoor een lexicographi 
sche klapper op dat register aanhoudt; 

d. dat het Kantoor een register aanhoudt 
van alle arbeiders, zoowel vaste als losse, op 
welke de aanwijzing van het Kantoor betrek
king heeft (onder vermelding van naam, 
voorletters, adres, rentenummer en eventueel 
Ziektewetnummer), in dienst van werkgevers, 
als bedoeld onder b, voor zoover deze zijn 
aangesloten bij de ziekenkas van een Raad 
van Arbeid; 

e. 1 °. dat het Kantoor aan het bestuur en 
den voorzitter van den Raad van Arbeid of 
aan de door het bestuur daartoe gemachtigde 
personen op aanvrage inzage verleent van 
alle gegevens, als bedoeld onder b en d; 

2°. dat het Kantoor aan het bestuur eener 
ingevolge artikel 91 der Ziektewet erkende 
bedrijfsvereeniging en aan de door dat be
stuur daartoe gemachtigde personen op aan
vrage inzage verleent van alle gegevens, als 
bedoeld onder b, voor zoover deze betrekking 
hebben op bij die bedrijfsvereeniging aange
sloten werkgevers; 

/. dat het Kantoor een loonboekhouding 
bijhoudt, aldus ingericht, dat daaruit ten aan
zien van de werkgevers, als bedoeld onder b, 
voor zoover deze zijn aangesloten bij de zie
kenkas van een Raad van Arbeid, te alien 
tijde blijke: 

1 °. het over el ken termijn van loonbeta
ling door die werkgevers uitbetaald loonbe
drag; 

2°. het over elken termijn van premiebe
taling door die werkgevers in totaal volgens 
de Ziektewet verschuldigd premiebedrag; 

g. dat het Kantoor zich verbindt ten aan
zien van de bij het Kantoor aangesloten 
werkgevers zorg te clragen voor een regel
matige en tijdige inzencling cler loongegevens, 
overeenkomstig de desbetreffende wettelijke 
voorschriften. 

2. Het formulier van de aanwijzing, be
doeld in artikel 13, derde lid , der Ziektewet, 
wordt vastgesteld overeenkomstig het bij dit 
besluit gevoegcle model. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheicl is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal warden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den l0den J anuari 1930. 
WILHELMINA. 

De :Minister van Arbeid, Handel en Nijve,·heid, 
T. J. Ve r s c h u u r. 

(Uitg eg . 27 Janua,-i 1930. ) 

AANWIJZING van een administratiekantoor. 
al.s bedoeld in artikel 13, eerste lid, der 
Ziektewet . 

De ondergeteekende(n) 
wonende te ____ __ ___________________ _ 

bestuurder(s) van d e te 
verklaart 

(seveSt.igde ------------------- -- ------· verkiaren 
vC>or de nakoming der a11n ondergeteekende(n) 
b1J of krachtens de Ziektewet opgelegde ver
plichtin~en 11an te wijzen : 

1. rlerr m<"cleonclergeteekencle 

in h_unnen dienst werkzaam n ls . 
ZIJnen 

Jeidinl! 
belast met opzfcl:it" 
belast uitslnitencl met administratieve werk-
zaamheden. _ 

b_ het door den Minister van Arbeid, Handel 
en Nijverheid overeenkomstig artikel 13 (1) der 
7,iektewt:t erkend administratiek«ntoor, ver
tegenwoordigd door een medeondergeteekende 

De aanwijzing bedoeld onder ~ betreft : 

a. alle arbeiders 

werkzaam. 
of 

z~jn dienst 
. hun m .. 

d. t Z!Jner 
iens hunner 

b. uitsluitend de arbeiders in 

h_1:'0 dienst 
ZIJil 

dienst zjj~r_ 
hunner ---------------

in 
werkzaam als 

De medeondergeteekencle _______ _ 
wonende te 
vertegenwoordigendehet onder b genoemd ad-

ministratiekantoor, t· d t geves 1g e _____ _ 
verk!aart bovenstaande aanwijzing aan te 
nemen . 

Handteekening van di>(n) ondergeteekende(n) 

Handteekening van .den medeondergeteekende 

Aldus onderteekend te . 
den _ 

N.B. Een exemplaar van deze aanwijzing behoort, 
al naar gelang de werkgever aangeslo_ten is bij de 
ziekenkas van een Raad van Arbeid of b~ een erkende 
bedrijfsvereeniaing, te worden toegezonden aan den 
Raad van Arb';,id, alwaar de aangifte ingevolge ar
tikel 31 der Ziektewet moet- geschieden, onderschei
denlijk aan de bedrijfsvereeniging, hij welke de werk
gcver is aangesloten. 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 
l0den Januari 1930 (Staatsblad n°. 10). 

Mij bekend, 
De Minis ter van A,·beid, Handel en Nijverheid, 

T. J. Ve r s c h u u r. 

10 Janua,r-i 1930. RONDSCHRIJVEN van 
den Minist er van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw aan Heeren Commissarissen 
cler Koningin in de provincien, betreffende 
uitvoering Kieswet. Gewetensbezwaren. 

Blijkens de clezerzijdsche circulaire d.d. _20 
.Juni 1928, N°. 5995, afd. B.B., h ebben m1Jn 
Ambtsvoorganger en de Minister van Justitie 
zich op het standpunt gesteld, dat gewetens
bezwaren kunnen worden beschouwd a ls een in 
het tweede lid van artiki>l 72 der Kieswet be
doelde geldige reden van verhindering bij de 
nakoming va,n den wettelijken opkomstplicbt. 

Met dit standpunt kan ik mij vereenigen. 
In verband hiermede heh ik de eer U H.E.G. 
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te verzoeken de buruemeesters der O'emeenten 
\n Uwe i;>rovinci~ nad~r ook met mijne

0

opvatting 
Ill d~ze 1r:i. kenms te stellen, onder mededeeling, 
dat 1k IlllJ b1J de strekking van bovengenoemde 
circulaire aansluit. (B.)n 

11 Januari 1930. BESLUIT tot wijziging van 
het model XI, behoorende bij h et, Konink
lijk Besluit van 12 December 1917 (Staats
blarl n°. 692), . sedert gewijzigd, tot uit'<"oe
rmg van art1kelen der Kieswet, der Pro
vinciH le wet en der Gemeentewet-. S. 11. 

Wij WILHELMINA, enz.; 

Op de voordracht, van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 4 December 1929 no. 9914 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; ' ' 

Den Raad van State gehoorrl (advies van 
31 D ecember 1929, no. 13) ; 

. Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
mster van Staat, Minister vanBinnenlandsche 
Zaken en Landbouw, van 8 Januari 1930 no. 
126, Afdeeling Binnenland"ch Bestuu:; ' 

Hehben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Met w1Jz1gmg in zooverre van Ons 

Besluit van 12 December 1917 (Staatsblad no. 
69~), sedert gewijzigd, wordt in het bij dat be
slmt behoorende model XI voor het besluit 
van h et Centraal Stem bureau, bedoeld in artikel 
97 der Kieswet, onder het hoofd : V erdeeling 
de,: plaats~r: over de lijst~ngroepen, s'.ellen gelijk
luidende lt,.ste'fl en op zich zelf staande lij-sten 
in de alinea luidende : ' 

.,0vereenkomstig artikel 100, tweede lie:!, 
eersten volzin, der Kieswet wordt van de nog 
t e vervullen plaatsen aohtereenvolgens eene 
toeg~~~nd aan: " voor de woorden: ,,eersten 
volzm gelezen : eersten en tweeden volzin ; 

en wordt in de a linea, luidende : 
,,Na toepassing van artikel 100, eerste lid en 

tweede lid, eersten volzin, zijn vervuld .... .. . 
plaatsen, zoodat nog te vervullen blijven ..... . 
plaatsen." voor de woorden: ,,eersten volzin" 
gelezen: eersten en tweeden volzin. 

2. Dit bes!uit treedt in werking met ingang 
van den tweedeu dag na dien der dag+.eekening 
van het Staatsblad, waarin bet is geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Z'.tken en 
Landbouw is belast met de aitvoering van rlit 
besluit., hetwelk in het Staatshlad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den llden Januari 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Stnat, 
'Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
( Uitgeg. 29 Jan. 1930.) 

13 Januari 1930. BESLUIT, bepalend<l het 
tijdstip van inwerkingtreding van de w'et 
van 24 December 1929 (Staatsblad n°. 
569), houdende indeeling van de gemeente 
Vlieland bij het kanton Harl ingen . S. 12. 

L, Bepaald op 1 1,1aart 1930. 

13 Januari 1930. BESLUIT tot hernieuwde 
-- aanwijzi ng overeenkomstig artikel 157 

der Hooger-onderwijswet van de afdeelin o
gymnasium van het St. Ignatiuscollege t~ 
Amsterdarn, van de St. Willebrordusstich
ting, gevestigd te A rnsteroo1n. S . 13. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
28 November 1929, n°. 15136 II, afdeeling 
voorbereidend Hooger en Middelbaar Onder
wijs ; 

Gelet op artikel 157 der Hooger-onderwijs
wet; 

Gezien Ons besluit van 12 Mei 1924 
(Staatsblad n°. 244); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
31 December 1929, n°. 15) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 10 Januari 1930, n° . 
154, afdeeling Voorbereidend Hooger en Mid
del baar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 16 November 1929 de af

deeling gymnasium van het St. Ignatiuscol
lege te A 1nstertia1n, van de St. Willebrordus
stichting gevestigd te Arnste,·da,n, opnieuw 
voor een tijdvak van zes jaren aan te wijzen 
als bevoegd om, met inachtneming der des
betreffende wettelijke voorschri ften aan haar 
leerlingen, die het onderwijs tot aan het einde 
hebben bijgewoond, een getu igschrift van be
kwaamheid tot universitaire studien af te ge
ven, dat met het getuigschrift in artikel 11 
d_~r Hooger-onderwijswet verrneld, wordt ge
!iJkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kcmsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zai 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 13den J anuari 1930. 
WILHELMINA. 

De Minist er van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. Te r p s t r a. 
(Uitgeg. 29 Januari 1930.) 

13 Janua,·i 1930. BESLUIT ter uitvoering 
van artike l 193 der Invaliditeitswet. S. 14. 

Wij WILHELMir A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister var, 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 8 J anuari 
1930, n°. 3647, afdee ling Arbeidersverzekering; 

Gezien arttkel 193 der Invaliditeitswet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen a ls volgt: 
Art. 1. 1. De premiebetaling, bedoeld in 

artikel 193 der Invaliditeitswet, geschiedt in 
de loonklasse, waarin de verzekerde inge
volge het bepaalde bij Ons bes luit van 21 
November 1919 (Staatsblad n°. 761), houden
de aanwijzing van de loonklassen, waartoe 
de verschillende groepen van arbeiders voor 
de toepassing van de Invalidite itswet behoo
ren, laatstelijk gewijzigd bij Ons beslui t van 
den 18 Juli 1929 (Staatsblad n°. 393), is ge
rangschikt. 

2. De premiebetaling, bedoeld in het vorig 
lid, geschiedt door het plakken van een rente
zegel in het daarvoor bestemde vak der 
rentekaart. 
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2. 1. De verzekerde. aan wien ziekengeld 
is toegekend, is ve rpli cbt voor elke uitkee
ring va n zie kengeld zijn rentekaart over te 
leggen aan het orgaan, met de uitbetal ing 
van het ziekengeld belast . 

2. H et in het vorig lid bedoeld orgaan is 
bevoegd de ui t keering van het ziekengeld te 
weigeren, zoola ng niet aan de in het vorig 
I id oms hreven verpl ichting is voldaan. 

Onze Ministe r va n Arbeid, H a ndel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
be luit, he.twelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den 13den J anuari 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid 
T. J. V er s c h u u r. 

(Uitgeg. 29 J anuari 1930.) 

13 J anuari 1930. BESLUIT houdende wijziging 
van het Koninklijk besluit van 24 De
cember 1924 (Staatsblad n°. 578), tot aan
wijzing van de Kamers van Koopbandel 
en organisaties op bet gebied van land
bouw, ha ndel en nijverheid, bedoeld bij 
art. 7, vierde lid, der Tariefwet 1924 
(Staatsblad n°. 568)1 S. rn. 

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

Financiii n, Onzen Minister van Arbeid, Handel 
en Nijverheid en Onzen Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw van 12 December 1929, n° . .123, Afd. 
I nvoerrechten, van 12 December 1929, n°. 13830, 
.l\.fd. Handel en Nijverheid en van 12 December 
1929, n°. 11070, Afd. Binnenlandsch Bestuur; 

Gelet op artikel 7, v ierde lid, der Tariefwet 
1924 (Staatsblad no. 568) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 December 1929, no. 22); 

Gelet op bet nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 31 December 1929, 
n°. 197, Afd. Invoerrechten, van 6 Januari 1930, 
n°. 84, Afd. H andel en ijverheid en van 10 
J anuari 1930, n°. 252, Afd. Binnenlandsch 
Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen : 

Eenig artikel. 
In artikel 1 van Ons besluit van 24 December 

1924 (Staatsblad n°. 578) wordt onder 14 en 16 
in de plaats van ,,bet Centraal Industrieel Ver
bond" en ,,het Verbond van Nederlandsche 
Fabrikanten vereenigingen'' onderscheidenlijk 
gelezen: bet Verbond van Nederlandsche Werk
gevers en de K a mer van Koopha ndel en Fa
brieken voor 's-Gravenhage. 

Onze Ministers van Financiiin, van Arbeid, 
H a ndel en ijverheid en van Binnenlandsche 
Za ken en Landbouw zij n belast met de uitvoe
r ing van dit besluit, dat in bet Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 13den Januari 1930. 
WILHELMI A. 

De Minister van Financien, De G eer. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

T. J . V er s c h u u r. 
De Minister van Staal, 

De Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 27 J an. 1930. ) 

15 J anuari 1930. RO DSCHRIJVEN van 
den Minister van Binnenla ndsche Zaken 
en Landbouw aan de Gemeentebesturen, 
betreffenrle voorkeur ederla ndsch fabri
kaat; werkverrwming, (vervolg op circu
laire van 6 Masirt 1926, 0 • 1466, Afdee
ling B .B .). 

R eeds meerma len werd de aandacbt van Uw 
College gevestigd op de wenschelijkbeid bet 
geven van opdraehten door de Overbeid aan d e 
Nationale Nijverheid te bevorderen en op de 
bemiddelende taak, welke da\ rbjj aan de Rij ks
commissie voor Werkverruimrng is toegedacht. 

Herinnerd moge onder meer worden aan de 
circulaires van 14 Januari 1924, N°. 11236, 
1923, Afdeeling B.B. en van 6 Maart 1926, 

o. 1466, Afdeeling B.B. 
Genoemde Rijk commissie meent de ervaring 

te hebben opgedaan, dat bedoelde aanschrji
vingen in _he_t vergee_t~oek begmnen te gera_ken. 
I k vind hierrn aanle1dmg een en a ntler opmeuw 
naa'r vo ren te brengen en Uw College te ver
zoeken te willen bevorderen dat geen orders 
aan de bu itenlandsche nij verheid worden toe
gewezen, a lvorens met de Commissie overleg 
is gep leegd . (B.) 

15 J anuari 1930. BE CHIKKING van den 
Hoouen Raad der ~ed rlanden. 

T.;'recht is voor de belastbaarheicl door 
den Raad van Beroep de eisch gesteld, dat 
de openbare weg, waaraan de ongebouwde 
eigendommen van hela nghebbende belen
den of waarop zij uitgang hebben, ten 
laste der gerneente Utrecht wordt onder
houden. 

Al moue art. 242c der gemeentewet dezen 
eiscb ni;t stellen, dit doet niet ter zake, 
daar in art. 1 cler betrokken gerneente
verordening deze eisch w/ol wo.rdt gesteld, 
en een gemeente, indien zij van de bij 
a.rt. 242c vcrleende bcvoegdheicl tot be
lastingheffing gebruik wil maken, bevoegd 
is zicb een beperking als hier aanwezig op 
te lcggen. 

De Hooe-e Raad enz. ; 
Gezien bet beroep chrift in cassatie van den 

Chef der afdeeling Belastingen der Gemeente
secretarie te Utrecht, tegen de nitspraak van 
den Raad van Beroep voor de Directe Bela t in
gen te Utrecht van 17 Apr il 1929, betreffende 
den aan X. te lJ. opgelegden aanslag in de 
straatbelasting der gemeente trecht, belast ing
jaar 1028; 

Gehoord den raadsman dier gemeente ; 
Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

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

O. dat, blijkens art. 1 der Verordenmg op de 
heffing van eene belasting wegen gebouwde 
en ongebouwde eigendommen als bedoeld . m 
art. 242c per gemeentewet, welke verordenmg 
is va tgesteld bij besluiten van den Raad der 
gemeente Utrecht van 21 Nov. 1921 en 10 Aug. 
1922 en goedgekeurd bij K oninklij k besluit van 
2 Oct. 1922, no. 30, in die gemeente eene belas
ting wordt geheven wegens bebouwde eigen
dommen en daarbij behoorende_ erven?. d10 
belenden aan of in de onmiddelbJke nab11he1d 
gelegen zijn van openbare la nd- of waterwegen 
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iu die gemeente, waarvan de ko t en voor aanleg 
en onclerhoud, voor hunne verlichtiniz en voor 
afvoer van water en vuil ten laste dier gemeente 
komen, en wegens ongebouwde eigendommen, 
die aan deze wegen belenden of op deze wegen 
uitgang hebben : 

dat belanp:hebbende, YOOr het jaar 1928 in 
die belasting aangeslagen, daartegen bezwaar 
heeft gemaakt en, toen de Chef der afdeeling 
Belastingen der gemeente- ecretarie van Utrecht 
den aanslag had gehandhaafd, van diens uit
spraak in beroep

0
is gegaan ; 

dat de Raad van Beroep heeft overwogen : 
dat belanghebbende in de belasting werd 

betrokken a.ls eigenaar van een aantal onge
bouwde eigendommen, welke a.lie belenden a.an 
of uitgang hebben op bet zoogenaamde H ou
t enschepad, zijnde een openbaren weg, niet in 
onderhoud bij de gemeente Utrecht, doch bij 
de provincie Utrecht , welke weg op zijn beurt 
weer uitkomt op een bij de gerneente trecht in 
onderhoud zijnden weg; 

dat bedoelde eigendornrnen rnoeten geacht 
worden niet te belenden aan of uitgang t e 
hebben op een openbaren weg, in onderhoud 
bij de gemeente Utrecht , daar zij we! beienden 
aan en uitgang hebben op een openbaren weg, 
doch deze weg niet voor de kosten voor aanleg, 
onderhoud, verlicht ing en afvoer van water en 
vuil ten laste der gemeente Utrecht komt, terwijl 
aan het bergrip ,,uitgang hebben" in ar t . 1 der 
Verordening niet in strijd met het spraakge
bruik zoodanige verre trekking mag worden 
gegeven, dat onder den belastingplicht ook 
zouden vallen ongebouwde eigendommen, welke 
slechts overeenniet bij de gerneente in onderhoud 
zijnden openbaren weg kunnen worclen bereikt; 

dat op grond van een en antler de Raad van 
Beroep de bestreden uitspraak van den Chef 
voornoernd en den daarbij gehandhaafden aan -
slag heeft vernietigd ; · 

0. dat al middel van cassatie is aangevoerd : 
Schending of verkeerde toepassing der art t. 

242c der ge rneentewet, 1 der Verordening op 
de heffing van een belasting wegens bebouwde 
en ongebouwde eigendommen als bedoeld in 
art. 242c der gemeentewet, vastgesteld door 
den R aad der gemeente Utrecht in zijne ver
gaderingen van 24 Nov. 1921 en 10 Aug. 1922 
(Hefting goedgekeurd bij K. B. viin 2 Oct. 1922, 
u0 • 30), omdat de Raad van Beroep, feitelijk 
vaststellende, dat X. voornoernd werd aange
slagen als eigenaar van een aantal ongebouwde 
eigendommen en dat die eigendommen belenden 
aan en uitgang hebben op een openbaren weg, 
het zoogenaamde H outenschepad, t en onrechte 
voor het opleggen va n een aanslag bovendien 
den eisch stelt, dat die opeubare weg voor wat 
de kosten voor aanleg, onderhoud, verli chting 
en afvoer va n water en vuil betreft ten laste 
der gemeente Utrecht komt ; - subsidiair, orn
dat de Raad van Beroep tevens feitelijk vast
stellende, d~.t voormeld pad uitkornt op een 
bij de gerneente Utrecht in onderhoud zijnden 
weg, t en onrechte niet aanneern t , dat de ge
noernde ongebouwde eigendommen uitgang 
hebben op een bij de gemeente Utrecht in 
onderhoud zijnden weg, op den enkelen grond, 
dat zij slechts over een niet bij de gemeente in 
onderhoud zijnden openbaren weg kunnen 
worden bereikt ; 

0. dat de Raad van Beroep ten deze terecht 
den eisch heeft gest eld, dat de openbare weg 

waaraan de ongebouwde eigendommen van 
belanghebbende belenden en waarop zij 1.1itgang 
hebben, voor de meergenoernde kosten moest 
komen ten laste der gemeente Utrecht; 

dat irnmers die beperkende eisch in art. 1 
der belastingverordening uitclrukkelij k is op
genomen en de omstandigheid, da t zulks met 
het oog op art . 242c der gerneentewet niet had 
behoeven t e geschieden, niet kan afdoen, daar 
een gemeentE>, indien zij van de bij art. 242c 
verleende bevoegd.heid gebruik maakt, vrij is 
zich een beperking als bier aanw!:zig op t e 
Ieggen ; 

dat het in bet middel vooropge telde bezwaar 
derha lve n.iet gegrond is ; 

0. dat het daarin snbsidiair aangevoerde 
bezwaar bij pleido0i t erecht is t eruggenomen; 

Verwerpt het beroep. (Gem. -Stem) 

17 J anuari 1930. BESLUIT tot uitvoering 
van de a r tikelen 17a, en 17/ van de wet 
van 4 December 1872 (Staatsblad n° . 134) 
houdende voorzieningen tegen besmette
lijke ziekten, gewijzigd bij de artikel en 
35 en 36 van de Besmettelijke-Ziektenwet 
(Staatsblad 1928 n°. 265) n bij de wet 
van 30 December 1929 (Staatsblad 11°. 
589) . s. 16. 

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

Arbeid, H andel en Nijverheid va n 4 ovem
ber 1929, Afd . Volksgezondheid, n° . 1950 H; 

Gelet op de artikelen 17a en 17/ van de wet 
van 4 December 1872 (S taatsblad n°. 134), 
houdende voorzieningen tegen besmettelijke 
ziekten, gewijzigd bij de Besmettelijke-~iek
tenwet (Staatsblad 1928 n°. 265) en b1J de 
wet van 30 December 1929 (Staatsblad n°. 
589); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 December 1929, n°. 30) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
Mi nister van Arbeid, H andel en Nijverhei <l 
van 14 J anuari 1930, Afd. Volksgezondheid, 
n°. 2325 H ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
het navolgende vast te stell en: 
Art. 1. In di t besluit wordt verstaan on

der: ,,Onzen Minister" de Minister, belast 
met de ui tvoering van de Besmettelijke-Ziek
tenwet (Staatsblad 1928, n°. 266) en onder : 
.,Hoofdinspecteur" en ,,Inspecteur" de Hoofd
inspecteur en de I nspecteur van het Staats
toezicht op de vol ksgezondheid, belast met -~et 
toezicht op de handhaving van de wettel!Jke 
bepalingen betreffende besmettelijke ziekten ; 
onder : ,,de wet" de bepalingen van de wet 
van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), 
zooals die zijn gehandhaafd , gewijzigd en 
aangevul d bij de ar t ikelen 35 en 36 van de 
Besmettelijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, 
n°. 265) en bij de wet van 30 December 1929 
(Staatsblad n°. 589) . 

A . Over de inenting. 

2. l. De geneeskundi ge gaat tot de in
enting niet over dan na zich te hebben over
tuigd van den gezondheidstoestand van den 
in te en ten persoon. 

2. Ducht hij van de inenting bijzonder ge
vaar voor de gezond.heid van den in te enten 
per oon, dan deelt hij dit aan hem, die den 
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in te enten persoon geleiclt of aan clezen zelf 
mecle, en worclt de inenting uitgestelcl. 

3. De geneeskunclige neemt bij de behan
cleli':lg cler entstof en bij de inenting de noo
clige voorzorgen in acht. Met de beclekking 
van het entvelcl door de kleecling worclt na de 
inenting tenminste 10 minuten gewacht. 

4. 1. Bij elke inenting worclen met het met 
entstof becleelcle instrument <lrie schrapjes van 
ongeveer een halven centimeter 1engte en ten~ 
minste twee centimeters van elkaar verwij
clercl in de huid van ·het entvelcl gemaakt. 

2. Als goecl gevolg van de inenting worclt 
beschouwd de opkomst van tenminste twee 
volleclig ontwikkelcle pokpuisten. 

3. Van het bepaalcle in de beide vorige le
den kan met toestemming van Onzen Minis
ter, na advies van den Gezonclheiclsraacl, wor
clen afgeweken. 

5. 1. Voor de inenting mag slechts stof 
worclen gebezigcl, afgeleverd door een ent
stofinrichting, die daarvoor de vergunning 
van Onzen Minister heeft verkregen. 

2. De entstof mag niet !anger clari een week 
na den datum der verzending worden ge
bruikt en moet op een koele en donkere 
plaats bewaard worden. 

3. De entstof moet worden gebruikt, zooals 
zij door de inrichting is afgeleverd. 

B. Over den vorm, de plaats, de wijze van 
inlevering, van bewaring en van teruggave 
der stukken bedoeld in de artt. 17, 17b., 17c, 

17d en 17e van bovengenoemde wet. 

6. De verklaring omtrent het met goed 
gevolg onclergaan hebben van de inenting te
gen variola major (pokken), bedoeld in art. 
17, le lid van de wet, wordt afgegeven vol
gens het bij dit besluit behoorende model 
No. 1. 

7. De verklaring omtrent het meer dan 
eens ondergaan hebben van de inenting tegen 
variol a major (pokken) bedoeld in a rt. 17, 
le lid , van de wet, wordt afgegeven volgens 
het bij dit besluit behoorende model N°. 2. 

8. De verklaring omtrent het geleden 
hebben aan variola major (pokken), bedoeld 
in art. 17, l e lid , van de wet, worclt afgege
ven volgens het bij dit besluit behoorende 
model N°. 3. 

9. De verklaring omtrent het eenmaal on
dergaan hebben van de inenting tegen variola 
major (pokken) zoncler goed gevolg, bedoeld 
in art. 17, 2e lid. van de wet, wordt afge
geven volgens het bij dit besluit behoorende 
model N°. 4. 

10. De verklaring van twee geneeskundi
gen. dat van de inenting bijzoncler gevaar te 
duchten is voor de gezondheid van den per
soon te wiens behcieve de verklaring wordt 
overgelegcl, becloeld in art. 17d, le lid , van de 
wet, wordt afgegeven volgens het bij clit be
sl uit behoorende model N°. 5. 

11. Het bewijs van bezwaar tegen de in
enting, gegrond op gezonclheidsredenen, be
doeld in art. 17d, 3e lid, van de wet, wordt 
afgegeven volgens het bij dit besluit behoo
rencle model N°. 6. 

12. Het bewijs van bezwaar tegen de in- -
enting, gegrond op godsdienstige overtuiging, 
bedoeld in art. 17e, 5e lid , van de wet, wordt 
afgegeven volgens het bij clit besluit behoo
rende model N°. 7. 

13. Verklaringen, niet opgemaakt volgens 
een der bij de artikelen 6- 12 van clit besluit 
vastgestel de modellen, zijn behoudens het be
paalde in artikel 22 niet geldig. 

14. Exemplaren van de bij a rtikelen 6- 12 
van <lit besluit vastgestelde moclellen zijn voor 
geneeskuncligen en belanghebbenclen kosteloos 
verkrijgbaar bij den burgemeester van hunne 
woonplaats. 

15. 1. Onderwijzers, onderwijzeressen en 
leerlingen zijn verplicht de verklaringen, be
cloelcl in de artikelen 6- 12 van clit besluit, 
iecler voor zoover hem of haar betreft, v66r 
of bij de toelating tot de school aan het hoofd 
cler school af te geven. 

2. Voor minclerjarigen zijn hunne ouders of 
voogclen claa rtoe verpl icht. 

3. Bezoeken de in het eerste lid van dit 
artikel genoemcle personen meer clan eene 
school, dan berusten de verklaringen bij het 
hoofd van een der scholen en geeft dit hoofcl 
aan de bedoelcle personen een door hem on
qerteekend en geclagteekend bewijs hiervan 
af ter overlegging aan de hoofden der andere 
door de betrokken personen bezochte scholen. 
Laatstgenoemde hoofden houclen van deze om
standigheicl aanteekening in de kolom ,,Bij 
zonclerheden" van de lijsten , becloelcl in art. 
17. Het in clit lid bepaalde vinclt overeen
komstige toepassing ten aanzien van leer) in
gen, welke bij gebrek aan een vaste woon
plaats hunner ouclers of voogden geclwongen 
zijn afwisselencl scholen in verschillende ge
meenten te bezoeken, met dien verstancle, dat 
in clit geval de verklaring berust bij het 
hoofcl der school , waar de leerling het ee1·ste 
onderwijs genoten heeft. 

16. 1. De ingevolge het vorige artikel af
gegeven verklaring wordt, behouclens het be
paalcle in het clercle lid van clat artikel , door 
het hoofd cler school aan den belanghebbencle 
teruggegeven, wanneer cleze de school ver
laat. Die teruggave worclt met vermelcling 
van dagteekening op de verklaring aangetee
kencl. Bij een tijdelijke verlating der school 
in het geval , becloelcl in den laatsten zin van 
het clerde lid van het vorige artikel, vinclt 
het hierboven bepaalde overeenkomstige toe
passing ten aanzien van het door het betrok
ken schoolhoofcl a fgegeven bewijs, clat de ver
klaring bij hem berust. 

2. Deze teruggave worclt op de lijstert, be
cloelcl in art., 17, in de kolom ,,Bijzoncler
heden" aangeteekencl. 

17. 1. H et hoof cl van el ke school houclt een 
lijst aan, waarop achtereenvolgens worclen 
opgeteekencl de namen der leerkrachten, die 
aan de school zijn of worden verbonden en 
den aard der verklar ing betreffende de in
enting, die zij hebben ingelevercl. Deze lijst 
is ingericht volgens het bij clit besluit be
hoorencle model N °. 8. 

2. Vercler legt het hoofd van elke school 
bij den aanvang van elk kalenderjaar, te be
ginnen met den l sten J anuari na het in 
werking treclen van de Besmettelijke-Ziekten
wet (Staatsblad 1928, n°. 265) lijsten aan, 
achtereenvolgens aanwijzencle de leerlingen, 
die in den loop van clat jaar zijn toegelaten. 
en vermelclencle den aard der door hen inge
leverde verklaring. Deze lij sten zijn ingericht 
volgens de bij clit besluit behoorencle moclel
len N°. 9a, 9b , 9c en 9d. 

3. Op de lijst volgens model 9a worclen aan-
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geteekend de leerlingen, die in het bezit zijn 
van een verklaring, dat zij met goed gevolg 
of meer dan eens zij n ingeent of a an variola 
major (pokken) ge leden hebben ; 

op de lij st vol gens model 9b de leerlingen, 
d ie zonder goed gevol g zijn ingeent; 

op de lij st volgens model 9c de leerlingen, 
die in het bezit zijn va n een bewijs van be
zwaar, gegrond op gezondheidsredenen; 

op de lijst volgens model 9d de leerlingen, 
die in het bezit zijn van een bewijs va n be
zwa ar, gegrond op godsdien t ige overtuig ing. 

18. Tel ken ja re v66r 15 J a nuari zendt het 
hoofd der school de lij ten, bedoeld in art. 
17, 2e lid , ove r het a fgeloopen j aar m et de 
daarop vermelde verkl aringen, voor zoover 
zij niet ingevolge a rt. 16 zijn teruggegeven, 
aan den burgemeester der gemeente , waar de 
school gevestigd is. 

19 . 1. De burgemeester onderzoekt de in
gevol ge het vorig artikel ontvangen verkl a
ringen en de daarbij behoorende lijsten, ten 
e inde na te gaan of aan de bepaliugen van 
de a rtikelen 17, 17b, 17c en 17e van de wet 
en de artikelen 6 tot en met 12, 15 tot en 
met 18, en 22 van <li t besluit is voldaan . 

2. De burgemeeste r zendt aan den Inspec
teur een l ij st, inge ri ch t volgens het bij dit 
bes luit gevoegde model N °. 10, vermeldende 
de scholen, waarvoor verkl aringen ingeleverd 
zijn , en het aanta l verklaringen . 

3. M aakt de burgemee ter proces-verbaal op 
wegens overt reding van een der in het ee rste 
lid genoemde a r t ikelen, dan zendt hij , gelij k
t ij di g met de toezending aan het Openbaar Mi
n isteri e, a fschri ft daarvan aan den Inspecteur . 

20. 1. B innen 3 weken, nada t aan a rtikel 18 
voldaan is, zendt de burgemeester de lij sten· 
en de ve rkla ri ngen terug aan de hoofden der 
scholen , die deze hebben ingeleverd . 

2. H et hoofd van de school bewaart de lijs
t en, totda t a lle daarop vermelde leer I ingen 
de school hebben verlaten, en de verklarin
gen, totdat deze aan de belanghebbenden 
moeten warden teruggegeven. 

21. Hoofden van scholen zijn verpl icht de 
verklaringen , bij de a r t ikelen 17, 17b, 17c en 
17e va n de wet bedoeld, desgevraagd te ver
t oonen aan den burgemeester o f die hem ver
vangt, aan de laden van het schooltoezicht en 
aan de ambtena ren van het Staatstoezicht op 
de Val ksgezondheid. 

22. 1. Verkl a ringen, a fgegeven door ge
nees- of heelkundigen in ederlandsch-Indi e, 
Suriname of Curac,ao, en verkl a ringen, door 
buitenla ndsche geneesku ndigen a fgegeven om
trcnt in het bui tenl and verrichte inentingen, 
warden met de modell en, bedoeld in de ar 
t ikelen 6- 9 van <l it bes luit, gelijkgesteld , 
mits daarui t duidelij k blij ke, dat de aange
duide persoon de inent ing tegen variol a major 
(pokkcn ) met goed gevolg, meer da n eens, o f 
eenmaal zonder goed gevolg heeft onder
gaan of da t hij aan variola ma jor (pokken) 
geleden heeft. Indi en de aangeduide persoon 
de inent ing eenmaal zonder goed gevol g heeft 
onder gaan, behoort ui t de verkla ring tevens 
<l uidelijk te blijken, op welken datum de in
ent ing geschied is . 

2. 1et de verkl ar ingen, bedoeld in de a r -
t ikelen 6- 9 van <li t besluit, worden gelijk
gesteld a fschriften daar van, door den secre
tnri s van de gemeente voor overeenkomstig 
hP.t. oo rspronkelijke gewaarmerkt. 

C. Over de entstofinrichtingen. 
23. 1. Aan de inricht ingen, die volgens ar

t ikel 5 enstof tegen de pokken mogen afle
ve ren, worden de in art. 24 genoemde voor
waarden gesteld. 

2. Onze Minister is bevoegd nadere voor
waarden te stellen. 

24. 1. Aa n de entstof inr icht ing zijn ten
m inste twee geneeskundigen verbonden, van 
wie een met de leiding van de inrich t ing is 
belast en de andere dezen zoo noodig ve r
vangt; aan de inrichting is tevens een vee
a rts ve rbonden. 

2. De inrichting is te alien tijde toeganke
lij k voor den H oofdinspecteur e n de n I nspec
teur van de Volksgezondhe id . 

3. De lokalen der inrichting moeten zijn 
ruim, luchtig, zindel ij k, goed verlicht en vol 
doende verwarmd en warden niet dan met toe
stemming van den Inspecteur voor andere 
doele inden gebru ikt dan waa rvoor zij bestemd 
zijn. 

4. De noodige voorzorgen wa rden in aoht 
genomen bij bet inentea en a fenten der dieren 
en bij bet bere iden en voor verzending in ge
reedheid brengen der entstof. 

5. Tenzij door Onzen Minister a nders wordt 
bepaald, wordt de voor inenting van den 
mensch be temde en tstof in de inriohting 
zelve gewonnen door voor tpl anting op ka lve
ren of op andere voor het gewinnen der ent
stof gesoh ikte d ieren, d ie in de inrioh t ing 
warden verpleegd. 

6. De enting van de ka lveren of van andere 
voor het gewinnen van entstof gesohikte die
ren gesohiedt door de aan de inrich t ing ver
bonden geneeskund igen of veearts. 

7. De entstof, die verstrekt wordt aan de 
geneeskundigen en aan de gemeentebesturen, 
moet: 

a. afkomstig zijn van een kalf of eenig 
ander voor het gewinnen van entstof 
gesohi kt d ie r , dat blijkens verkla ri ng 
van den aan de inr ich t ing verbonden 
veear ts door hem bij het !even en na de 
slaoh t ing volkomen gezond bevon<len is; 

b. blij ken na onderzoek deugdelij k te zijn 
bevonden. 

8. Bij elke zending entsto f warden vermeld 
de naam der inrioht ing, doorloopend nummer 
en het registernummer va n het dier , waa rva n 
de en tsto f is gewonnen, da tum der bereid ing 
en datum der verzending. 

9. Van de ka lver- of a ndere dierentingen, 
van de inen t ingen en de her inentingen en 
van de verzend ing van de en ts tof warden, 
door de zorg van het bestuur der inriohting 
registers met klapper, volgens door Onzen 
Minister goed te keuren modellen, bij gehou
den . Van deze registers ka n door den Inspec
teur te a li en t ijde inzage wa rden geeisoht. 

10. De prijs per hoeveelhe id voor een in
enting benoodigde en tstof bedraagt niet meer 
da n het door Onzen Minister daarvoor vast
gestelde bedrag. 

11 . De inrich t ing verstrekt de entstof slechts 
voor een haar door Onzen Minister aangewe
zen geb ied. 

I 
25. Tel ken jare in de maand J anuari 

• wordt de lijst der entstofinri chtingen, die van 
, Onzen Mi nister de vergunning hebben ontva n-

gen, in de Ned. Staatscourant geplaatst. 
26. Ons besluit va n 29 F ebruari 1912 

(Staatsblad n°. 97), laatstelijk gewijzigd bij 
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Ons besluit van 16 Mei 1928 (Staatsblad n•. 
1 79) , ve rval t. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en N ij
verheid is belast met de uitvoering van <lit 
besluit, waarvan afschrift zal warden gezon
den aan den Raad van State en dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 17den J anuari 1930. 
WILHELMINA. 

De M inis ter van A,·beid, H andel en Nijverheid, 
T. J . Ver s c h u u r. 

( Uitgeg. 6 Februari 1930.) 

Vo or z ij de. 
Model N°. 1, (Art. 17, le lid, van de wet van 

4 December 1 72 Staatsblad N•. 134). 
(Laatstelij k gewijzigd bij de wet van 30 De

cember 1929 Staatsblad n•. 589.) 

0 
jaar. 

l 
jaar. 

3 
jaar. 

4 
jaar. 

--1 

5 I 

£"~r~ 
~ar. 

bov. 
1~ 

jRar. 

De ondergeteekende (1) ___ _ 
geneeskundige, gevestigd te (2) ··-·-········ 
····-······ ......... , verklaart dat (3) ___ _ 

geboren den (4) ___ _ 
wonende te (5) 
den (6) _________ , met goed 
gevolg de inenting tegen variola major 
(pokken) overeenkomstig de, krachtens 
art. 17a van bovengenoemde •wet uit
gevaardigde, hierachter afgedrukte, voor' 
schriften heeft ondergaan. 
(D auteekening.) (Handteekeninu van den 

geneeskund'iqe.) 

( 1) In to vulle n : den naam van den ge
neeskundige. · 

(2) In te vullen : den naam der gemeente, 
waar de geneeskundige is gevestigd. 

(3) In te vullen: den naam en do 'voor• 
namen (-volait) van den ingeent~n persuon. 

4) In te vullen : den datum en het jaar 
van ge boo rte . 

(5) In te vullen: den naam der gemeente, 
w1iar de ingeente pcrsooa woont. 

(6) L1 te vullen: den datum, waarop en 
hPt ja!io<, waarin de inenting is verricht. 
Den geneeskundige wordt verzocht a.an te 
strepeu de maand. waarin de ineutin$ ge• 
schiedde, en hct levensjanr van het 1nge
ente kind. 

A o h t e r z ij d e. 
K. B. van 17 J anuari 1930 (Staatsblad n°. 

16), houdende voorschriften omtrent de in• 
enting tegen variola major (pokken). [Art. 
17a van de wet.] 

Art. 2. 1. De geneeskundige gaat tot de inenting 
niet over dan na 1.ich te hebbcn overtuigd van den 
gezondbeidstoestonil van den in te cnten persoon. 

2. Ducht h~ van de inenting bijzonder gPvaar 
voor de gezondbeid van den in te enten persoon, dan 
declt hij rli t aan heou, die den in te enten _pers'?on 
geleidt, of aan dezec zelf mede, en wordt de mentmg 
uitgestold. 

Art. 3. De geneeskundige neemt bij de hehande
lin1r der entstof en bij de inenting de noodige voor
zorgen in :iCht. Met rte bedekking van het entveld 
door de kleeding wordt ten minste 10 minuten na de 
inenting gewacht. 

Art. 4. 1. Bij elke iue:,ting worden met het, met 
entstof bedeelde. instrument drie schrapjes van onge. 
veer een halven •entimeter lerw,te en ten 1ui11ste twee 
centimetns van elkand~r venvijderd in de hnid van 
het entveld gem..akt. 

2. Als goed gevolg van de inenting wordt be• 

schouwd dP opkomst van ten mi?Iste twee volledig 
ontwikkelile pokpuisten. 

3. Van het hepaalde in de beide vorige leden !mn 
met de U'estema_ ing van Onzen :\finister, no. n.dvies 
van dPn Gezondbeid.sraad, worden afgeweken. 

Art. 5. 1. Voor de inenting mag slecht.s Rt.of 
worden gebe,igd, nfgeleverd door eene entstofin
richting, die vergunning van 0nzen Minister heeft 
verkregen. 

2. De entsto£ mag niet !anger dan ecn week 1111, 

den datuDL der verzending worden gebruikt 60 moct 
op cen koele en donkere j:>lao.ts bewaard wordcn. 

3. De entst.of moet worden gcbruikt, zooals zij 
door de inrichting is afgeleverd. 

Art. 25. Tclkenjare, in dP ma.and Januari, wordt 
de lijst der entstof-inrichtingen, die van 0nzen Mi
nfater de vergnnning hebben ont,.angen. in de Neder
land,che StaatseouM-nl geplaatst. 

Herinnerd wordt aan art. 7 van de wet van 
1 Juni 1865 (Staatsblad n•. 60), zooals die 
laatstelij k is gewijzigd bij de Besmettelij ke• 
Ziektenwet (Staatsblad 1928, n°. 265), inge• 
volge welk artikel de geneeskundige een 
duplicaat van <li t bewijs aan het gemeente• 
bestuur moet zenden uiterlij k een maand na 
het einde van het jaar, waarin de verrich ting 
of de behandel ing, daarbij vermeld, p laats 
vond. 

Vo or z ij de. 
Mollo! N•. 2, (Art. 17, l e lid, van de wet van 

4 December 1872 Staatsblad N°. 184). 
(Laatstelij k gewijzigd bij de wet van 30 De• 

cember 1929 Staatsblad n°. 589.) 

3 
jaar. 

4-
ja:.r. 

5 
jaP.r. 

6-12 
jaar. 

bov. 
I ~ 

janr. 
I 

De ondergeteekende (l) ____ _ 
geneeskundige, gevestigd te (2) 
---~ verklaart dat (3) ____ _ 

geboren den (4) ________ _ 
wonende te (5) ________ _ 
meer dan eens de ioenting tegen variola 
major (pokken) 
overeenkomstig de, krachtens art. 17a 
v~n bovengenoemde wet uitgevaardigde, 
h1erachter afgedrukte, voorschrift.en 
haeft ondergaan. 
(Dagteekening.) (Handteekenino van den 

geneeskundiue.) 

(I) In te vullen : den naam van den ge• 
ueeskundige. 

(2) In t.e vuller.: den naam der JtemCPn
te, waar de geneeskundige i~ gcve·stigd. 

(3) In te vullen: de.n naitm en de voor
namen (voluit) van den ingeenten pers'?on. 

(4) In te vullcn: den datum en bet iaar 
van geboorte. 

(5) I n tc vullen : den naam der gemPen. 
to, waar de inge'Jnte persoon woont. 
Den geneeskundige wordt verzocht aan te 
strepen de maand. waarin de inentinz ge• 
sch.iedde. en bet lrven.sjaar van het inge• 
ente kind. 

A c h t e r z ij d e. 
K . B. van 17 J anuari 1930 (Staatsblad n•. 

16), houdende voorschriften omtrent de in• 
enting tegen rnriola majo,· (pokken). [Art. 
17a van de wet.] 

Art. 2. 1. De geneeskundige gaat tot de inenting 
niet over dan na zich te hebben overtuigd van den 
gezondheid.stoestand von den in te -entcn persoon. 

2. Ducht hij van de inenting bijzonder gevaar 
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voor de ge~ondheid van den in te enten persoon, dan 
deel.t. hij dit aan hem, die den in te enten persoon 
geleidt, of aan dezen zelf merle, en wordt de inenting 
uitgest-eld. 

Art. 3. De 1rnneeskundige neemt bij de behande
ling der entstof en bij de inenling de noodige voor
zorgen in acht. Met de bE!dekking van het entveld 
door de kl eeding wordt ten minste 10 minnten na. de 
inen ting gewach t . 

Art. 4. 1. Bij elke inenting worden met het. met 
entstof bedeelde, instrument drie schra.pjes va.n on
geveer e n ha.lven centimeter lengte en ten minste 
twee centimeters van elkander verwijderd in de huid 
van het entveld gemaa.kt. 

2. A!, goed gevolg van de inenting wordt be
schouwd de opkomst va.n ten mi..iste twee volledig 
ontwikkelde pokpuisten. 

3. Van het bepa.alde in de beide vorige leden kan 
met de toestemmin$ va.n Onzen Minister, na :idvies 
van den Gezondhe1dsraad, worden afgew~ken. 

Art. 5. 1. Voor de ioenting mag slechts stof 
worden i;eliezigd, a.fgeleverd door eene entstofin
richting. die vergunning van Onzen i\finistcr heeft 
verkregen. 

2. De entstof ma~ niet langer dan een week na 
den datum der verzen<!ing wc-rden ,:ebruikt en rnoet 
op een koele en donkere plaats bewaard worden. 

3. De entstof moet Worden gebruikt, zoo:tls zij 
door de inrichting is a.fgeleverd . 

Art. 25. Telkenjare. in de ,naand J anuari, wordt 
de lij st der entstof-inrichtingen, die van Onzcn Mi 
nister de vergunuing hebben ontvangcn, in de Ne1.e~
landsche Staatscourant geplaatat. 

Herinnerd wordt aan art. 7 van de we t van 
1 Juni 1866 (Staatsblad n°. 60), zooals die 
laatstelijk is gewijzigd bij de B esmettelijke
Ziektenwet (Staatsblad 1928, n°. 266) , inge
volge welk artikel de geneeskundige een 
duplicaat van dit bewijs aan het gemeente
bestuur moet zenden uiterlijk een maa nd na 
het e inde van het j aar, waari n de verrichting 
of de behandeling, daarbij vermeld, p laats 
vond. 

(Dit model wordt op grijs papier gedrukt.) 

JII01lel .r • , 3, (Art. 17, l e 11<1, van de wet van 
4 December 1872 taatsblad N•. 134) , 

(Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 De
cember 1929 Staatsblad n•. 589.) 

D e ondergeteekencle 1 ................... .. .... . .... , 
geneeskundige, geYestigd te ~ .. ...... . ............ , 
verklaart, dat 3 .......... .. . . .. . ... .. .. ....... ......... . ... . 
.. ... . . .. .. .... , geboren den 4 .. . ..... . .. . ... . . . .... . ..... . . , 

" ·onencle te 5 ....................... . ... , aan variola 
major (pokken ) heeft geleden. 
(Drrgleeken'ir1g. ) (H and.t.eekenino -van den 

g,m.eesk undige.) 
( 1) In te vullen : den naam van den gences• 

kundige. 
(2) In te vullen : den naam der gcmeente, waar 

de geneeskundii;e is gevestigd. 
(3) In te vullen: den naa m en de voornamen 

(voluit) van den persoon. die aan de ziekte heeft 
geleden. 

(4) In te vullen: den datum en het jaar van ge 
boo,·te. 

( 5) In te vullen : den nn.am der gemeente. waar 
de pers<>o n. die aan de ziekte heeft gclcden, woont. 

H erinnerd wordt aan art. 7 van de wet 
van 1 Juni 1865 (Staatsblad n•. 60 ), zooals 
d ie laat telijk is gewijzigd bij de Besmette-
1 ijke-Zie ktenwet (Staatsblad 1928, n°. 266), 
ingevolge welk artikel de geneeskundige een 
duplicaat Yan dit bewij aan het gemeente
bestuur moet zenden uiterlijk een maand na 
het e inde van het jaar, waarin de verrich
t ing of de behandeling, daarbij vermeld , 
plaats vo11d. 

(Di t model wordt op groen papier gedrukt. ) 

Vo or z ij de. 
Model N °. 4, (Art. l?, 2e U!l, van de wet van 

4 Dece mber 1 72 Staatsblad •. 134). 
(Laat tel ijk gewijzigd bij de wet van 30 D e

cember 1929 Staatsblad n•. 589. ) 

I~ I~ I~ l ~ 'l ~1!1!181~ Ji 
0 / D e onclergeteekencle ( 1) ____ _ 

jaar. geneesk1mdige, gevestigcl te (2) 

jaar. 

--1 
2 I 

jaar. 

- I 
3 

jaa r. 

4 
jaar. 

5 
jaar. 

jaar. 

12 
jaar. 

----, verklaart dat (3) ___ _ 

geboren den (4) _______ _ 
wonende te (5) 
den (6) ____ ------ -, 
een maal d e inenting tegen variola. m ajor 
(pokken) overeenkomstig de, krachtens 
art. 17a van bovengenoemde wet uitge
vaardiade, hierachter afgedrnkte, voor
schriften , zonder goecl gevolg h eeft 
ond ergaan. 
( Dagteekening.) · (Handteekening var.. den 

geneeskund.ige.) 

N.B. Deze verk laring is slechts gedurende 
een jaar, nadat de inenting heeft 
plaats gehad, geldig. 

( I ) I n te vullen : den naam van den ge
neesku ndige. 

(~) I n te vullen : den naam der gemeen
te, waar de geneeskundige is gevestigd. 

(3) In te vullen : den oaam en de voor
name,1 (volnit) van den ingeenten persooo. 

(4) In te vullen: den datum en het jaar 
van gcboorte. 

(fi) In te Yulleo : den naam der gemeeu
te, wa!l!' dfl ingeeate oersoon woont,. 

(fl) I n te vul.en: den datum, waarop en 
bet jaar. waario de inenting is verriclit. 
Den geneeskundi1<;e wordt verzocht aan te 
strepen de maand, waarin de inentin~ ge
schiedrle, en het leYensjaar van het ,nge-
ente kind. 

A c h t e r z ij d e. 
K . B. van 17 J anuari 1930 (Staatsblad n° 

16 ), houdende voorschriften omtrent de in
enting tegcn variola major (pokken) . [Art . 
17a van de wet.] 

Art. 2. I. DP. geneesl:undige gaat tot de inen
ting niet over dan na zich te heboen overtuigd van 
den flezondheidstoestand van den in teen ten persoco. 

2. Ducht hij van de inenting bijzonder gevaa.r 
..-oor de ;;ezondheid van den in te enten persoon, da n 
deeJt. hij dit a.an hem, die den in t e enten persoon 
geleidt, of aan dezen zelf mede, en wordt de inenting 
uitgesteld. 

Art. 3. De geneeskundige neemt bij de behande
ling der entstof co bij de inenting de noodige voor
t.0rgen in acl-it Met de bedekkirig van bet entveld 
door de kleeding wordt ten mioste 10 minoten na 
de inentinl! gewacht. 

Art. 4. - 1. Bij elke in~nting Worden met het, met 
entst-0f bedeelde, instrument drie schrapjes van on· 
geveer een halven centimenter lengte en ten minstc 
twee centimeters van elka.nder verwijderd in de huid 
van het entveld gemaakt. 

2. Als goed e:evol!l van de ioenting wordt be
schouwd de opkomst vau ten minste twee volledig 
ontw:ikkelde pokpuisten. 

3. V a.n het bepaalde in de beide vorige leden kan 
met de toestemming va.n OnzPn Minister, na advies 
van den Gezondbeidsraad, worden afgeweken. 

Arr. 5. 1. Voor de inenting mag sleehts stof worden 
gebezigd, afgeleverd door eene entstofinrichting, die 
vergunning van Onzen Minister hPeft verkregen. 
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2. De entstof mag niet !anger dan een week na 
den datum der verzendi ng worden gebruikt en moet 
op een koele en donkere plal\ts bewaMd wordeu. 

3. De entstof moet worden gebruikt, zooals zij 
door de inricht ing is afgeleverd. 

Art. 25. Telkenj are, in de maand .Januari, wordt 
de lijst dcr entsto,-i nricbtingen, die van Onzen Mi
n ister de vergunning hebben ontvangen, in de N eder• 
landsche Staatscnu•ant geplaa';et. "1 ~ 

H erinnerd wordt aan 'art . 7 van de wet van 
1 Juni 1865 (Staatsblad n° . 60), zooals die 
laatstelijk is gewijzigd bij de Besmettelijke
Ziektenwet (Staatsblad 1928, n°. 266), inge
volge welk artikel de geneeskundige een 
duplicaat van dit bewijs aan het gemeente
bestuur moet zenden uiterlijk een maand na 
het einde van het jaar, waarin de ve rrichting 
of de behandel ing, daarbij vermelcl , plaats 
vond. 

Model N°. 6 (artlkel 17d, l e lid, van de wet 
van 4 December 1872 Staatsblad N °. 134). 

(Gewijzigd bij de Besmettelijke-Ziektewet 
Staatsblad 1928 n°. 266.) 

De eerste ondergeteekende, geneeskundige, 
gevestigd te .... .... .......... .... .... . , en de tweede 
ondergeteekende, geneeskundige door den 
inspecteur van de Volksgezondheid aangewezen 
inspecteur van de Volksgezondheid, 
gevestigd te .... ............. ... .... ... .... .... .... ...... .... . 
verklaren op grond van eigen, op hedan den 
..... ... . .. .... .. .... ... . ...... ..... ingesteld onderzoek, 
dat van inenting tegen variol a major (pok
ken) bijzonder gevaar is te duchten voor de 

f~:~~d~~i: .~.~~ ... ·.·.·.·.·.·.·: .·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .·.· .·.·.·.·.·.· .·.··:··~~~e;J~ 
te ... ... ... ......... . ........... , omdat ... ........ ... ... ... . 

(Dagteekening van afgi fte) 

(Handteekening v. d. eersten geneeskundige) 

(Handteekening v. d. tweeden geneeskundige ) 

(Dit model wordt op rooil, papier gedrukt.) 

Model N°. 6 (artlkel 17d, 3e lid, van de wet 
van 4 December 1872 Staatsbla1l N °. 134). 

(Gewijzigd bij de Besmettelijke-Ziektewet 
Staatsblad 1928 n°. 266.) 

B ewijs van bezwaar tegen de inenting. 

Ondergeteekende, burgemeester der ge-
meente ...... .... .... .............. ..... bevestigt ·hier-
mede een verklaring ontvangen te hebben, 
welke voldoet aan de in art. 17d, lid 1 en 2, 
van de wet gestelde eischen, waaruit blijkt, 
?at ~r gezondheidsbezwaar bestaat tegen de 
mentmg van .... .. ...... ... .... ............................. , 
geboren den .. .. .. .. .. .. .. ... . . .. . .. .. .. . . wonende te 

(Onderteekening) 

.. ...... .. ..... ... ..... . , den ..... .. ... .. .. .......... 19 .... .. 

Dit bewijs blijft van kracht gedurende 3 
jaar na dagteekening, dus tot den ... .. ........... .. 
... .... .... .... ...... 19 ...... 

(Dit model wordt op geel papier gedrukt. ) 
Model N°. 7 (artlkel 17e, 5e lid, van de wet 
van 4 December 1872 Staatsblad N °. 134). 

(G ewijzigd bij de Besmettelijke-Ziektewet 
Staatsblad 1928 n°. 265.) 

B ewijs van bezwaar tegen de inenting. 
Ondergeteekende, burgemeester der ge-

meente .. .. . . . . .. .. .. ... . .. .. . . .. . . .. . . . bevestigt hier-
m ede, d at .............. . .. . geboren den ... . ........... , 
wonende te .. .. .. .... . . . . . .. . hem onder eede ver-
klaard heeft, dat hij de inenting tegen variola 
major (pokken) op grond zijner godsdienstige 
overtuiging niet geoorloofd acht en dus be
zwaar heeft zich zelf/zijn minderjarig (pleeg)-
kind , waarvan de naam is ............ .... ......... .. 
dat geboren is den . . . . . . . . .. . . .. .. .. .. .. .. en woont 
te ................ ... ..... te doen i nenten. 

, (Onderteekening ) 
...... ...... ..... ....... , den .. ... ......... .......... 19 .. .. . . 

·uapaq,apuozf!l:{ 
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Model N °. 9a (artlkel 17, 2e lld, v an bet 
Konlnklllk beslult v an 17 J a nuarl 1930, 

Staatsblad N °. 16). 

Jaar 

Lijst van leerlingen in het bezit van een ver• 
klaring volgens model N°. 1, 2 of 3. 

Na.ant en voor• t:;j t:;j In bet bezit 
" < n" men der leer- ~ .. van een ver• 

g_ lingen, die in . C: C: klaringvol-
(JQ . . met eender 3 s gens model Bij zon-
::, :< C: verklaringen :< d ,•rhe-
3 volgf'ns model "" s z l den. 3 (I) 

" ~ ~ N°. l , 2 of 3 tot r:,' ;;;" ;: I ~ de school zijn 0 
2 s-. :-- ,., 

toegelaten. ~ 
:, 

o;o 

Model N °. 9b (artlkel 17, 2e lld, van bet 
Konlnklllk beslult van 17 Januarl 1930, 

Staatsblad N °. 16) . 

J aar 

Lijst der leerlingen in het bezit van een ver• 
kla ring volgens model 4 (eenmaal zonder 

goed gevolg ingeent.) 

.;j '.:I 
< N aa.m en voor• ~ ~ 
g_ na.men der leer• C: C: Datumwaar-

(JQ 
lingen, die met 3 3 op de verkli>- Bijzon• :, :< :< C: een ""r"er k larin~ ring ophoudt derhe• s °" .. 
volgens mode "' 0 van kracht te s N°. 4in de school r:,' 

,,, 
zijn. den. 

~ 0 ;;;" 
,ij n toegelaten. g s-. .. ::, 

? o;o 

Model N °. 9c (artlkel 17, 2e lld, van bet 
Konlnklllk beslult van 17 Januarl 1930, 

Staatsblad N °. 16) . 

J aar 

L ijst der leerlingen in het bezit van een ver• 
klaring volgens model 6 (bewijs van gezon<l• 

heidsbezwaar tegen de inenting). 

t:;j t:;j 

< Na.am en voor• f 
g_ namen der leer- s 
~ lingen, die m•t :< 
c:: een ve-rklaring 

~ s Datum waar- R"" 
op d e verkla- lJZOil· 
rin~ ophondt derhe• 

3 volgens model ~ [ 
~- n°. 6 in de school i ~ 

zij n tOegelaten. ~ 5" 
~ 'J.~ 

Zl)Il , 
vankracht te I den. 

Model N °. 9d (artll.el 17, 2e lld, van bet , 
Konlnklllk besluit van 17 Januarl 1930, 

Staatsblad N °. 16) . 

J aar 

Lijst der leerlingen in het bezit van een ver
klaring volgens model 7 (bewijs van bezwaar 

gegrond op godsdienstige overtuiging). 

t:;j t:;j I 

~ 
., 

< Na.a.men voorna.men 2" 0 C: 

Ja der leerlingen, die s s Bijzon-

" met een vcrklariug :< :< derhe-C 

s volgens model n~. 7 (IQ 8" ,, 
s. in de school zun r:,' ~ den. 

0 ~ " toegelaten. 1 !" s· 
? o;o 

I 

I 
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Model N°. 10 (artlkel 19, 2e lld van bet 
Konlnklljk beslult van 17 Januarl 1930, 

Staatsblad N °. HI). 

I 0 / Aantal inge!everde vcrkla.ringen > £. ~ <l " I Model 
g_ c..= Q. ;, .. " Q. ~ 3 :, /'rJ e. 

" " "a. .. 
1 •· ,., 

Model lllodel Mndel 3 g-;· c.,., 
en 3 ge• ":, N°. 4. No. 6. N°. 7. 3 ~~ ~ g- za.men• 

~ .. lijk. " 5«-:, 
~ 

I 

. 

17 Januari 1930. B ESLUIT, houdende vast
stelling van de instruotie <ler R ijkscom
,nissie van advies voor de gemeente
financien. S . 17. 

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

Financien van 24 December 1929, Afdeeling 
Generale Thesaurie, n°. 248, en van Onzen 
Minister van Staat, Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw van 11 J anuari 
1930, Afdeel ing Binnenlandsch Bestuur, n°. 
11565; 

Gelet op artikel 37, tweede lid, van de wet 
van den 15den Juli 1929 (Staatsblad n°. 388), 
houdende herziening van de financieele ver
houding tusschen het Rijk en de Gemeenten 
en wijziging van eenige bepalingen der Pro
vinciale wet en der Gemeentewet, en op de 
artikelen 44 tot en met 49 van Ons besluit 
van 4 November 1929 (Staatsblad n°. 476) tot 
vaststelling van den algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in de artikelen 7 en 
37, eerste en derde lid, der evengemelde wet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen de navolgende instructie der 
Rijkscommiss ie van adv ies voor de gemeente
financien. 

Art. 1. 1. De Rijkscommissie van advies 
voor de gemeentefinancien, hier verder ge-
11oemd ,,de commissie", vergadert, zoo dik
wijls de voorzitter het nood ig oordeelt of ten 
minste drie leden het schri ftelijk, met opgave 
van redenen, verzoeken. 

2. Plants en tijd der vergadering worden 
door den voorzitter bepaald. 

3. De leiding van de vergader ingen berust 
bij den voorzitter. Bij verhindering of ont
stentenis wordt hij vervangen door het oudste 
aanwezige lid . 

2. 1. De commissie neemt geen besluiten, 
zoo niet meer dan de helft der leden tegen
woordig is. 

2. Alie besluiten over zaken worden bij 
meerderheid van stemmen genomen. Bij sta
king van stemmen beslist de stem van den 
voorzi tter. 

3. Over personen wordt schr iftelijk ge
stemd. H et lot bes! ist, zoo de stemmen staken. 

3. 1. Alie van de commissie uitgaande 
stukken worden door den voorzitter en den 
secretar is onderteekend. 

2. De commiss ie kan de a fdoening van 
spoedeischende zaken van gering belang aan 
den voorzitter overlaten. 

3. De voorzitter vraagt zoo noodig over 
spoedeischende zaken schriftelijk het gevoelen 
der leden . 

4. De hoofden der Departementen van Al
gemeen Bestuur of door hen aangewezen ver
tegenwoord igers zijn hevoegd de vergaderin
gen vau de comrnissie, waarin onderwerpen. 
tot den werkkring van bun Departement 
behoorende, in behandeling komen, bij te 
wonen. 

5. 1. De commissie is bevoegd bij de auto
riteiten van Rijk, provincien en gemeenten 
inlichtingen in te winnen aangaande de fi
nancien der gemeenten. 

2. Zij kan, ind ien dit voor hare werk
zaamheden noodig is, aan een of meer leden 
of den secretaris opdragen een onderzoek ter 
plaatse in te stellen. 

3. Door den voorzitter kunnen op last van 
de comm issie of van hare afdeelingen des
kundigen worden opgeroepen ten einde te 
dienen van voorlichting en advies. Zij genie
ten een vergoeding op den voet, geldende 
voor de deskundigen, die door de raden van 
beroep voor de directe belastingen worden ge
raadpleegd. 

6. 1. De commissie kan omtrent onderwer
pen in een vergadering der commiss ie behan
deld, aan alien, die daarbij tegenwoordig 
waren, geheimhoud.ing opleggen. Deze wordt 
in acht genomen totdat de commissie hnar 
opheft. 

2. De leden der commissie zijn tot geheim
houding verplicht ten aanzien van stukken. 
door de hoofden der Departementen van Al
gemeen Bestuur tot de commissie gericht, in
dien op die stukken het woord ,,geheim" 
voorkomt. Deze geheimhouding wordt in acht. 
genomen, totdat zij door het hoofd van het 
desbetreffende Departement opgeheven wordt. 

7. Het bepaalde in de vorige artikelen is 
eveneens van toepassing op de vergaderingen 
en besluiten der afdeelingen, waarin de com
missie is verdeeld. 

8. De commissie stelt zoo noodig een regle
ment van orde voor haar werkzaamheden 
vast. Zij doet hiervan mededeeling aan Onze 
Ministers met de uitvoering van de wet van 
den 15den Juli 1929 (Staatsblad n°. 388) be
last. 

9. De commissie brengt jaarlijks v66r 1 
Juli aan Ons verslag uit van hare werkzaam
heden en van die harer afdeel ingen in het 
afgeloopen jaar. 

10. 1. De commissie wordt hijgestaan door 
een secretaris. Hij wordt door Ons benoemd 
en · ontslagen, de commissie gehoord. Indien 
hij geen lid der commissie is, heeft hij daarin 
een raadgevende stem. 

2. De secretar is geniet uit 's Rijks kas een. 
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door Onzen Minister van Financien te bepa
len bezoldiging of vergoeding. 

3. De commissie stelt een instructie voor 
den secretaris vast. Zij doet daarvan mede
deeling aan Onze in artikel 8 bedoelde Mi
nisters. 

4. Aan den secretaris worden zoo noodig, 
een of meer adjunct-secretarissen en verdere 
ambtenaren toegevoegd. Zij warden benoemd 
en ontslagen door Onze in artikel 8 bedoelde 
Ministers. 

8. Op de ad junct- ecretarissen zijn van toe
passing dezelfde bepalingen als voor den se
cretaris gelden. 

11 . 1. De leden van de commissie genieten 
geen bezoldiging. 

2. Zij ontvangen. voor zoover zij niet be
hooren tot de bezoldigde burgerlijke en mili
taire landsdienaren een vacatiegeld, 

a. tot een bedrag van vijftien gulden voor 
elken zitdag, welken zij hebben bijgewoond 
van de ,,Afdeeling voor de beroepschriften"; 

b. tot een bedrag van zes gulden voor el
ken dag, waarop zij eene vergadering hebben 
bijgewoond van de commissie of van een harer 
overige afdeelingen. 

12. De leden, de secretaris en de adjunct
secretarissen genieten vergoeding voor reis- en 
verblijfkosten overeenkomstig de bepalingen 
Yan het ,,Reisbesluit 1916" wegens reizen, 
door hen ten behoeve van de commissie of 
}iare afdeelingen gemaakt. 

Onze Ministers van Financien en .van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw zijn belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 17den J anuari 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, De Gee r. 
De Minister van Staal, 

Minist e1· van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
( Uitgeg. 6 Februari 1930.) 

20 J anuari 1930. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld in artikel 45, derde lid, der 
Ziektewet. S. 18. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 3 December 
1929, n°. 3186, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 45, derde lid, der Ziektewet ; 
Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

·:n D ecember 1929, n°. 18) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen Mims

ter van Arbeid, Handel en Nijverheid van 14 
Januari 1930, n°. 144, Afdeeling Arbeidersver
,zekering; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. 1. De vergoeding voor reiskosten 

.en tijdverlies ingevolge het bepaalde in het der
de lid van artikel 45 der Ziektewet, toekomende 
.aan den overeenkomstig de bepalingen van het 
eerste en het tweede lid van dat wetsartikel 
opgeroepene, wordt berekend, als in de volgende 
'ieden is aangegeven. 

2. Voor reiskosten worden vergoed de kosten 
.der reis, zooals die langs den kortsten gebruike-

1 lijken weg kan worden afgelegd, met gebruik
making, voor zoo'l(eel mogelijk en voor zoover 
hierdoor geen ernstige vertraging ontstaat, van 
goedkoope reisgelegenheden. Voor zoover ee11 
reis met een openbaar vervoermiddelis afgelegd. 
worden vergoed de kosten van vervoer in de 
klasse, waarin is gereisd, met dien verstande, 
dat voor kosten van vervoer met den spoortrein 
niet meer kan worden vergoed dan de kosten 
eener reis in de tweede klasse , 

3. Als vergoeding voor tijdverlies wordt 
toegekend een bedrag van 25 cents voor ieder 
uur, dat de opgeroepene ten gevolge van de 
oproeping zijne gewone w.erkzaamheden niet 
heeft kunnen verrichten, gedeelten van uren 
voor geheele gerekend. Deze vergoeding kan 
worden verhoogd tot het bedrag van het werke
lijk geleden verlies, indien ten genoege van het 
oproepend geza.g:·kan worden aangetoond, dat 
bij de toekenmng der bovenvermelde vergoeding 
het door het tijdverzuim geleden geldelijk ver
Jies onvoldoende zou zijn gedekt. De vergoeding 
kan het bedrag van vier gulden per etmaal niet 
overschrijden. Aan hen, die aanspraak hebben 
op vergoeding van reiskosten, doch niet in staa~ 
'l:\jn in die kosten bij vooruitbetaling te voor
zien, kunnen door het gezag, waarvan de op. 
roeping is uitgegaan, de noodzakelijke reiskos
ten geheel of gedeeltelijk worden voorgeschoten. 

Indien de reis niet gedaan wordt en het voor
schot niet wordt teruggegeven, wordt het voor
schot, ingeval aan den betrokkene ziekengeld 
wordt uitgekeerd, op die uitkeering verhaald. 

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

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

's-Gravenhage, den 20sten Januari 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. Ver s c h u u r. 

( Uitgeg. 29 Jan. 1930.) 

20 Januari 1930. BESLUIT tot vaststelling van 
een regeling in zake het vaststellen van 
een instructie voor den ambtenaar, bedoeld 
in artikel 71, eerste lid, der Ziektewet. 

. HI. 
WIJ WTLHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, H andel en Niiverheid ,an 3 December 
1929, n°. 3186, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 140 der Ziektewet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

3lsten December 1929, n°. 17) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen Minis

ter van Arbeid, Handel en Nijverheid van 14 
Januari 1929, n°. 144, afdeeling Arbeidersver
zekering; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, dat voor 
den ambtenaar, bedoeld in artikel 71, eerste lid, 
der Ziektewet een instructie wordt vastgesteld ; 

Habben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. 1. Voordat de in artikel 71, eerste 

lid, der Ziektewet bedoelde ambtenaar zijn 
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ambt aanvaardt, stelt de Raad van Arbeid voor 
hem een instructie vast. 

2. De Raad van Arbeid zendt een afschrift 
van het besluit, waarbij de in het vorig lid be
doelde instructie is vastgesteld, binnen 8 dagen 
na de vaststelling aan den Verzekeringsraad. 

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

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

's-Gravenhage, den 20sten Januari 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T . J. Ver s c h u u r. 

( Uitgeg. 29 Jan. 1930. ) 

2,) Jnnvari 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

De mogelijkheid van overplaatsing van 
leerlingen naar andere bijzondere lagere 
scholen door w~jziging van de schoolgrenzen 
kan bij de beslissing in beroep op een aan
vrage krachtens art. 72 voor uitbreiding 
van een schoolgebouw geen punt van over
weging uitmaken, omdat in dit beroEp 
a lleen gerekend kan worden met de bevo1-
king en de grootte van de onderhavige 
school, en niet met die van andere bijzon
dere scholen in de gemeente. 

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

K . van \Vijngaarden en C. van Dalen, inge
zetenen der gemeente Papendrecht, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuid-Hol
land van 12 Augustus 1929, G.S. n° . 168, tot 
ongegrondverklaring van hun beroep tegen 
het besluit van den Raad der gemeente Pa
pendrecht van 27 Maart 1929, waarbij mede
werking werd verleend aan het Bestuur der 
Vereeniging tot stichting en instandhouding 
van scholen met den Bijbel te Papendrecht tot 
beschikbaarstelling van de overeenkomstig arr. 
72 der Lager-Onderwijswet 1920 aangevraagde 
gelrlen voor de uitbreiding en verbouwing van 
zijne bijzondere lagere school in de Kerk
bL1urt, met daarmede gepaard gaande aan
schaffing en vernieuwing van schoolmeubelen 
en leermiddelen; 

D,m Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schil l en van Bestuur, gehoord, advies van 18 
December 1929, n°. 897 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 16 
Januari 1930, n°. 6185, Afd. L. 0. F.; 

0. dat het bes! u it van Ged. Staten berust 
op de overweging, dat de appellanten als be
zwaar tegen 's Raads besluit hebben aange
voerd, dat de voorgenomen verbouw en ui t
breiding der school niet noodzakelijk moet 
worden geachi; dat ter toelichting hiervan 
er op wordt gewezen, dat, indien het School
bestuur tot eene gewijzigde regeling der school
·grenzen zou willen overgaan, waarbij een deel 
van de leerlingen der bijzondere school in de 
KerkbL1urt zou worden overgeplaatst naar de 
bijzondere school aan het \Vesteinde en een 
antler dee! naar de eerlang te openen bijzon-

19:W. 

dere school aan het Oosteinde onder die ge
meente, aan weike scholen de hiervoor gevor
derde plaatsruimte aanwezig is of zal zijn, de 
aanbouw van het aangevraagde 7e lokaal aan 
de school in de Kerkbuurt niet noodig zou 
zijn ; dat hun College hieromtrent van oor
aeel is, dat op grond van het bepaalde in art. 
75, 2e lid, der Lager-Onderwijswet 1920 eene 
gemeente hare medewerking, als bedoeld in 
art. 72 dier wet, tot .verbouw of uitbreiding 
eener bijzondere school alleen dan kan weige
ren, wanneer het aanvragend Schoolbestuur 
niet heeft voldaan aan de vereischten vervat 
in art. 73 dier wet; dat hun college zich der
hal ve uitsluitend de vraag heeft te stellen, of 
het Schoolbestuur aan deze vereischten heeft 
voldaan, en we! in het bijzonder aan de voor
schriften van het 3e I id van dat artikel ; dat 
deze vraag bevestigend moet warden beant
woord; dat de aangevraagde medewerking tot 
verbouw en uitbreiding, welke naar het een
parig oordeel van het Schooltoezicht met het 
oog op eene goede en gewenschte schoolorga
nisatie in het belang van het onderwijs moet 
worden geacht, mitsdien terecht door den 
Raad is verleend; dat de door de appellanten 
tegen 's Raads bestreden besluit aangevoerde 
bezwaren mitsdien geen grond opleveren om 
tot vern ietiging van dit bes!L1it over te gaan; 

clat <le appellanten in beroep in hoofdzaak 
aanvoeren, dat het Schoolbestuur in Papen
drecht 3 bijzondere scholen heeft met in to
taal 13 lokalen plus een tijdelijk lokaa l en 
475 leerlingen ; dat de school aan de Kerk
buurt 6 lokalen plus een tijdelijk lokaal met 
in totaal 287 leerlingen heeft, dat daaraau 
thans 8, doch met 1 J anuari 1930 7 leerkrach
ten verbonden zullen zijn ; dat het hoofd am
bulant is; dat er dus van 1 J anuari 1930 af 
slechts 6 onderwijzers zullen zijn, die les geven 
zullen, zoodat, daar deze niet in 7 lokal en les 
zullen kunnen geven, bij aanbouw van een 7e 
lokaal een lokaal leeg zal komen te staan; 

0. dat aan de school aan de Kerkbuurt, in 
verband met het aantal leerlingen, een hoofd 
en zes onderwijzers van bijstand verbonden 
moeten zijn, terwijl er zeven leerjaren zijn ; 

dat weliswaar het hoofd geen eigen klasse 
heeft, maar daartegenover een zevende onder
wijzer van bijstand aan de school verbonden 
is, terwijl blijkens een nader. door de Afdee
ling van den Raad van State voor de Ge
sch illen van Bestuur, van het Schoolbestuur 
ontvangen schrijven, het in het voornemen 
van het Schoolbestuur ligt om, zoolang het 
hoofd geen eigen klasse heeft, een zevenden 
ondenvijzer van bijstand te houden; 

dat men de nonnale eischen, aan het geven 
van lager onderwijs te stellen, niet te boven 
gaat, wanneer men voor elken klasse-onder
wijzer een eigen klasse-lokaal vraagt, althans 
niet, nu het · kl assen betreft van den omvang, 
a ls aan deze school bestaan; 

dat eventueele overplaatsing van leerl ingen 
naar andere bijzondere lagere scholen door 
wijz iging van de schoolgrenzen, daargelaten 
of daartegen geen bezwaren bestaan, geen 
punt van overweging kan uitmaken, omdat 
in dit beroep alleen gerekend kan worden met 
de bevolking en de grootte van de onderhavige 
school , en niet met die van andere bijzondere 
scholen in rle gemeente; 

5 



1930 20 JAN UAR I. 66 
dat onder deze omstandigheden Ged. Staten 

terecht hebben besli st, dat de gevraagde me
dewerking alsnog moet worden verleend; 

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

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

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

20 Januari 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

Het gebruik van een naaimachine ten 
behoevP- van het onderw:ijs in de nuttige 
handwerken voor meisjes kan, althans t en 
plattelande, niet gezegd worden de normale 
eischen , aan heL geven van lager onderwijs 
te stellen, te boven te gaan. 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur der Vereeniging tot st ichting en 
instandhouding van scholen met den Bijbel te 
Zuidbarge, gemeente Emmen, tegen het be
sluit van Ged. Staten van Drenthe van 10 
September 1929, n° . 45, waarbij ongegrond is 
verklaard zijn beroep tegen het besluit van 
den Raad der gemeente Emmen van 27 Juni 
1929, waarbij medewerking is geweigerd tot 
het beschikbaar stellen van de overeenkom tig 
art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 aange
vraagde gelden voor het aanschaffen van eene 
naaimachine ten behoeve van de van <lit Be
stuur uitgaande school voor gewoon lager on
derwijs te Zuidbarge aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schil len van Bestuur, gehoord, advies van 18 
December 1929, n°. 898; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten - en ,vetenschappen van 
16 J anuari 1930, n°. 6183, Afd. L. 0. F.; 

0. dat de Raad van Emmen in zijne verga
dering van 27 Juni 1929 afwijzend heeft be
schi kt op het verzoek van het Bestuur der 
Vereen iging tot stichting en instandhouding 
van scholen met den Bijbel te Zuidbarge tot 
het, overeenkomsti g art. 72 der Lager-Onder
wijswet 1920, beschikbaar stellen van gelden 
voor het aanschaffen van eene nieuwe naai
mach ine ten behoeve van de van dit Bestuur 
uitgaande school voor gewoon lager onderwijs 
te Zuidbarge, gemeente Emmen; 

da t de Raad daarbij heeft overwogen, dat de 
bedoelde school slechts 30 meisjesleerl ingen 
telt, die aan het handwerkonderwijs deelne
men, terwijl de hoogste klassen, waartoe zich 
het gebruik van de naaimachine ongetwij fe ld 
zal hep rken, slecht 12 meisjesleerlingen tel
len; dat, rekening houdende met den finan
cieelen toestand der gemeente, het moeilijk 
zoude zijn te verdedigen, gelden beschikbaar 
te stell en voor een naaimachine, wanneer men 
van te voren weet, dat daarvan zoo weinig 
leerlingen kunnen profiteeren; dat hij meent, 
clat de 11ormale eischen aan het geven van ge
woon lager onderwijs in de gemeente Emmen 
te stellen, in ecn geval als hier becloeld, wor
den overschreden, zoolang ook voor de open
bare scholen in deze gemeente, nog niet tot 
a lgemeene aan chaffing van naaimachines is 
be loten; dat met , eene beslissing hieromtrent 
wordt gewacht, totdat een oordeel kan worden 

gevormd in ve1·band met een voor·genomen 
proefneming aan enkele scholen; 

dat, nadat het Schoolbestuur van dit besluit 
bij Ged. Staten van Drentbe in beroep was 
gekomen, dit college bij besluit van 10 Sept. 
1929, n°. 45, het beroep ongegrond heeft ver
klaard, uit overweging, dat het buitengewone 
recht, dat art. 72 der Lager-Ondenvijswet 1920 
aan de school besturen toekent ten aanzien van 
de aanschaffing van schoolmeubelen, de leer
en hulpmiddelen daaronder begrepen, eene 
strikte interpretatie vordert, en derha lve moet 
worden geacht te zijn beperkt tot die uitgaven. 
die noodig zijn ter voldoening aan de normale 
eischen, a.an het. gewoon I ager ondeL"wijs te 
stell en; dat <lit College van oordeel is, dat 
voo1· het onderwijs in het vak der nuttige 
handwerken voor meisjes, als bedoeld in art. 
2 sub k der Lager-Onderwijswet 1920, om aan 
de normale, aan dat onderwijs te stellen e ischen 
te voldoen, bet gebruik maken van naaima
chincs geen&zins wordt gevorderd, en dat der
gelijke werktuigen als hulpmiddelen meer be
hooren bij eene speciale vakopleiding; dat 
mitsdien do Raad der gemeente Emmen te
recht afwijzend op de aanvrage heeft beschikt ; 

dat van het bes] u it van Ged. Staten het 
Schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat de bedoelde aanschaffing 

-z. i. niet uitgaat boven de norm ale eischen, 
aan het geven van lager onderwijs te stellen; 
dat het onderwijs in het 7e leerjaar eener 
lagere ~chool, vooral wanneer dit eindonder
wijs is, zooveel mogelijk behoort te zijn ge
richt op de praktijk, hetgeen met betrekking 
tot het vak ,,nuttige handwerken" ongetwij
feld wil zeggen, dat de vrouwel ijke leerlingen 
ook in de gelegenheid moeten zijn, zich het 
gebruik van eene naaimachine eigen te ma
ken; dat het praktische nut hiervan in dit ge
val te grooter is, omdat juist voor de bevol
king op het platteland het onderwijs in nut
tige handwerken van bijzondere beteekenis 
moet worden geacht; 

0 . dat het gebruik van eene naaimachine 
ten behoeve van het onderwijs in de nuttige 
handwerken voor meisjes, waardoor de vrou
welijke leerlingen in <le gelegenheid worden 
gesteld zich mede in <lit onderdeel van het 
genoemde vak te bekwamen en een vaardig
heid te verwerven, welke later in de praktijk 
Yan het dagelijksche !even voor haar van veel 
nut zal zijn, a lthans ten plattelande, niet ge
zegd kan worden de normale eischen, aan het 
geven van lager onderwijs te stellen, te boven 
te gaan; 

dat de tot den Raad ger ichte aanvrage van 
het choolbestuur mitsdien steun vindt in art. 
72 der Lager-Onderwijswet 1920, zoodat, nu 
aan de bij art. 73 der wet gestel de vereischten 
is voldaan, de gevraagde meclewerking ten 
onrechte is geweigerd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
H ebhen goedgevonden en verstaan: 

met Yernietiging van het bestreden bes] ui t 
van Ge<l. Staten van Drenthe van 10 Septem
ber 1929, n°. 45 en van het bes lu it van den 
Raad der gemeente Ernmen van 27 Juni 1929, 
te bepalen, dat de door het Schoolbestuur aan 
den Raad gevraagde medewerking door den 
Gemeenteraad wordt verleend. 

Onze i\'.Ii nister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. (A. B. ) 
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20 Jamwri 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
Rijksvergoeding ex art. 97, der Lager 

Onderwijswet voor het hoofd der chool. 
De ontheffing bedoeld in art. 96, 4• lid 

der Lager Onderwijswet laat we! toe de 
vacature van het hoofd meer dan 6 maan 
den open te laten, maar stelt het hoofd 
niet vrij van den eisch, gesteld in art. 109, 
2• licl. 

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

het Roomsch-Katholieke Kerkbe tuur der paro
chie van Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart te 
Utrecht, tegen de beslissing van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten eu ,¥etenschappen 
van 31 Juli 1929, N°. 22792, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel, tot vaststelling van de 
Rijksvergoeding, bedoeld in artikel 97 der 
Lager Onderwijswet 1920, over het jaar 1928 
ten behoPve van de bijzondere lagere school 
a ldaar, Adriaanstraat 24b ; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad 
(Afdeeling voor het algemeen vormend lager 
ooderwijs en het bewaarschoolonderwijs) van 
5 October 1929, n°. 9960; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 December 1929, no. 893; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
16 Januari 1930, n°. 6171, afdeeling Lager 
Onderwijs, Financieel ; 

O. dat Onze Minister het bedrag der Rijks
vergoeding over het jaar 1928 ten behoeve 
van de bijzondere lagere school van den appel
lant in de Adriaanstraat 24b t e Utrecht heeft 
vastgesteld op f 5,532.96, daarbij o. m. over 
wegende dat op 1 September 1927 als hoofd 
dezer sohool in dienst trad W. H. Jansen, die 
wel 25 jaren oud was, doch op dien datum 
een diensttijd had van 2 jaren en 1 maand ; 
dat ingevolge het 2• lid van artikel 109 der 
Lager Onderwijswet 1920, zooals dat artikel 
werd gewijzigd bij de Wet van 28 December 
1926 (8tbl. n°. 441), het hoofd dezer school 
den leeftijd van 25 jaren moet volbracht hebben 
en ten minste een diensttijd van 3 jaren moet 
hebben vervuld als vast of tijdelijk onderwijzer 
aan een lagere school of waarnemer volgens 
artikel 41 dier Wet; dat derhalve W. H. J ansen, 
gedurende het tijdvak van 1 J anuari-1 Augus
tus 1928 onbevoegd was, om aan het hoofd 
dezer school te staan ; dat dientengevolge de 
Rijksvergoeding niet kan worden verleend voor 
haar salaris over genoemd tijdvak; 

dat het Schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat het van Ons ontheffing heeft gekregen over 
het jaar 1928 van den eisch, gesteld in artikel 96, 
lid 1, onder b der Wet; 

0. dat Ooze Minister op goede gronden het 
alaris van W. H. Jansen, die niet bevoegd 

was, om n.ls hoofd der school op te treden, niet 
voor vergoeding in aanmerking heeft doen 
komen; 

dat het beroep van het Schoolbestuur op de 
door Ons krachtens artikel 96, lid 4, der Lager 
Onderwijswet 1920 verleende ontheffing niet 
opgaat, omdat deze ontheffing we! toelaat, de 
vacatnre voor het hoofd meer dan 6 maanden 
open te laten, maar het hoofd der school niet 
vrijstelt van den eisch, gesteld in artikel l 09, 
lid 2, der Wet; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
H ebben goeclgevonden en verstaan : 

met handhaving van de bestreden beslissing 
van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 31 Juli 1929, N°. 22792, 
afdeeling Lager Onderwijs Financ(eel, het be
drag der Rijksver~oeding, becloeld m artikel 97 
cler Lager Onderw1jswet 1920, over het jaar 1928 
voor deze school vast te stellen op f 5,532.96. 

Onze Minister van Onde1·wijs, Kunsten en 
Wetenschapp"'.n is belast met _de uitvoering 
van dit beslmt, waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

's -Gravenhage, den 20 J·anuari 1030. 
WILHELMlNA. 

De Minister van Onderwijs, 
1( unsten en W etenschappen, 

J. Terp s t r a . 
(B.) 

21 Januari 1930. BESLUIT, houdende be
slis ing op het beroep, ingevolge artikel 3 
der Wet Openbare Vervoermiddelen in
gesteld tegen de beschikking van Gedepu
teerde Staten van N oord-H olland van 13 
Maart 1929, n°. 62. S. 20. 

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

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort 
tegen de beschikking van Gedeputeerde Sta
ten van Noord-Holland van 13 Maart 1929, 
n°. 62, waarbij is afgewezen hun verzoek om 
vergunning tot het in werking brengen van 
·een autobusdienst tusschen Zandvoort en A 11i

sterdarn; 
Den Raad van State, Afdeeling voor de 

Geschillen van Bestuur, gehoorcl, adviezen 
van 18 September en 23 October 1929, nos . 
657 en 667/163; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 17 Januari 1930, n°. 456, af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland bij hun evenvermeld besluit 
afwijzend hebben beschikt op het verzoek van 
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort 
om vergunning tot het in werking brengen 
van een autobusdienst van Zandvoo,·t over 
Haarlern naar Amsterdam en terng, uit over
weging, dat door de Nederlandsche Spoorwe
gen en de Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg
Maatschappij in de verkeersbehoeften tusschen 
Zanclvoort en A msterdarn voldoende wordt 
voorzien, zoodat aan het in werking brengen 
van nieuwe vervoermiddelen tusschen de ge
noemde plaatsen thans geen behoefte bestaat; 

clat van het besluit van Gedeputeerde Sta
ten Burgemeester en Wethouders van Zand
tioort bij Ons in beroep zijn gekomen, aan
voerende, dat het bestreclen best ui t mede is 
gegrond op het feit, dat door de Nederland
sche Spoorwegen en de Noord-Zuid-Holland
sche Tramweg-Maatschappij voldoende in de 
verkeersbehoeften tusschen Zandvoort en A 1n

sterda1n wordt vooezien; dat zij van meening 
zijn, dat •van eene verbinding, die voldoet, 
geen spra ke is ; dat de gemeente Zandvoo,·t 
aan te merken valt als de meest belangrijke 
badplaats van Noord-Holla,ul, al ware het 
slechts uit de overweging, dat de steden Amster-



1930 21 J AN UAR I (S 20) 

clam en Haar/em op onderscheidenlijk onge
veer 26 en 8 K.M. afstand van Zandvoort ge
legen zij n en het aantal inwoners van de ge
noemde steden, waarbij gevoegd het zielental 
der zich in de onmiddellijke omgeving van 
Zandvoort gelegen gemeenten, op een millioen 
kan gestel d worden; dat een groot gedeel te 
van dit aantal ten gevolge van de verbindingen 
verhinderd wordt om, hetzij een verblijf van 
Jangeren duur, waarbij men uit hoofde van 
zijn werkkring verplicht is dagelijks naar 
A msterda,n heen en weer te reizen, hetzij een 
bezoek van een dag aan Zandvoort te bren
gen, enkel en alleen ten gevolge van de ge
brekkige verbindingen, meer in het bijzonder 
tusschen H aarlem en Zandvoort; dat, naar 
zij weten, ook van andere tot oordeelen vol
komen bevoegde zijde bij de Directie der N e
derlandsche Spoorwegen is aangedrongen tot 
electrificatie van . den spoorweg Haarl e1n
Zandvoort, of althans het aanbrengen van 
eene betere verbindi ng op dat traject; dat 
evenwel ondanks al deze pogingen bij de 
Directie der Nederlandsche Spoorwegen, voor 
zoover bekend, geen definitieve plannen be
treffende de e lectrificatie, c.q. verbetering op 
andere wijze, van de verbinding Haarlem
Zandvoort bestaan, <loch dat thans door de ge
noemde Directie besloten schijnt te zijn tot 
electrificatie van de lijn A1nsterda1n-Alk
mc,ar en Velsen-Uitgeest, in totaal een af
stand van ongeveer 48 ICM., waartegen de 
afstand Haarlem-Zandvoort slechts 8 K.M. 
bedraagt; dat ook de verbindingen met Am
sterda,n per electri che tram ondanks het feit, 
dat veelvuldig eene gelegenheid tot reizen 
zich voordoet, zich ten gevolge van den rijtijd 
en de wijze van vervoer, zij het buiten de 
schuld van de Directie, verzetten tegen een 
veelvuldig bezoek aan hunne gemeente met 
dit vervoermiddel; dat de vergunning tot het 
exploiteeren van een autobusd ienst, welke 
dienst zal warden gereden met een tw intigtal 
nieuwe modern ingerichte autobussen en een 
rijtijd van vijftig minuten niet zal overschrij
den, een groot belang voor hunne gemeente 
geacht kan worden; dat, hoewel zij, appel
l anten, op de hoogte zijn van Ons Bes luit van 
2 April 1928, waarbij op eene aanvrage van 
een particulier tot explo itatie van een auto
busdienst tusschen A mste,·dam en Zandvoort 
afwijzend beschikt werd, zij van meening zijn , 
dat zoowel het feit, dat thans de gemeente 
Zandvoort daarbij zich gedragen weet door 
hare geheele bevolking, alsmede de weten
ochap, clat sinds den meergenoemden datum 
de Di rectie der ederlandsche Spoorwegen 
tot dusverre geen noemenswaardige verbete
ri ng in den dienst op het spoorwegnet Haa1·
lem-Z andvo01·t heeft aangebracht, als fac
toren aan te merken zijn, die bevorderlijk 
kunnen geacht worden aan eene in beroep te 
nemen gunstige bes! issing ; 

Overwegende, dat voor een rechtstreeksch 
en in hoofdzaak massaal personenvervoer 
A ,nsterdam-Haarl em-Zandvoort vice versa 
spoor- en tramweg de aangewezen vervoer
middelen zijn; dat niet aannemelijk is ge
maakt, dat thans, anders clan in de jaren 
1927 en 1928, toen eene aanvrage om ver
gunning van dezelfde strekking door Gede
puteerde Staten en in beroep door Ons is ge-

weigerd, door den e lectrischen tramweg en 
door den poorweg niet voldoende in de ver
keersbehoefte tusschen A1nsterda1n ( Haa,·lem) 
en Zandvoort zou kunnen worden voorzien; 
dat, al moge een autobusdienst als de be
oogde vermeerdering van verkeersgelegenheid 
kuunen geven, daaraan geen wezenlijke be
hoefte bestaat, zoodat aan de met het oog op 
den aard van het verkeer onmisbare elec
trische tramverb inding zonder voldoenden 
grond afbreuk zou worden gedaan en eene 
verkeersversnippering zou worden veroor
zaakt, welke op den duur de verkeersvoor
ziening zou kturnen schaden; 

dat Gedeputeerde Staten van Noord-Hol 
land mitsdien terecht de vergunning hebben 
geweigerd; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te Yerklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast 

met de uitvoering van dit besluit, dat met het 
rapport van Onzen voornoemden Minister in 
het Staatsblad zal warden geplaatst, en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State, Afcleeling voor de Geschil
len van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 21sten J anuari 1930. 
WILHELMINA. 

De M inister van Waterstaat, P. J. Rey me r. 
( Uitgeg. 10 Februa,·i 1930.) 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

N°. 456. 

Afdeelin!\" 
Vervoer- en ~I1jnwezen. 

's-Gravenhage, 17 J anua ri 1930. 

Aan de Koning-in. 

De Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, heeft mij toegezonden 
het door de Afdeel ing aan Uwe fajesteit ge
richte advies van 18 September 1929, n°. 657, 
met ontwerp-be luit, aangaande het beroep, 
ingeste ld door Burgemeester en Wethouders 
van Zandvoort tegen de beschikking van Ge
deputeerde Staten van Noord-Holland van 
13 Maart 1929, n°. 62, waarbij is afgewezen 
het verzoek van Burgemeester en Wethouders 
voornoemd om vergunning tot het in werking 
brengen van een autobusd ienst tusschen Zand, 
•voort en A msterda,n. 

H et door de Afdeel ing voorgedragen ont 
werp-besluit, waarbij met ve rnieti g ing van de 
bestreden beschikking van Gedeputeerde Sta
ten van Noord-Holland aan Burgemeester en 
Wethouders van Zandvoo,·t in beroe p alsnog 
vergunning voor het in werking brengen van 
een autobusdienst tusschen Zandvoort en A ,n. 
sterdam zou worden verleend, luidt als volgt : 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Besch i kkende op het beroep, i ngestel cl door 

Burgerneester en Wethouders van Zandvoort 
tegen de beschikking van Gedeputeerde Sta
ten van Noord-Holland van 13 Maart 1929 , 
n°. 62, waarbij is afgewezen hun verzoek om 
vergunning tot het in werking brengen van 
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een autobusdienst tusschen Zandvoort en Am
sterdam· 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 September 1929 , n°. 657 ; 

Op de voordracht. van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland bij hun evenvermel d besluit 
afwijzend hebben beschikt op het verzoek van 
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort 
om vergunning rot het in werking brengen 
van een autobusdienst van Zandvoort over 
Haarl em naar Amsterdam en terug, uit over
weging, dat door de Nederlandsche Spoor
wegen en de Noord-Zuid-Hollandsche Tram
weg-Maatschappij in de verkeersbehoeften 
tusschen Zandvoort en Amsterdam voldoende 
wordt voorzi en , zoodat aan het in werking 
brengen van nieuwe vervoermiddelen tusschen 
de genoemde plaatsen thans geen behoefte 
bestaat; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Sta
ten Burgemeester en Wethouders van Zand
voo1·t bij Ons in beroep zijn gekomen, aan
voerende, dat het bestreden besluit mede is 
gegrond op het feit, dat door de N ededand
sche Spoorwegen en de Noord-Zuid-Holland
sche Tramweg-M aatschappij voldoende in de 
verkeersbehoeften tusschen Zandvoort en Am
sterdam wordt voorzien; dat zij van meening 
zijn, dat van eene verbinding, die voldoet, 
geen sprake is; dat de gemeente Zandvoo·rt 
aan te merken valt als de meest belangrijke 
badplaats van Noord-Holland, al ware het 
slechts uit de overweging, dat de steden Am
sterdam en Haarl em op onderscheidenlijk on
geveer 26 en 8 K.M. afstand · van Zandvoort 
gelegen zij n en het aantal inwoners van de 
genoemde steden, waarbij gevoegd het zielen
tal der zich in de onmiddellijke omgeving 
van Zandvoort gelegen gemeenten, op een 
millioen kan gesteld worden ; dat een groot 
gedeelte van di t aantal ten gevolge van de 
verbindingen verhinderd wordt om, hetzij een 
verblijf van langeren duur, waarbij men uit 
hoofde van zijn werkkring verplicht is dage
lijks naar Amsterdam heen en weer te reizen, 
hetzij een bezoek van een dag aan Zandvoo1·t 
te brengen, enkel en a lleen ten gevolge van 
de gebrekkige verbindingen, meer in het bij 
zonder tusschen Haarlem en Zandvoort; dat, 
naar zij weten , ook van andere tot oordeelen 
volkomen bevoegde zijde bij de Directie der 
Nederlandsche Spoorwegen is aangedrongen 
tot electri fi catie van den spoorweg Haarlem 
- Zandvo ort, of althans het aanbrengen van 
eene betere verbind.ing op dat traject; dat 
evenwel ondanks al deze pogingen bij de 
Directie der Nederlandsche Spoorwegen, voor 
zoover bekend, geen definitieve plannen be
treffende de electrificatie, c.q. verbetering op 
a ndere wijze, van de verb inding Haarlem-
7,andvoo,·t bestaan, doch dat thans door de 
genoemde Directie ·besloten schijnt te zijn rot 
electrificatie van de lijn A ,nsterda,n- Alk
maar en V elsen-Uitgeest, in rotaal een af
stand van ongeveer 48 K .M., waartegen de 
afstand Haarle,n-Zandvoort slechts 8 K .M . 
bedraagt; dat ook de verbindingen met Am
sterdam per electrische tram ondanks het feit, 
dat veelvuldig eene gelegenheid tot reizen 

zich voordoet, zich ten gevolge van den rij
tijd en de wijze van vervoer, zij het huiten 
de schuld van de Directie, verzetten tegen een 
veelvuldi g bezoek aan hunne gemeente met 
<lit vervoermiddel ; dat de vergunning tot het 
explo itee ren van een aurobusdienst, welke 
dienst za l worden gereden met een twintigtal 
nieuwe modern inger ichte autobussen en een 
rijtijd van vijftig minuten niet zal overschrij
den , een groot bel ang voor hunne gemeente 
geach t kan worden; dat, hoewel zij, appel
lanten , op de hoogte zijn van Ons Besluit van 
2 April 1928, waarbij op eene aanvrage van 
een particul ier tot exploi tatie van een auto
busdi enst tusschen Am sterdam en Zandvoort 
afwijzend beschikt werd, zij van meening zijn, 
dat zoowel het feit, dat thans de gemeente 
Zandvo01·t daarbij zich gedragen weet door 
hare geheele bevolking, a lsmede de weten
schap, dat sinds den meergenoemden datum 
de directie der Nederlandsche Spoorwegen 
tot dusverre geen noemenswaardige verbete
ring in den dienst op het spoorwegnet Haar
lc,n-Zandvoort heeft aangebracht, als facto
ren aan te merken zijn , die bevorderlijk kun
nen geacht worden aan eene in beroep te 
nemen gunstige beslissing; 

Overwegende: dat de onderwerpelijke auto
busdienst beoogt de verkeersvoorziening tus
schen de dichtbevolkte gemeenten Amsterdan, 
en H aarlem eenerzijds en de drukbezochte 
badplaats Zandvoort anderzijds te verruimen; 

dat in dit verkeer rot dusverre wordt voor
zien door den dienst der N ederlandsche Spoor
wegen en <lien van de Noord-Zuid-Holland
sche Tramweg-Maatschappij; 

dat, daargelaten of deze diensten op dit 
oogenblik voldoende in dit verkeer voorzien, 
geenszins is aangetoond , dat er naast deze 
middel en van vervoer voor een autobusdienst 
op dit tra ject geen plaats zou zijn, en er bij 
het verl eenen van de gevraagde vergunning 
van een te ruim,e voo1·ziening van verkeers
gelegenheden zou moeten worden gesproken; 

dat blijkens de l\fomorie van Antwoord op 
de Wet van 30 Juli 1926 (Staatsblad n°. 250) 
het vergunningsstelsel geen andere strekking 
heeft clan om de tusschenkomst der Overheid 
ook voor het ontstaan van autobusdiensten 
noodig te maken en daarmede te voorkomen, 
dat door onjuiste of te ruime voorz iening 
met vervoermiddelen de duurzame verkeers
middelen worden geschaad; 

dat niet aannemelijk is, dat zuJ.ks in het 
onderwerpelijke geval te duchten zou zijn; 

dat onder deze omstandigheden de gevraag
de verguun ing a.lsnog behoort te worden ver
leend ; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
Yan Gedeputeerde Staten van N oord-H olland 
Yan 13 Maart 1929, n°. 62, aan Burgemeester 
en Wethouders van Zandvoort vergunning te 
verleenen rot het in werking brengen van een 
autobusdienst van Zandvoort over Haarl em 
naar Amsterdam, vice versa, onder de navol
gende voorwaarden: 

1. Alie ritten worden stipt gereden over
eenkomstig de door de ondernemers, inge
vol ge de \-Vet openbare Vervoermiddelen aan
gekondigcle dienstregeling( en). 
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Het vervoe1· vindt uitsluitend plants tegen 

het door de ondernerners, ingevolge de Wet 
Openbare Vervoermiddelen, aangekondigde ta
rief. 

2. De ta r ieven en de dienstrege l ing zij n 
aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
onderworpen. 

3. De ondernemers zijn verpl icht te zor
gen, dat tegen betali ng van den vrachtprijs 
een voor de door den passagier a£ te leggen 
reis geldig plaatsbewijs wordt afgegeven, 
waarop het begin.. en het eindpunt der reis en 
het voor het traject verschuldigde bedrag dui
delijk vermeld staan. 

4. I-let aantal autobussen, merk, motor, 
chassis, model der carrosserie, het aantal 
plaatsen voor reizigers in elke dier bussen en 
de grootste afmetingen in lengte en breedte 
zijn aan de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten onderworpen. 

5. De wagens moeten tot genoegen van 
Gedeputeerde Staten warden onderhouden. 

6. De ondernerners hebben zich te· gedragen 
naar de aanwijzingen, die Gedeputeerde Sta
ten, betreffende voorziening van de behoefte 
aan reservemateriaa l, mochten geven. 

7. De ondernemers zijn verplicht zich tot 
genoegen van Gedeputeerde Staten te verze
keren tegen de schade, waarvoor zij ingevolge 
artikel 9, l id 1, der Wet Openbare Vervoer
middelen verantwoordelijk zijn. 

In de polis rnoet de bepaling voorkomen, 
dat de verzekeraar verplicht is aan hun Col
lege mededeeling te doen van wijziging of te 
niet gaan van de aangegane verzekerings
overeenkomst. 

Aan hun College moet een duplicaat cler po
I is word en overgelegd, en jaarlij ks een af
schrift der kwitantien van de betaalde verze
keringspremie warden toegezonden. 

8. In de wagens moeten in behoorlijken 
staat aanwezig zijn een brandbluschapparaat 
en midclelen tot het aanleggen van een snel
verband. 

De ondernemers clragen zorg, dat in de wa
gens niet wordt gerookt. 

Na een desbetreffend verbod van Gedepu
teerde Staten rnogen andere voorwerpen dan 
handbagage niet met de wagens warden ver
voerd. 

9. Inclien de dienst wordt onderbroken, zijn 
de ondernemers verpl icht daarvan, onder op
gaaf der redenen, onverwijld aan Gedepu
teerde Staten kennis te geven; ook van de 
hervatting worclt aan hun College mededee
ling gedaan. 

De ondernemers zijn verplicht aan Gede
puteerde Staten alle gevraagde inlichtingen 
omtrent den d ienst op de door hen gewenschte 
wijze te verschaffen. 

Onze iinister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, waarvan af
schrift zal warden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

De Minister van Waterstaat," 
Wijl tegen eene beslissing in <lien zin bij 

mij overwegend bezwaar bestond, heb ik mij 
nader tot de Afdeeling gewend met den vol
genden brief van 16 October 1929, n°. 431 , 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen: 

,, Jngevolge, van wege de Koningin verleen-

de algemeene machtiging leg ik hierbij weder 
aan de Afdeeling over de stukken omtrent de 
beroepszaak, behandeld in haar advies van 18 
September 1929, n°. 657. 

H et voorgedragen ontwerp-beslui t, waarbij 
met vernietiging van de besch ikking van Ge
deputeerde Staten van N oord-H olland aan 
Burgemeester en Wethowclers van Zandvoort 
a lsnog in beroep de gewensch te vergunning 
voor een autobusdienst Zandvoo,·t-A rnste1·da1n 
zou warden verleencl, ontmoet bij m ij ernstige 
bedenkingen. 

Vooreerst hebben de stukken mij niet de 
overtuiging geschonken, dat de verkeersvoor
ziening tusschen Amsterdam, en Zandvoo1·t 
thans andere ei chen stel t clan ongeveer an
derhalf jaar geleden, toen het beroep van 
D. van J aarsveld voor een geheel overeen
komstigen busdienst werd behandeld, en <liens 
vergunningsaanvraag bij Koninklijk besluit 
van 2 April 1928, n°. 24, ook in beroep is af
gewezen. 

Overwogen werd daarbij , dat de Nederland
sche poorwegen en de Noord-Zuid-Holland
sche Tramweg-Maatschappij voldoende in de 
verkeersbehoefton voorzien, hetgeen naar 
mijne meening thans evenzeer het geval is. 

D at thans door een gemeentebestuur en niet 
door een particulieren onclernemer vergunnin,;
wordt gevraagd, brengt mijns inziens hierin 
geen verandering. 

H et gemeentebestuur van Zandvoo,·t heeft 
bij de vergunningsaanvraag vooral den na
druk gelegd op de verbindingen per half uur, 
die met den busdienst zullen worclen gegeven, 
terwijl dat bestuur de dienstregeling van de 
tram onvoldoende acht, omdat deze voor het 
traject A msterdarn (Spuistraat)-Zandvoort 
63 minuten noodig heeft. 

Nu zij er in de eerste plaats op gewezen. 
dat van 's morgens 7 a 8 uur tot ' s avonds 
11 a 12 uur zoowel in den zomer als in den 
winter door de tram een regelmatige kwar
tiers- of 20-minutendienst wordt onderhouden 
tusschon A 1nsterda11i en Zandvoort, en dat 
daar tusschendoor bij behoefte nog versch il 
lende extradiensten warden gereden. 

Het is rnij clan ook niet duidelijk, welke 
grief Burgemeester en Wethouders op <lit 
punt tegen de tram hebben. Daarnevens moge 
het gemeentebestuur de hoop u itspreken om 
het geheele traject met de bus in 50 minuten 
af te leggen, slechts de ervaring zal kunnen 
leeren , of <lit mogelijk zal zijn. De rijtuigen 
kunnen trouwens thans zonder meer niet met 
elkander vergeleken ,vorden, omclat, wat de 
bus aangaat, veel zal afhangen van de plaats, 
waar deze te Amsterda1n eindpunt zou krij 
gen. De tram b.v. heeft voor het traject 
Krommert (Admiraal de Ruyterweg)-Spui
straa t elf minuten noodig. 

Het i' overigens we! duidelijk, dat de bus
dienst voor werkelijk massavervoer slechts 
zeer ondergeschikte beteekenis zou kunnen 

1 hebben, niet alleen omclat de vervoerscapaci
teit gering is, maar goeddeels ook omdat men 
te Jang onderweg is. Het massale vervoer in 
den seizoentijd beweegt zich tusschen A 111ster
darn en het strand te Zandvoort en wordt 
voor een groot dee! door de spoorwegen be
diend, die daarvoor dan rechtstreeksche stoom-

1 treinen tusschen A mste1·da111 en Zandvoort la-
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te n loopen, en bij behoefte extra-tre inen in
leggen. 

In overeenstemming met Gedeputeerde Sta
ten van N oo,·dholland en den Inspecteur Ge
neraal der Spoor- en Tramwegen komt het 
rnij voo1· , dat door spoor en tram in de ver
keersbehoeften op dit traject nog steeds vol
doende wordt voorzien , en dat geene aanlei
ding bestaat om ten aanzien van deze ver
gunni ngsaanvraag in anderen zin te beslissen 
dan is geschied bij Koninklijk besluit van 2 
Apri l 1928, n° . 24 . 

E en autobus A1nsterda1n- Zandvo01·t, die ze
ker voor di t l angs zeer drukke wegen te on
derhouden rech tstreeksch verkeer niet het aan
gewezen vervoermiddel is, zou niettem in voor
a l aan den geheel parallel loopenden elec
trischen tramd ienst groote afbreuk doen en 
daa,mede mijns inziens de duurzame verkeers
voorziening ee r schaden dan baten. 

Ik moge het bovenstaande a lsnog aan het 
oordeel van de Afcleel ing onclerwerpen," 

In antwoorcl daarop ontving ik het volgende 
aan Uwe M ajesteit ge richte nacler -advies van 
23 October 1929, n° . 657/163 : 

,,Krachtens m achtiging van Uwe M ajesteit 
heeft de M in ister van ,vaterstaat, met een 
schrijven van 16 October 1929, n°. 431, Afd. 
V. en M. , bij den Raad van State, Afdeeling 
voor de Gesch ill en van Bestuur, opnieuw ter 
overweging aanhangig gemaakt het beroep, 
ingestelcl door Burgemeester en Wethouders 
van Zandvoort tegen de beschikking van Ge
deputeercle Staten van N oordrH olland van 13 
Maart 1929, n°, 62, waarbij is afgewezen 
hun verzoek om vergunning tot het in wer
king brengen van een autobusd ienst tusschen 
Zandvoort en A 1nste1·da1n. 

H et door de Afdeeling bij haar advies van 
T8 September 1929 , n°. 657, aangeboclen ont
werp-besluit ontmoet bij den Minister ernstige 
bedenking. 

Allereerst hebben de stukken Zijne Excel
l en t ie niet de overtuiging geschonken, clat de 
verkeersvoorziening tusschen Amsterdam en 
Zandvoort andere e ischen stel t dan ongeveer 
1½ jaar geleden, toen het beroep van D. van 
Jaarsvelcl voor een geheel ove1·eenkomstigen 
busdienst werd behandeld en bij Uwer Maje
steits besl ui t van 2 April 1928, n°. 24, in be
rnep wercl afgewezen, waarbij werd overwo
gen, dat de N eclerlandsche Spoorwegen en de 
Noord-Zuid-Holl andsche Tramweg-Maatschap- , 
pij voldoende in de verkeersbehoeften voor
z ien , wat naar ' s Ministers meening thans nog 
evenzeer het geval zou zijn. 

D e :Minister merkt voorts op, dat een auto
buscli enst A nisterda,n- Zandvoort, die zeker 
Y0or dit l angs zeer drukke wegen te onder
houden rechtstreeksch verkeer niet het aan
gewezen vervoermicldel is, vooral aan den 
geheel parall el loopenden electr ischen tram
clienst groote afbreuk zou doen en daarmede 
de duurzame verkeersvoorziening eer schaden 
clan baten zoLt. 

De Afdeeling is door het betoog van den 
Minister niet overtuigcl van de onjuistheicl 
van de door haar voorgedragen bes! iss i ng. 

De Afdeeling stelt voorop, zooals ook in het 
ontwerp-beslui t is overwogen, clat blijkens de 
Memorie van Antwoord op de Wet van 30 
Juli 1926 (Staatsblad n° . 250) het bij cleze 

wet ingevoercle vergunningsstelsel geen an
dere strekking heeft clan om de ousschenkomst 

· der Overhe id ook voor het ont&Laan van a uto
buscliensten nooclig te maken en daarmede te 
voorkomen, dat door onjuiste of te ruime 
voorziening met vervoermiddelen de duurzame 
verkeersmidclelen warden geschaad. 

Dat in het onderwerpe lijke geval door het 
verleenen va n de vergunning voor het in 
werking brengen van een autobusclienst naast 
spoor en tram een te ruinie voorziening met 
vervoermiddelen zoude ontstaan, vermag de 
Afdeeling n iet in te zien. In cli t verband 
wijst zij e r allereerst op, dat tusschen de hoofd_ 
stad des lands, di e uit den aard ha re r Jig
g ing aan hare zoo talrijke bewoners al zeer 
we inig gelegenheicl tot recreatie in de buiten
lucht verschaft, en het drukbezochte Zeestrancl 
van Zandvoort de verkeersvoorzien ing, zooals 
di e thans door de Noorcl-Zuicl-Hollandsche 
Tramweg-lVIaatschappij en de Nederlanclsche 
Spoorwegen worclt geboclen, in vergelijking 
b.v. met de vele en frequente verb indi ngen 
trtsschen den Haag en Scheveningen, toch ze
ker niet overclaclig is te noemen, zoodat ver
meerclering van de vervoersgelegenheid door 
het in werking brengen van een autobus
d ienst, met uit den aard der zaak beperktc 
vervoerscapaciteit, als ongewenscht zou moe
ten warden afgewezen. 

In de openbare vergadering der Afdeeling, 
waarin over cleze zaak verslag is uitgebracht, 
is bovendien van de zijcle van het gemeente
bestuur van Zandvoort met k]em betoogd, dat 
met het oog op het steeds verineerderende 
verkeer tusschen A 1nste1·da1n en Zandvoo,·t de 
cli ensten van spoor en tram absoluu t onvol
doencle zijn te achten, waarbij er op gewezen 
is, clat het pnbliek in de drukke zomermaan
clen vaak vier trammen moet laten voorbij
gaan voor het aan de beurt komt om in te 
stappen, terwijl de Nederlanclsche Spoorwe
gen , die op <lit traject in den zomerdienst 
maar we inig en in den winterclienst zoo goecl 
a ls geeli doorloopende trei nen laten loopen. 
het vel'Voer voornamelijk aan de tram over
laten. 

Onder het licht van een en ancler heeft de 
Afcleeling gemeencl , clat er voor den onder
werpelijken autobusclienst nog a llesz ins plaats 
is en dat er voor de beicle bovengenoemde 
bestaande openbare middelen van vervoer 
door de n ieuwe concurrentie geen schade van 
eenige beteekenis is te duchten , clit l aatste 
te minder, omdat, gez ien de houcling van he t 
gemeentebestuur van A ,nst erda,n inzake den 
door M. van Poelgeest in werking gebrachten 
autobuscl ienst A 1nsterda1n- Schiphol , waar
over Uwer Majesteits besluit van 2 Juli 1928, 
n°. 192, handelde, het niet waarschijnlijk is, 
dat de onclerwerpelij ke autobusclienst anders 
clan in de peripherie van Amsterdam haar 
aanvangspunt zal kunnen nemen. 

Het beroep ten slotte van den Minister op 
Uwer Majesteits beslu it van 2 April 1928, n°. 
24, moet de Afcleeling a fwijzen, eenerzijds, 
omdat bij de openbare behandeling van het 
onderhav ige geschi l , anders dan clestijds, fei
ten zijn naar voren gebracht, die de behoefte 
aan een rechtstreeksche autobusverbinding 
tusschen A 1nsterda,n en Zandvoort buiten 
twijfel stel len, anderzijds, omclat claarbij te-
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vens is aannemelijk gemaakt, dat de omstan- I 
digheden zich gaandeweg wijzigen. Met name j 
is door den wethouder van Zandvoort, Dr. N. • 
Padt, aangevoerd, dat Zandvoort hoe !anger i, 

hoe minder elitebadplaats blijft en het massa
vervoer steeds toenemende is, wat vooral i11 ) 
het a/geloopen seizoen tot uiting is gekomen; 
dat de gemeente Zandvoort steeds meer woon
gemeente wordt en de belangen der forensen 
vermeerdering van rechtstreeksche vervoerge
legenheid dringend eischen. 

De Afdeeling ziet daarbij niet over het 
hoofd , dat de onderwerpelijke autobusdienst, 
zooals de Minister het uitdrukt, voor werke
lijk massavervoer slechts ondergeschikte be- • 
teekenis zal kunnen hebben, maar hierin kan , 
haars inzi ens , nu vermeerdering van verkeers
behoefte i<l aangetoond, geen aanleiding wor
den gevonden, om den autobusdienst met een 
beroep op te ruime verkeersvoorziening op 
dit traject te weren. 

Op bovenstaande gronden meent de Afdee-
1 ing het door haar aan Uwe Majeste it voor
gedragen on twerp-bes I uit te moeten hand
haven. 

Zij geeft mitsdien Uwer Majesteit zeer eer
biedig in overweging dit a lsnog te bekrachti 
gen . '' 

H etgecn de Afdeeling nader aanvoert, heeft 
mij niet kunnen overtuigen van de onge
gror.dheid mijner bedenkingen. 

In de eerste plaats beroept de Afdeeling 
zich op de strekking van het in de Wet 
Openbare Vervoermiddelen neergelegde ver
gunningstelsel voor autobusdiensten. 

Daargelaten, dat zij di e strekking thans 
verstaat in een zin, geheel tegengesteld aan 
dien, welke ten grondslag lag aan het besluit 
in zake de vergunningsaanvraag voor een 
geheel overeenkomstigen dienst van D. van 
Jaarsveld, zonder dat mijns inziens aan het 
daarvoor aangevoerde wezenlijke beteekenis 
kan worden toegekend, is hetgeen in tweeden 
termij n wordt medegedeeld mijns inzi ens wei
n ig overtuigend. 

De Afdeeling acht de verkeersvoorziening 
tusschen A msterda,n en Zandvoort, zooals 
deze thans met trein en tram wordt gegeven, 
van dien aard, dat het toelaten daarnevens 
van een busdienst niet tot een te ruime ver
keersvoorziening zal le iden. Zij maakt daarbij 
eene vergelijking met de verkeersbediening 
tusschen den Haag en Scheveningen. Die ver
gelijk ing gaat niet op. Het verkeer tusschen 
l aatstgenoemde plaatsen draagt geheel het 
karakter van stadsverkeer en valt binnen 
eene gemeente; nochtans houdt de Haagsche 
Tramweg-Maatschappij op de in aanmerki ng 
komende lijnen ter dege rekening met den 
\\'isselenden omvang van de verkeersbehoef
ten. E en zoodanig karakter draagt het ver
keer A,nsterdam-Zandvoort geenszins. Bui
ten de seizoendrukte en vooral in de winter
maanden is het van minder beteekenis; in het 
eerste kwartaal b.v. bedraag:t het verkeer op 
den spoorweg A mste1·da1n-Zandvoort slechts 
7 a 8 pet. van dat in het derde kwartaal. 

Bovendien is het, inrichten van een autobus
dienst zeker niet het aangewezen middel om 
de bezwaren te ondervangen, die volgens Bur
gerneester en Wethoude1·s van Zandvoort aan 
de hu idige verkeervoorziening zouden kleven. 

Volgens hunne verklaring neemt het vervoer 
in den seizoentijd sterk toe en bestaat het hoe 
!anger hoe meer uit zoogenaamde dagjes
menschen. 

Het behoeft geen betoog, dat daarvoor de 
bus wegens gering vervoersvermogen te eenen 
male ongeschikt is, omdat dergelij k massa
vervo8J· zich pleegt te copcentreeren op be
paal de dagen en dan nog in hoofdzaak slech ts. 
op zekere tijdstippen en in eene r ichting. 

Orn de vergunningsaanvraag aannemelijk te 
·maken is voorts nog gewezen op den ver
moedelijken reisduur met de bus. Wanneer de 
onderstelling van de Afdeeling juist is, dat 
het gemeentebestuur van Amsterdam slechts 
bereid zou zijn om dezen busdienst stand
plaatsvergunning te verleenen in een buiten
wijk van de gemeente, zal het gerief, dat in 
den korteren reisduur is gelegen, geheel ver
dwijnen. De busreizigers zullen dan toch 
slechts kunnen in- en uitstappen op eene 
plaats, gelegen aan de grens van de gemeente 
A msterda,n, waar zich al zeer weinig aanslui
tende vervoermiddelen bevinden. 

Met het bovenstaande wordt niet ontkend, 
dat in het drukke seizoen de bus voor een 
klein gedeelte van het publ iek eenig ger ief 
zou kunnen geven. 

Hiertegenover staat evenwel, dat in het 
grootste gedeelte van het jaar de bus slechts 
afbreuk zal doen aan de tram, hoewel deze 
ook dan een uitgebreiden dienst tusschen 
Zandvoort en A 1nste1·da1n onderhoud t, welke 
,.el fs in den winter gedurende het grootste 
dee! van den dag een kwartiersdienst is. De 
bus toch zal geen andere verkeersbehoeften 
bevredigen dan de tram, wijl be ide vervoer
middelen hun dienst in hoofdzaak langs de
zelfde wegen en in elkaars onmiddellijke na
bijheid zouden uitoefenen. 

Met Gedeputeerde Staten van Noord-Hol
land en den Inspecteur-Generaal der Spoor
en Tramwegen komt het mij mitsdien voor. 
dat de vergunningsaanvrnag di ent te worden 
afgewezen. 

Op de gronden, vermeld in het h ierbij zeer 
eerbiedig ter bekrachtiging aangeboden ont
werp-besluit, stel ik Uwer M a jeste it mitsdien 
voor om met handhaving van de bestreden 
beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Noord-H olland, het daa rtegen ingestelde be
roep ongegrond te verklaren. 
De J..I inistcr va:i Wat erstaat, P. J . Rey me r. 

21 Januari 19M. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 213.) 

W aar de verordening op het beheer van 
het grondbedrijf ter verkrijging van de 
boekwaarde ten aanzien van a lle eigen
dommen, welke bij het inwerk.ingtreden 
der verordening reeds in het bezit der ge
meente zijn, aangeeft de waarde welke zij 
op het tijdstip van den inbreng ver tegen: 
woorcligden, is deze waarde uiteraard de 
geschatte waarde op het tijdstip van den 
inbreng en niet de waarde, waarvoor de 
eigendommen in de boeken der gemeente 
stonden vermeld. Ged. Staten hebben der
halve aan een raadsbesluit tot wijziging 
der begrooting, dat in strijd was met voor
noemde strekking der verordening, terecht 
hunne goedkeuring onthouden. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op bet beroep ingesteld door 

den Raad der gemeente Soest tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 
4 Juni 1929, n°. 1358/1109, 3• Afdee! ing, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan bet raadsbesluit 
dier gemeente van 29 Mei 1929, n°. 1- 2- 206/ 
n°. 5-1- 83, tot wijziging van de gemecnte
begrooting voor den dienst Hl28_ ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
scbillen van Best,uur gehoord, advies van 3 Ja-
nuari 1930, n°. 849 ; · 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 17 Januari 1930, n°. 403, 
Afd . B. B.; 

0. dat bet besluit van Gedeputeerde Staten 
berust op de overweging, dat bij het raadsbe
sluit enkele posten worden toegevoegd aan 
de begrootingen der gemeente en van het 
grondbedrijf voor 1928, waarbij de inbrengsom, 
waartegen vroeger verschillende gronden zijn 
ingebracht in het grondbedrijf, zou worden 
verminderd met f 75,000.50½ ; dat krachtens 
artike! 4 van de ,,verordening regelende bet 
beheer van bet grondbedrijf der gemeent.e 
Soest". de inbreng van gronden en daarop 
eventueel a.auwezige opstallen geschiedt voor 
de waarde, welke die gronden en goederen op 
hct tijdstip van inbreng geacht worden te ver
tegenwoordigen •; dat de Raad, overeenkomst.ig 
de schatting van de in de verordening genoemde 
Scbatt ingscommissie. de waarde van de in
gebrarbte gronden per 1 Januari 1923 heeft 
gesteld op f 1,565,324.83 ; dat deze inbreng, 
gerekend te zijn ingegaan op genoemden 
datum, is geregeld bjj het raadsbesluit van 
15 Juni 1926, n°. 1- 2- 111, tot wijziging van 
de gemeentebegrooting vo0r 1925, goed
gekeurd bij hun besluit van 24 Augustus 1926, 
3" Afdeeling, n°. 2043/1674; dat na 1 Januari 
19:!3 enkele pt.rceelen in waarde zijn achter
uitgegaan, t en gcvolge waarvan het bedrijf 
verliezen leed, welke door de gemeenten 
moesten worden gedekt; dat, om bieraan te 
ontkomen, twee leden van den Raad aan die 
vergadering hebben voorgesteld de inbrengsom 
met t,erugwerkend6 kracht te verminderen 
met f 75,000.50½; rlat, de Raad, in afwijking 
van het advies van BUl'gemeester en Wethou
ders, dit voorstel heeft aangenomen, welk 
besluit tot uitdrukking is gebracht, in het ter 
goedkeuring aangeboden besluit van 29 ::lfoi 
1929; dat het aangeboden besluit het vroeger 
overeenkomsti2; de bepalingen der bedrij fs• 
verordening genomen raadsbesluit ten deele 
zou te niet doen, terwijl bet zel! zou striiden 
met de genoemrle bepalingen ; dat bet' om 
deze reden niet voor goedkeuring vatbaar is ; 
dat, zelfs al wu de regeling van den inbreng 
niet uitdrukkelijk in de verordening zijn om
schreven, bet zou strijden met een goed geldelijk 
beleid naderba nd terug te komen op een terecht 
genomf'n besluit, uitslnitentl met de bedoeling 
daardoor aan de rlekking v11,n inderdaad be
staande verliezen van bet bedrijf te ontkomen ; 
dat dit een reden te meer vormt om bet besluit 
niet goed te keuren ; dat de Raad bij de vast 
st~lling op 22 October 1928 van de balansen en 
de vcrlies- en winst-rekeningen van bet grond
bedl'ijf onderscbeidenlijk per 31 December 1!}24 
en over 1924 ook reecls den inbreng van gronden 

in bet grondbedrijf in gelijken zin heeft geregeld 
als bij het thans aan)l'.eboden besluit ; dat die 
balansen en verlies- en winst-rekening<"n, om 
gelijke reden als hierboven genoemd, niet 
knnnen worden aanvaarrl en daarom bij hun 
besluit van 25 Februari 1929, 3e afdeeling, 
n°. 3281_/345, tot gewijzigde vaststelling van 
de rekening over 19~4, gewijzigd zijn vast
gesteld ; dat de Raad zich bi_i die beslissing 
bee.ft neergelegd; dat bij het thans aaniseboden 
besluit dus wordt teruggekomen op een niet 
meP-r voor beroep vatbarc beslisRing ; dat het 
uiteraard niet mogelijk i~, dat aangaande eene 
a.11,ngelegenheid, waaromtrent een onb erroepe
lijk geworden besluit is tot stand gekomen, 
een nieuwe beslissing wordt uitgeiokt; dat 
ook in verband hiermede het aangeboden be
sluit niet kan worden goedgekeurd ; 

dat van dit besluit de Gemeenteraad bij Ons 
in beroep is gekomen, in hoofdzaak aanvoe
rende, dat artikel 4, lid l, der verordening 
spreekt over den inbreng der in artikel 3 be
doelde gronden, waaronder niet vallen de 
gronden - ni~t patriarcbaal bezit - die de 
gemeente bezat ten tijde van het m&ken 
der vernrdening ; dat bij de behandeling der 
verordening uitdrukkelijk is vooropgesteld, 
dat de waarde dezer gronden gesteld zou moeten 
worden op den kc;stenden prijs ; dat artikel 22 
der verordening ook eene splitsing maakt en 
zegt, dat de patriar~hale gronden van de 
andcre afaonderlijk gehou..den moeten worden ; 
dat artikel 23 er da n onmiddellijk op laat 
volgen, cl.at. de waarde der gronden wordt ge
vonden: 1°. door de koopsom, of alR de gronden 
reeds in bezit waren van de gemeente bij het 
ma.ken der verordening, dan naa.:· de waarde, 
dio zij vertegenwonrdi~den, d.w.z. in rlp boekcn 
der gemeente ; dat, \ vas het de becl.ocling, 
dat zi; bij tlen inbren" gewaardeeni badden 
moete~ worden, dan ee;_ geheel andere redactie 
gebruikt was en ook artikel 25, l • alinea, 
anders geredigeerd zou zijn ; dat dit artikel 
duidelij k zegt, dat voor het eerst pas in 1928 
de waarde van ieder complex geschat zal 
worden ( de waRrde der patriarchale gron~en 
blijft zonder in,loed) ; dat eene berekemng 
tler niet-patriarchale gronden op ftndere w1Jze 
dan tegen kostprijs onjuist is, in ~trijd met gee~t 
en letter der verorden.ing en ftl!e gevolgen, mt 
de onj nistr berekening voortvloeiende, clan ook 
ongcdaan gemaakt moeten worden, nit respect 
voor de verordening zelve; dat. bet veeleer ge
waardeerd moet worden, dat de Raad, ziende 
dat hij eene fout gemaakt- beeft, deze fout 
berstelt, in plaats van op den weg der dwalingen 
voort te gaan ; dat het onjui~t is, dat de per
ceelen in Wllarde ziin achteruitgegaan ; dat, 
had de gemeente inderdaad een efEectief ver
lies geleden, dan nog iets voor een anderen ise
dachtengang te zeggen zou zijn geweest ; d3:t 
alle aangekochte complexen gronden (niet patn
archaal bezit) inclusipf bijkomende kosten 
onder aftrek der provenuen momenteel meer 
waarde bebben dan <le genoemde zuivere 
kostprijs; dat het ad vies va.n Bnrgemecster en 
Wethouders steuude op den onjuisten gedach
tengang dat, waar het College van Gedeputeerde 
Staten bij besluit van 25 Februari 1!)29 de door 
den Raad or 22 October 1028 vastgestelde 
Balans en Winst- en Veriies-rekening van het 
Grondbedrijf 1924 gewjjzigd had en de R aad 
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zich bij de beslisBing had neerge!E>gd, de Ra.ad 
niet tangs omwegen die onherroepelijke be
slissing onaedaan mocht maken , <lat de Raad 
integenrleef van oordeel is, dat zeer terecht, 
wanneer tegen clie beslissing van Gedeputeerde 
Staten wa.s opgekomen, alsdan de opmerking 
gemaakt zou zijn, dat de wijziging der cijfers 
door Gedeputeerde Staten volkomen in over
eenstemming was met het toen nog ten onrechte 
geldende inbreng-besluit van 15 Juni 1926 en 
dat alleen een beroep resultaat zou hebben als 
eerst dat in breng-besluit ongedaan was gemaal<t; 
dat een andere uitspraak niet moge~jk zou zijn ; 
dat de Raad dan ook met klem ontkent. dat 
hij direct of indirect terugkomt op een niet 
meer voor beroep vatbare beslissin!):; dat juist 
de beginselvraag, welke in zijn besluit van 29 
MPi 1929 is behandeld, namelijk dat de in het 
besluit van 15 Juni 1926 geregelde inbreng der 
gronden in strijd is met letter en geest d!'r ver
ordening, voordien nooit in openbare zitting 
is behandeld, -~-a.w. ook nimmer kan gezegd 
worden, dat voor 29 Mei 1929 de Raad in eene 
beslissing dienaangaande van . Gedeputeerde 

taten berust heeft ; dat in nauw verband met 
de voorgeschiedenis dient opgemerkt, dat op 
2 April 1928 door bet raadslid W. H. C. Door
man eene nota is gericht tot den Raad, waarin 
op den verkeerden uitleg van die verordening 
ten aanzien van bet meervermelde be luit 
van 15 Juni 1926 gewezen wortlt; dat over die 
nota toen in de Geheime Zitting van den Raad 
v~n 26 Juni 1928. uitvoerige beschouwingen 
ZJJn gehouden en bu clie beraadslagina ook zeer 
duidelijk naar voren is gekomen dat de wet
houders het eens waren met de opmerkingen, 
dat mderdaad bet genomen besluit van 1.5 Juni 
1926 in strij<l met de verordening is; dat ook 
de raadsleden Hilhorst en Endenclijk, de eeni
gen, die tijdens het opmaken der verordening 
reeds zitting hadden en zich de toedracht nog 
goed hermneren, bet beaamd hebben, terwijl 
tevens de eerste Directeur van bet Grondbcdriif 
het bevestigde ; dat bovendien in casu niet van 
belang ontbloot is het standpunt van Burge
meester en Wethouders in de met bet college 
van Gedeputeerde Staten in 1923 gevoerde 
correspondentie ; dat na deze mecrvermelde 
vergadering van 26 Juni 1928 dan ook de reke
uing 1924 en de balans per 31 December 1924 
v1H1 bet grondbedrijf wordt opgemaakt en door 
den Raad goedgekeurd, a!sof bet inbrena
hesluit van 15 Juni 1926 niet bestond en a!s~f 
,le eenige juiste uitleg;;(ing der verordening 
steeds had gegolden; dat gelijk hierboYen reeds 
1s _a~ng~toond die handeling van den Raad 
onii1st 1s ¥,eweest, of nau"'.½euriger uitgedrukt 
,:1ruoi:-meel ; dat de Raad voor allP-s bet inbreng
beslu ,t van 15 Jum 1926 had moeten intrekken; 
d~t die gedraging echter geen beletsel mag 
ZJJn, dat de Raad alsnog genoemd be luit on
gedaan maakt, te meer omdat de Raad over
tuigd is, dat door clie handeling in bet waar
achtig l;elang der gemeente wordt gehandeld ; 
dat 1mmerR door de niet-goedkeuring van dit 
besluit door Gedeputeerde taten van Utrecht 
eene groote onbillijkheid wordt ·geschapen, 
daar toch voor de aanzuivering van een in 
werkelijkheid niet bestaand verlies uit de ge
wone middelen der gemeente ± £ 40,000 of 
meer aan de activa van het Grondbedr~jf moet 
worden toegevoegd; dat door eerbiecliging 

van het besluit an 29 Mei 1929 in de rekening 
1928 de font kan worden hersteld, gemaakt in 
1926, wetke fout men liet terugwerken tot 1923, 
het jaar van opricbting van het Grondbedrjjf : 

0. dat artikel 4 van de verordening op het 
beheer van bet grondbedrijf der gemeente 
Soest bepaalt, dat de inbreng der in artikel 3 
bedoelde gronden en de daarop eventueel aan
wezige opstallen geschiedt voor de waarde, 
welke die gronden en goederen op bet tijdstip 
van inbreng geacht worden te vertegenwoor
cligen: 

dat in artikel 3 gehandeld wordt over · alle 
tot het bedrijf behoorende gronden ; 

dat dus de meening van den gemeenteraad, 
dat artikel 4 alleen bedoelt te waardeeren het 
patriarchaal bezit van de gemeente en niet de 
andere gronden, die op het tijdstip van den 
inbreng in bet bezit der gemeente zijn, geen 
steun vindt in de bewoordingen van de ver
ordening; 

dat ook artikel 23 onder a kennelijk in ver
band met bet bepaalde in artikel 4 ter ver
krijging van de boekwaarde ten aanzien van 
alle eig;endommen, welke bij het iu-werking
treden der verordPning reeds in het bezit der 
gemeentc zijn, a.angeeft de waarde, welke zij 
op het. tijdstip van den inbreng vertegenwoor
digden; 

dat deze waarde uiteraard de geschatte 
waarde is op het tijdstip van den inbreng en 
niet de waarde, waarvoor de eigendommen in 
de boeken der aemeente stonden vermeld, 
daargelaten nog de vraag of deze hoeken de 
boekwaarde der eiiendommen vermeldden ; 

dat reeds uit ctezen hoofde Gedeputeerde 
Staten aan bet raadsbesluit van 29 Mei 1929, 
no. l -2-206/n°. n-1-83, dat in strijd was 
met de voornoemde strekking der verorde
ning, terecht hunne goedkeuring hebben 
onthouden; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

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

22 J anuari 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
De Kroon beslist, met vernietiging van 

het besluit van Ged. Staten, opnieuw dat 
art. 221 der Gemeentewet de strekking 
heeft bet geheele financieele beheer der 
gemeente aan de cont.role van Ged. taten 
te onderwerpen. Hierop is geen uitzondering 
toegelaten voor bet geval een bepaalde 
gemeentedienst met toepassing van art. 
114bis, als afzonderlijk bedrijf is georga
niseerd. 

Wij WILHEL~IINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Renkum tegen het 
besluit van Ged. Staten van Gelderland van 
4 September 1929, N° . 188, waarbij goed
keuring is onthouden aan de raadsbesluiten 
dier gemeente van 16 Mei 1929 en 25 Juli 1929, 
strekkende onderacheidenlijk tnt va~tstelling 
van eene verordening tot regaling van het be
heer van het openbaar slachthuis en tot wijzi
ging van bet eerstvermelde raadsbesluit ; 

Den Raad van , tate, Afdeeling voor de 
Geschillen van Be luur, gehoord, advies van 
3 Januari 1930, N°. 11 : 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 18 Januari 1930, No. 404, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

0. dat Ged. Staten bij bovengemeld besluit 
aan de raadsbes lniten van 16 Mei 1929 en 
25 Juli 1929, strekkende onderscheidenlijk tot 
vaststelling van eene verordening tot regeling 
van het beheer van het openbaar slachthuis en 
tot wijziging van het eerstvermeld raadsbesluit, 
de goedkeuring heb ben onthouden nit overwe
ging, dat in artikel 26 dezer verordening is 
bepaald, dat de vaststelling van de gemeente
rekening door Ged. Stat'3n de vaststelling der 
bedrijfsrekening in zich sluit ; dat daartegen 
bij Ged. Staten bezwaar bestaat, omdat geen 
verantwoordelijkheid kan warden aanvaard ten 
aanzien van de juistheid v1in de bedrijfsadmi, 
nistratie en de daaruit opgemaakte jaarstukken, 
hetgeen den gemeentebestnren reeds werd mede
gedeeld bij aanschrijving van Ged. Staten van 
24 October 1923, N°. 100; dat de in het ge
noemde artikel opgenomen regeling ten aamien 
van de vaststelli11g der bedrijfsrekening op 
ge_en enkele w~ttehJke bep~lmg gegrond is ; dat 
b1J On8 Beslmt van 8 Juli 1925, N°. 31, welis
waar is overwogen, dat, vermits de goedkeuring 
der gemeente-begrooting door Ged. Staten te
vens goedkeuring der bedrjjfsbegrooting in zich 
sluit, evene,ms de vaststeliing dcr gemeente
rekening vaststelling der bedrijfsrekening in 
zich sluit; dat hierin ech ter get-n arzumenten 
gelegen zjjn, die de meening van Ge'tl. Staten 
terzake vermogen te wijzigen ; dat daarom de 
voorgaande raadsbesluiten niet voor goedkeu
ring va.tbaar zijn ; 

dat de Gemeenteraa.d in beroep a.anvoert, dat 
hij zich volkomen kan vereenigen met de beslis
sing. vervat in Ons beslnit van 8 ,Tuli 1925, 
waa1·bij in een soortgelijk geval niet a.Ileen 
werd beslist, dat cene bepaling a ls door den 
~~ad_ van Re_nkum in artikel 26 opgenomen, 
Jmst 1s, doch m de overwegingen er de nadruk 
or, werd gelegd, dat de opvatting van Ged. 
Staten van Overijssel, die ongt-veer overeen
kwam met die van Ged. Staten van Gelderland, 
m1juis~ was ; dat _deze opvatting oak steun 
vmdt m Ons Beslmt van 17 Juli 1929, No. 21, 
waarin wordt aangenomen, rlat uit den onder
l mgen samenhang tus,mheu de gemeenterekening 
en de gemeentebe!!rooting voortvloeit, dat, 
vermits de goedkeuring der· gemeentebegrooting 
door Ged. Staten goedkeuring der bedrijfsbe
grooting in zich sluit, eveneens de vaststelling 
der gemeenterekening in zich sluit de vaststel
ling der bedrijfsrekeningen ; 

0. dat de bepa.ling van artikel 221 der 
Gemeentewet, voClrschrijvende dat Ged. Staten 
de gemeenterekening sluiten en het bedrag der 
ontvangsten en uitgaven vaststellen, d" :,trek
king heeft, het geheele financieele behfler der 
gemeente aan de controle van Ged. Staten te 
ondeY\"erpen ; 

dat hierop geene u itzondering is tor.gelaten 
voor het gev'll een 'bepaalde gemeentedienst 
:ils afzonderlijk bedrijf is gcorganiseer<l en te 
dien aanzien aan artikel 114his der Gemeentc
w,,t toepassmg iR gegeven: 

,fai; h;eruit volgt, dat Ged. St-aten bij de 
vaststelling van de gemeenterckening mede de 
bedrjjfsrekening hebben te beoordeelen; 
. dat de bedrijfsrekening weliswaar een eenigs

zrns antler karakter draagt clan de algemeene 

gemeenterekening, daar zij immers, blijkens 
artikel 38 der Rekeningsvoorschriften, best11,at 
uit eene rekening van baten en lasten, nit eene 
rekening vau kapitaalsontvangstenen-uitgaven, 
alsmede m t een bala ns, doch de beoordeeling 
van een en antler door Ged. Staten aan de hand 
van de aan hen over te lcggen bescheid,m 
geenszins onmogelijk is, terwij l de daaraan 
verbonden bezwaren geen vo!doend motief 
kunnen opleveren om, in strjjd met het stelsel 
der wet, dit dee! v:in het geldelijk beheer der 
gemeente buiten de controle van Geel. Staten 
te laten; · 

dat mitsdien t egen artikel 26 der bedrijfs
verordening niet met growl bezwaar kan warden 
gemaakt: 

dat Ged. St~ten voorts, bljjkens hun nader 
ambtsbericht, van oordeP-1 zijn, dat door dit 
artikel, volgens hetwelk de vaststelling van de 
gemeenterekening door Ged. Staten tevens 
strekt tot outlasting van Burgemeester en Wet
houders en de betrokken ambtcnaren, eene 
ongeoorloofde uitbrPidinf.! zou warden gegeven 
aan artikel 222 der Gemeentewet, krachtens 
hetwelk de daarbedoe!de vaststel!ing slech ts 
decharge van Burgemeester en vVethouders en 
den Ontvanger ten gevolge heeft; 

dat echter ook dit bezwaar moet warden 
afgewezen, aangezien de verordening in dit 
opzicht niet geacht kan warden met de wet 
in strijd te zijn, omdat, wanneer ingevnlge 
artikel 1141>is der Gemeentewet van het bjj de 
artikelen 113- 114 bepaalde wordt afgeweken, 
de decharge uit den aard der zaak mede de 
bij de verordening met het geldelij k beheer 
van het bedrijf be!aste ambtenaren zal moeten 
betreffen; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met verniet iging van het bestreden beslui t 
van Ged. Staten van Gelderland van 4 Septem
ber 1929, N°. 188, aan de besluiten van den 
Raad der gemeente Renkum van 16 M~i 19~9 
en 25 Juli 1929, strekkende ondersehe1denh.1k 
tot vaststelling van eene verordening tot rege
ling va.n het heheer van het openbaar Rlachtbuis 
en tot w\jziging van het eerstvermelde raads
besluit. alsnog goedkeuring te verleenen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de nitvoering van dit 
besluit, waarvan afscbrift zal warden gezonclen 
aan den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen v,1n Bestuur. 

's-Gravenhage, den 22 ,Tanuari 1930. 
WILHELMINA. 

. De· M iniRter va.n Staat., 
.1l1inister van Binnerilandsche Zaken en Landb., 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
(B.) 

23 Janua,ri 1930. BESCRIKKING van den 
H0ogeD. Raad der Nederlandert. 

Goedkeuring doorhaling in akte van den 
burgerlii lcen stand. 

De bepaling van· art. 16 B. W . kan niet 
anders beteekenen, clan dat de goedkeuring 
der doorhaling in een in akte moet ge
schieden hij afaonderlijke verklaring, die 
geteekencl moet warden op dezelfrk wijze 
a.ls d" akte zelve. 'H et is in strijd met ge
noemd artikel de onrlerteekening der aide 
te doen dienen ook als teekening van de 
goedkeuring der doorhaling. 
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Op het beroep van H. M., commies ter ge
meente-secretarie, tevens ambtenaar van den 
burgerlij ken stand , requira nt van cassatie tegen 
een vonnis ,an de arr.- rech tbank te R otterdam 
van 11 November 1929, waarbij hij sch uldig is 
verklaard aan de overtreding van het a ls a mb
tenaar van den burgerlijken stand in strijd 
handelen met eenig voorschrift der burgerlijke 
wet omtrent de, akten _yan den burgerlijken stand 
en met t oepassing van art. 466 Sr . in verband 
met a rt. 16 B. W. is veroordeeld tot eene geld
boete van een gulden, met bepaling dat de 
b:,et e bij gebreke van betal ing en verhaal, ver
vangen zal worden door een hechtenis van 
~Cn daa . 

De Hooge raad, enz. ; 
GehoJrd het venlag van <.!en raadsheer P olak ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

reg uirant voor,Q;esteld bij pleidooi: 
schending, alt hans verkeerde toepassing van 

de a r tt. 350, 352,358, 359 Sv., 466 Sr., 16 B . W ., 
daar de ar r .-rechtbank te Rotterdam het 
bewezen verklaarde strafbaar oordeelt, hoewel 
de wet niet verbiedt, dat een doorhaling in 
een a kte van den burgerlijken stand in die 
akte zelve wordt goedgekeurd en niet eischt 
dat een d oorhaling bij afr.onderlijke en door 
den a mbt.enaar van den burgerlijken st and met 
de verschenen personen geteekende verklar ing 
wordt goedgekeurd ; 

0. omtrent het voorgestelde middel : 
dat blijkens het vonnis requirant als a mbte

naar van den burgerlijken stand der gemeente 
Maass lnis in een door hem opgemaakte over
lijdensak te t wee woorden heeft doorgehaald en 
in de ak te zelve heeft opgenomen de zinsnede 
,,goedgekeurd de doorhaling van twee woorden", 
zonder dat er een afzonderlijke, geteekende, 
verklaring is, die doorhaling betreffende; 

da t volgens ar t. 16 B. W. a l hetgeen in een 
akte mocht worden doorgehaald moet worden 
goedgekeurd en, evenals de akte zelve, moet 
worclen geteekend : 

dat de verplichtin,g om de akte zel ve te 
teekenen , zoomede de wijze waarop clat moet 
gescbieclen, zijn opgenomen in art. 21, lid 2, 
B. W. ; 

dat daarom de bepaling van art. 16 niet 
anders kan beteekPnen dan clat de goedkeuring 
der doorha ling moet geschieden bij afzonderliike 
verkla ring, die geteeken<l moet· worden op 
dezelfcle wij ze a ls de akte zel ve ; 

dat di t mede bl ijkt uit •len Franschen tekst 
van het t egenwoordige ar t . 16 in het wetboek 
van 1830, overeenkomencle met ar t. 42 van 
den Code Civil, luidende : Jes ratu'res . · ... seront 
approuves et signes de la meme maniere que le 
corps de l 'acte, waar ook de teekening van het 
lichaam cler akte wordt onclerscheiden van die 
der goedkeuring : 

dat het clerhalve in strijd is met gemelcle 
bepa ling de teekening der akte te doen dienen 
ook a ls teekening van de goedkeuring der door
haling, zoodat het m iddeJ aiet gegrond is ; 

Verwerp t het beroep . 
(B .) 

24 .Januari 19'-!0. WET houdende afschaffing 
van de Verdedigingsbelasting II en van 
de opcenten op den suikeraccijns; hefting 
van opcenten op de inkomstenbelasting 
t en behoeve van het Leeningfonds Hll 4 
en wij ziging van het t ari ef dier belasting 
en van het tarief van invoer rechten. S. 21. 

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

clat het wenschelijk is d e Vercledigingsbelasting 
II en de opcenten op den suikeraccijns af t e 
schaffen en in verband daarmede t en behoeve 
van het Leeningfonds 1914 opcenten t e heffen 
op de Inkomstenbelasting, en het t arie f diet 
belasting en bet tarief van invoerrechten te 
wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van Sta.t e, enz. 
· Art . •. In ar t. 1 cler wet van 28 December 

1926 (Staatsblad n°. 4-30) t ot herziening van de 
Vercledigingsbelasting II, worclt in de plaats 
van: ,, 1934" gelezen : 1930. 

2. I n art. 3"! der Leeningwet 1914 worclen 
de volgende w\jzigingen gebracht : 

a. in letter a 1 wordt in de plaats va.n : ,,1934" 
gelezen: 1930; 

/1. na het bepaalde onder let ter a 1 wordt 
ingevoegd : 

a2• de opbrengst van de Verdecligingsbe
lasting I over de belastingjaren, loopende van 
1 Mei 1930 tot en met 30 April 19:34; 

c. letter a2 wordt gelezen : a•. 
Na art. 35quater dier wet wordt ingevoegcl 

een ar tikel 35quinquie-s, luidende als volgt: 
E r worden geheven : 
twint:1 or,nenten op de aanslagen in de in

komstenbelasting over de belastingjaren, loo
pencle van 1 Mei 1930 t ot en m et 30 Aptil 1934-. 

3. In art. 37, sub b, der Leeningwet 1914 
wordt in de plaats van ,,in de jar en 1915 tot 
en met 1933" gelezen: in het t ijdperk van 
1 J anuari 1915 tot en met 31 J anua ri 1930. 

4. Artikel 37 der Wet op de Inkomstenbe
lasting 1914 wordt met ingang van 1 Mei 19:30 
gelezen : 

De belasting der natuurlijkc personen word t 
geheven volgens het onderstaaade t arief : 

Belastbare som Belasting 
of meer, <loch minder clan 

f 800 f 850 
850 900 . 
900 950 . 
950 1000. 

1000 1050 . 
1050 1100 . 
1100 1150 . 
1150 1200. 
1200 1250. 
1250 1300 . 
1300 l '!50. 
1350 1400 . 
1400 1450. 
1450 1500. 
1500 1550. 
1550 1600. 

f :1.60 
J.20 
180 
2.40 
3.-
3.80 
4. 60 
5.40 
7.-
8.-
9.-

10.-
11.-
12.-
13.-
14.-

Is de btlasibare som f 1600 of meer, doch 
minder dan f 2000, clan is verschulcligd f 15, be
nevens f 2.40 voor elk geheel bedrag van f 100, 
waarmede zij de som van f 1600 t 1 boven gaat. 

I s de belasthare som f 2000 of meer, cloch 
minder dan f 4000, dan is versch ulcligd f 24.60, 
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benevens f 2.80 vo:ir fllk geneel bed.rag van 
f 100, waarmede zij de som van f 2000 te boveo 
ga11,t. 

I s de belastbare som f 4001) of meer, doch 
minder dan f 7000, dao is ver~chnldigd f 80.60 
beoevens f 3.20 vorir elk geheel bedrag van 
f JOO, waarmede zij de som van f ,1-000 te boven 
gaat. 

Is de bel11stbarc som f 7000 of meer, doch 
minder rlan f l 0,000, dan is verschuldigd 
f 176.60, benevens f 3. 70 voor elk geheel bed.rag 
van f 100, waarmede zij de som van f 7000 te 
boven gaat. 

Is de belastbare som f 10,000 of meer, doch 
mind<'r dan f 15,000. dan is verschuldigd 
f '.l87 .60, benevens f 4.20 voor elk geheel bedrag 
van f 100, waarmede z(j de som van f 10,000 
te boven gaat. 

Is de belastbare som f 15,000 of meer, doch 
minder dan f 20,000, dan is verschuldigd 
f 497.60, benevens f 5 voor elk gebeel bed.rag 
vau f 100, waarmede z(j de som van f 15,000 
te boven gaat. 

Is de belastbare som f 20,000 of meer, doch 
minder dan f 25,000, dan is verschuldigd 
f 747.60, benevens f 5.80 voor elk gehP-e[ bedrag 
van f 100, waarmede zij de som vau f 20,000 
te boven gaat. 

Is de belastbare som f 25,000 of meer, docb 
minder clan f 30,000, can is verschuldigd 
f 1037.60, beneveus f 6.60 voor elk gebeel be
drag ,an f 100, waarmede z(j de ··som vau 
f 25,000 te boven gaat. 

Is de belastbare som f 30,000 of meer, doch 
minder dan f 35,000, dan is verschuldigd 
f 1367.60, beoevens f 7.40 voor elk gehoel be
drag van f 100, waarmede zij de som van 
f 30,000 te boven gaat. 

Is de belastbare s0m f 35,000 of meer, doch 
minder dan f 40,000, dan is verschuldigd 
f 1737.60, benevens f 8.30 voor elk geheel be
drag van f 100, waarmede zij de som van 
f 35,000 te boven gaat. 

Is de belastbare som f 40,000 of meer, doch 
minder dan f 45,000, dan is verschuldigd 
f 2152.60, benevene f 9.30 voor elk geheel bed.rag . 
van f L, , waarmde z(j rle som van f 40,000 
te boven gaat. 

Is de belastbare som f 45,000 of meer, doch 
minder dan f 50,000, clan is verschuldigd 
f 2617.60, benevens f 10.30 voor elk geheel be
drag van f 100, waarmede zij de som van 
f 45,000 te boven gaat. 

Is de belastbare som f 50,000 of meer, doch 
minder dan f 60,000, '.lan is verscbuldigd 
f 3132.60, benevens f 11.30 voor elk geheel be
drag van f 100, waarmede zij de som van 
f 50,000 te boven gaat. 

Is de belastbare som f 60,000 of meer, doch 
minder dan f 70,000 . d11,n is verschuldigd 
f 4262.60, benevens f l :?.~lO vcior elk geheel be
drag van f 100, waarmede zij de som van 
f 60,0CO te boven gaat. 

Is de bela•thare som f 70,000 of meer, doch 
minder dan f 85,CO(, dan is verscbuldigd 
f 5492.60, benevens f 13.30 voor elk geheel be
drag van f 100, waarmede zij de som van 
f 7_0,000 te boven gaat. 

Is de belastbare som f 85,000 of meer, dan is 
verschu ldigd f 74 7.60, beneven, f 13.50 voor 
elk gebeel bedrag van f 100, waarmede zij de 
som van f 85,000 te boven gaat. 

5. De toepassing van art. 3 dezer wet ge-
1 schiedt zoodanig, dat de heffing van opcenten 

op den suikeraccijns wordt beiiindigd ten aan
zien van suiker en suikerhoudende vloeistoffen 
na 31 Januari 1930: 

a. ten invoer aangegeven of ingevoerd; 
b. uitgeslagen uit beetwortelsuikerfabrieken, 

raffinaderijen, entrepots, inrichtingen waarin 
uit suikerhoudende zelfstandigheden suiker 
wordt afgescheiden of uit fabrieken waarin 
suiker is ingeslagen met krediet van den accijns 
ter bereiding van suikerhoudende goederen. 

De opcenten, betaald op den accijns van 
kandij, basterd en suiker, zoo ruw als geraf
fineerd, die bij het aanbreken van den eersten 
Februari 1930 zich hier te lande bevinden, war
den aan de bezitters van die goederen terug
gegeven. 

De opcenten, betaald op den accijns van 
suiker (saccharose), vervat in suikerhoudende 
goederen, die bij het aanbreken van den eersten 
Februari 1930 zich hier te lande bevinden. 
warden aan de bezitters van die goederen terug: 
gegeven. 

De teruggaaf, bedoeld in de twee voorgaande 
leden, heeft niet plaats, indien het terug te 
geven bedrag voor de door iederen belangheb
bende in Mn pand bijeengebrachte goederen 
minder bed.raagt dan f 45 of indien het suiker
gehalte der goederen 5 pet. of minder bedraagt. 

Onze Minister van Financien geeft de voor
schriften, die ter uitvoering van artikel 3 en 
van dit artikel noodig zijn ; deze voorschriften 
kunnen behelzen, dat de 11oederen ter verificatie 
moeten warden aangebocten, overzichtelijk ge
stapeld en afgescheiden van andere goederen, 
op door of vanwege genoemden Minister naar 
mate van plaatselijke omstandigheden te be
palen dagen en uren, na indiening bij den ont
vanger der accijnzen van een gespecificeerde 
aangifte van voorgeschreven model. 

6. De volgende bed.ragen, welke bij deposten2, 
onderdeel II, 30, onderdeel II, 35, 55, 70, onder
deel II, 104, 119 en 139, onderdeel III, letters A 
en B, voorkomen in de kolom ,,Rechten" van 
het bij de wet van 20 December 1924 (Staatsblad 
n°. 568) behoorende tarief, warden vervangen 
door de daarachter aangegeven bedragen, te 
weten: 

f 1.35 door 
2.70 
6.-
6.75 

13.50 
20.25 
27.-
28.50 

f 1.15 
2.25 
5.-
5.65 

11.25 
16.90 
22.50 
23.75 

7. Deze wet treedt in werking met ingang 
van 1 Februari 1930. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten Janu

ari 1930. 
WILHELMINA. 

De ilfinister van Financien, De Geer. 
(Uitgeg. 27 Jan. 1930.) 

24 Januari 1930. WET, houdende natural i
satie van A. M. Bats en 20 anderen. S. 
22. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
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Alzoo , ¥ ij in overweging genomen hebben, 

dat Anna Maria Bats en 20 anderen aan Ons 
een verzoek om natural isatie hebben inge

_ diend, met overlegging - wat betreft de in 
artikel 2 genoemden voor zooveel doenlijk -
vari de bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 
268), op het ederlanderschap en het inge
zetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1920 (Staatsblad n° . 955); 

Zoo is het, dat Wii, den Raad van State, enz. 
Art. l. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Anna Ma,·ia Bats, geboren te M ett-

111ann (Pruisen) den 14 Februari 1894, ar
beidster, wonende te M ettrnann (Pruisen); 

2°. Chai1n Dawid B erant, geboren te 
Drzewica ( Polen) den 3/15 September 1894. 
koopman, wonende te 's-Gravenhage, pro-
Yi ncie Zuidholland ; · 

3°. Arendina Daniela Ebell, weduwe van 
Anne Ada,nus Alta, geboren te Arnsterdarn 
(Noo,·dholland) den 6 J anuari 1882, verpleeg
ster, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

4°. F e·rdinand H eim·ich Grapperhaus, ge
boren te Arnsterdarn (Noordholland) den 30 
Maart 1895, winkelchef, wonende te Utrecht, 
provi nc ie Utrecht; 

5°. Walther B enjarnin Haue,·, geboren te 
Harnburg (Duitschland) den 3 · September 
1880, bankbeambte en agent in assurantien, 
wonende te A rnsterdmn, provincie N oord
holland; 

6°. Hub ert P eter H olsgens, geboren te 
Aken ( P ruisen) den 10 Augustus 1884, werk
man, wonende te A ken ( Pruisen); 

7°. Ma,·ia Franzisca Janssen, geboren te 
lfref eld (Pruisen) den 23 Maart 1895, naai
ster, wonende te Krefeld (Pruisen); 

8°. P eter Johann Janssen, geboren te 
Straelen (Pruisen) den 25 Februari 1894, 
landbouwer, wonende te Straelen (Pruisen); 

9°. Fritz Otto Krug, geboren te Wilhelrns
haven (Pruisen) den 20 Mei 1899, instrument. 
maker, wonende te W eltevreden (Nede,·landsch
l ndii!); 

10°. Jan Larners, geboren te Groesbeek 
( Gelder/and) den 11 September 1879, land
arbeider, wonende te Groesb eek, provincie 
Gelde,-land; 

11°. A nna Maria Rutten, weduwe van 
W ill em S rnits, geboren te Nergena (Pruisen) 
den 3 November 1865, zonder beroep, wonen
de te Essen-Borb eck (Pruisen); 

12°. Karl Joseph Schillings, geboren te 
Ma,·iadorf ( Pruisen) den 22 September 1879, 
koopman, wonende te Eijgelshoven, provincie 
l,i11i burg; 

13°. Wilhelrn Arnold Schrnitz, geboren te 
Borbeck (Pruisen) den 30 Maart 1894, arbei
der, wonende te Ess en-B orbeck ( Pruisen); 

14° . M ichael Speelrnan, geboren te Cin
cinnatti (Vereenigde Staten van A rnerika) 
den 20 November 1867, diamanthandelaar, 
wonende te 's-G,·avenhage, provincie Zuid
holland; 

15°. W ilhelrnina T oonen, geboren te Wal
beck (Pruisen) den 6 ovember 1897, weef
ster, wonende te Walb eck (Pruisen); 

16°. Maria Anna Ma,·garetha V ervoort, ge
boren te L euth (Pruisen) den 3 October 1857, 

zonder beroep, wonende te L euth ( Pruisen); 
17° . H enri Joseph Van der Windt, geboren 

te Brussel (Belgiii) den 6 Mei 1868, rotting
werker, wonende te Brussel ( B el gie); 

18°. Hartog Witsenhuijsen, geboren te Arn
sterda,n (Noordholland) den 3 Novem ber 
1883, diaman tkoopman, wonende te B orger
hout ( B elgiii). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij art. 
3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 De
cember 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 

ederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt b ij deze de 
hoedanigheid van N ederlander verleend aan: 

1 °. Johannes Adolf Fall enstein, geboren 
te A1nsterda1n (Noordholland) den 31 Augus
tus 1894, machinist ter koopvaardij , wonende 
te A ,nsterdarn, provincie N oordholland; 

2°. H endrik Paul Pappe, geboren te Arn
sterdam (Noordholland) den 8 Jul i 1899, hof
meester, wonende te Hil ve1·surn, provincie 
N oordholland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
a:rtikel 6 van de wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268) op het Nederlandersch ap 
en het ingezetenschap, laatstel ij k gewij zigd 
bij de wet van 31 December 1920 (Staatsblad 
n°. 955), wordt bij deze de hoedanigheid van 
N ederl ander v .. rleend aan A nna Maria Theo
dora La,ners, geboren te Groesbeek (Gelde1·
land) den 29 Februari 1908, zonder beroep, 
wonende te Groesbeek, provincie Gelderland. 

4. Deze wet treedt in werk ing met ingang 
van den dag na <lien harer afkond iging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gra venhage, den 24sten J a

nuari 1930. 
WILHELMI NA. 

D e Minister van Justitie, J . Donner. 
(Uitgeg. 30 J a11uari 1930.) 

24 Janua,ri 1930. WET, houdende naturali
satie van E . V. E. Coenaes en 19 anderen. 
S. 23. 

Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo vVij in overweging genomen hebben, 

dat Eugene Victor Edrnond Coenaes en 19 an
deren aan Ons een verzoek om naturalisatie 
hebben ingediend, met overlegging van de 
bewijsstukken, - wat betreft den in artikel 
2 genoemde voor zooveel doenlijk - bedoeld 
in artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk gewij
zigd bij de wet van 31 December 1920 (Staats
blad n°. 955 ); 

Zoo is het, dat Wii, den Raad van State, enz. 
Art. l . De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Eugene Victor Edrnond Coenaes, ge

boren te St. Gilles (Belgiii) den 13 Novem
ber 1876, zonder beroep, wonende te U kkel bij 
Brussel (Belgiii); 

i 0
• Markus Syrnel D esse,·, geboren te 

Ropczyce (Polen) den 1 November 1894, 
koopman, wonende te A ,nsterdarn, provincie 
N 001·dholland; 

3°. Antoine Alphonse Geelcn, geboren te 
Maastricht (Lirnburg) den 14 F ebruari 1905, 
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magazijnmeester, wonende te Maastricht, pro- 1 

vincie Lim.burg ; 
4°. J ohann Otto Grashorn, geboren te 

W estcrstede (Oldenbu,·g) den 9 F ebruari 1893, 
monteur, wonende te A rnsterdain, provincie 
Y oordholla,ul; 

5°. Jaco b Hochstein, geboren te Bochnia 
(Polen) den 12 1 ovember 1885, koopman, 
wonende te Arnsterdarn, provincie N oordhol
land; 

6°. Alida Elisabeth Maria l ngenbleek, ge
boren te 's-Gravenhage ( Zuidholland) den 23 
December 1900, kantoorbediende, wonende te 
·s-Gravenhage, provincie Z uidholland; 

7°. Wilhelrn J ordaan, geboren te Gronau 
(PruiSln) den 21 J anuari 1907, zonder be
roep, wonende te E nschede, provincie Over
ijssel; 

8°. Alfred Edinund Franz Josef Kaltofen, 
geboren te P rachatitz (Tsjecho-Slowahje) den 
7 J uni 1891, off icier van gezondheid 2de 
klasse, wonende te Merauke (Nederlandsch
lndie); 

9°. H einrich Kurd, geboren te W eenen 
( Oostenrijk) den 16 Juni 1891, koopman, wo
nende te A rnsterdam, provincie N oordholland; 

10°. R obert Lambertus Messing, geboren 
te Duisburg (P ruisen) den 11 November 
1887, koopman, wonende te Gauting bij Mun
chen (B eieren); 

11°. Gert Mol endijk, geboren te Bimolten 
( Pruisen) den 29 December 1894, landbouwer, 
wonende te N ordh01·n ( Pruisen) ; 

12°. P etronella Gertrud P eete,·s, geboren 
te Walb eck ( P ruisen) den 25 Mei 1897, zon
der beroep, wonende te Pont (Pruisen); 

13°. Christian Pointl, geboren te Hall ein 
( Oostenrijk) den 19 December 1889, bedrijfs
leider, wonende te H aarlem, provincie Noord
h.o,land; 

14°. Otto Karl P reuss, geboren te B erlijn 
( Pruisen) den 11 September 1883, dierenarts, 
wonende te B uitenzorg (Nederlandsch-lndie) · 

15° . Paul Friedrich Pusch, geboren te 
Krotoschin ( P olen) den 3 Juni 1890, arbei
der, wonende te Alkmaar, provincie Noord
holland; 

16°. Anna Stainer, geboren te W eenen 
( Oostem-ijk) den 16 Augustus 1901, verpl eeg
ster , wonende te B ussum, provincie N oo,·d
holland; 

17°. P eter J oseph Starmanns, geboren te 
Haaren (Pruisen) den 29 Augustus 1891 , 
voerman, wonende te Wursel en ( P ruisen); 

18° . mr. Siegfried Stein, geboren te Am
sterdam (Noo,·dholland) den 22 Augustus 
1893, advocaat en procureur , wonende te 
Ainsterdam, provincie Noordholland; 

19°. J osephus H ube.·tus J oannes W ahlen, 
geboren te Lanaeken (B elgie) den 21 Septem
ber 1883, landbouwer, wonende te Maastricht, 
provincie Limburg. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij a r
tikel 3, Yierde lid, onder 2°. en 3°. , der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268i 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 
D cember 1920 (Staatsblad n° . 955), wordt 
bij deze de hoeclanigheid van Nederlander 
verl eend aan Johann S,nets, geboren te Bracht 
( P,·uisen) den 18 Juli 1894, meesterknecht, 
wonende te Bracht ( Pn,isen). 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen. enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten J a

nuari 1930. 
WILHELMINA. 

De M·iniste,· ·van Justitie, J. Do n n e r. 
(Uitgeg 30 J anua,·i 1930.) 

24 Janua,·i 1930. vVET, houdende naturali
satie van J. B. B ou,nans en 19 anderen . 
S. 24. 

Wij WILHELMI TA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

clat J oannes B ernardus Bou,nans en 19 an
cleren aan Ons een verzoek om natural isatie 
hebben ingediend, met overlegging - wat be
treft de in artikel 2 genoemden voo,· zooveel 
doenlij k - van de bewijsstukken, bedoeld in 
art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het ederlanderschap en 
het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1920 (Staatsblad 
n°. 955); 

Zoo is het, dat Wii, den R aad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van N ederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. J oannes Bernardus B oumans, geboren 

te H oboken (B elgie) den 27 October 1879, 
amanuensis, wonende te B uitenzorg (Neder
landsch-Jndie); 

2°. A,nandus Florus Decru, geboren te 
Rumbeke ( B elgie) den 27 J uni 1884, schoen
maker, wonende te Hil versU1n, provincie 
N oordholland; 

3°. Jan Simon Deke,na, geboren te A1n
ste1·da,n (Noordholland) den 28 Juni 1879, 
zonder beroep, wonende te A mste,·dam, pro
vi ncie Noordholland; 

4° . Majer E ngelstein, geboren te Nowa
gora (Pqlen) den 1 Mei 1891 , kleermaker, 
wonende te Amsterdam, provincie N oordhol
land; 

5°. Karl E,·nst Adolf Ettingshaus, geboren 
te Wiesbaden ( P ruisen) den 17 Juli 1890, 
bouwkundig teekenaar, wonende te M eester
Gornelis (Nederlandsch-lndie); 

6° . Adolf Exler, geboren te Ba,·men (Pr·ui
sen) den 10 Maart 1890, kooprnan, wonende 
te Sol·ingen (Pr-uisen); 

7°. J ohann Freriks, geboren te Niede,·
Elten ( P ruisen) den 13 M aart 1874, melk
handelaar, wonende te Elten (P ruisen); 

8°. W il helm Th eodor Freriks, geboren te 
Niedei·-Elten ( Pruisen) den 19 Juni 1866, 
landbouwer, wonende te Ellen (P ruisen); 

9°. Jo seph Groen, geboren te Amsterdam 
(Noo ,·dholland) den 27 J an uar i 1870, koop
ma n, wonende te B erchem (Belgie); 

10°. Wilhelmina P etronella H ouben, ge
boren te H einsberg (Pruisen) den 28 Juni 
1897, arbeidster, wonende te Oberbruch (Prui
sen); 

11°. Adelheid H um,nen, weduwe van Fran
ciscus H orstik, geboren te Dornick ( Pruisen) 
den 4 J anuari 1859 , zonder beroep, wonende 
te Emmerik (Pruisen) ; 

12°. Gustave I sraels, geboren te Sint-Jans
M ol enbeek ( B elgie) den 14 November 1896, 
vethandelaar, wonende te Anderlecht (Belgie); 

13°. Anna Sophia J ores, weduwe van Ge-
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rardus Versteegen, geboren te St. H ubert 
{ Pruisen) den 27 Fel.Jruari 1870, zonder be
roep, wonende te Oedt ( Pruisen); 

14°. Margareth.a Manne, weduwe van Hart
wich. JI einrich. Tubbesing, geboren te Am
ste,·dam (Noordholland) den 10 J anuari 1880, 
zonder beroep, wonende te Amsterdam, pro· 
vinc ie Noordholland; 

15°. Carl Christian Riechers, geboren te 
Bodegraven (Zuidholland) den 29 April 1900 , 
monteur, wonende te Amers/oort, provincie 
Utrec ht ; 

16°. Thomas Scherer, geboren te Antwer
pen (BelgiiJ) den 21 December 1889, huis
sch ilder, wonende te Geertruide.nberg, provin
cie Noordbrabant; 

17°. Reinhard H ubert Vallen, geboren te 
Gap,;llen (Pruisen) den 3 October 1897, land
bouwarbeider, wonende te Straelen (Pruisen). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
t ikel 3, vierde lid, onder 3° ., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. H erman Birnstiel, geboren te Nieuwer
A mstel (N oordholland) den 11 April 1894, 
werkzaam in de cultures, wonende op de on
,derneming Tjondong , regentschap Ga,·oet 
(N ederlandsch-Indie); 

2°. J ohannes Loduvicus K eijsers, geboren 
te Goirle (Noordbrabant) den 28 September 
1893, fabrieksarbeider , wonende te Ginneken, 
gemeente Ginneken en Bavel, provincie 
;Y oordbrabant ; 

3°. A,·end Sloat, geboren te Ambt-H arden
bcrg (Overijssel) den 1 Januari 1900, ran
geerder, wonende te B ergentheim , gemeente 
Arnbt-Hardenberg, provincie Overijssel. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den <lag na <lien harer afkondiging. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gra venhage, den 24sten Ja

nuari 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. Donner. 
(Uitg eg. 30 Januari 1930.) 

24 Jam,ari 1930. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onte igening van 
eigendommen, erfdienstbaarheden of an
dere zakelijke rechten , noodig voor uit
breiding van het veemarktterrein te Gouda. 
S. 25. 

24 Januari 1930. WET, houdende goedkeu
ring van de onderhandsche overdracht, 
door ruiling, van militairen grond te 
No,·g aan Mr. E. P elinck te Assen. S. 26 . 

24 Janua,·i 1930. BESLUIT, houdende de 
aanwijzi ng van kazernes a ls plaatsen 
waar munitie kan worden opgelegd. S. 27. 

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

Defensie en van Arbeid, Handel en Nijver
heid van 30 October 1929. Litt. IJ105 en van 

4 November 1929, n°. 776 H, Afdeeling Ar 
beid; 

Overwegende, dat het wenschelijk is de ka
zernes van de Koninklijke Marechaussee en 
van de Pol itietroepen aan te wijzen a ls plaat
sen waa r legermunitie kan worden opgelegd ; 

Gezi en art. 24, 3e lid der Hinderwet; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

3 December 1929, n°. 24; 
Gezien het nader rapport van Onze voor• 

noemde Ministe rs van 13 J anuar i 1930, Litt. 
N4 en van 20 Janua ri 1930 , n°. 48 H , Afdee
ling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
alle kazernes van de Koninklijke Mare

chaussee en van de Politietroepcn aan te 
wijzen als plaatsen waar, overeenkomstig een 
door Ons ·goed te keuren plan en met inacht 
neming der door Ons te stellen voorwaarden, 
legermuniti e kan worden opgelegd. 

Onze Ministers van Defensie en van Arbeicl, 
Handel en Nijverhe id zijn ieder voor zooveel 
hem betreft belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worclen ge
zonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 24sten J anual' i 1930. 
WILHELMINA. 

De M inister van De/ ensie, L. N . Dec k er s. 
De Ministe,· van Arbeid, Handel en Nijv erh.eid, 

T. J. V e r s c h u u r. 
(Uitgeg. 5 Februari 1930.) 

24 Janua,·i 1930. BESLUIT tot vervroeging 
in 1930 van den wettelijken tijd, bedoeld 
in artikel 1 de r wet van 25 Juli 190~ 
(Staatsblad n°. 236) . S. 28. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 21 Januari 1930, n°. 409, af
deeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gezien de wet van 23 Maart 1918 (Staats
blad 165) , gewijzigd bij de wet van 22 Maart 
1922 (Staatsblad 130) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepal en, dat in 1930 de vervroeging rneL 

een uur van den wettel ijken tijd, bedoeld in 
adikel 1 der wet van 23 Juli 1908 (Staats
blad 236) , zal aanvangen den vijftienclen Me, 
en zal eincligen den vijfden October. 

Onze Minister van Binnenlanclsche Zaker. 
en Landbouw is belast met de uitvoering va11 
<lit besluit, dat in het Staatsblad en in cl~ 
N ederlandsche Staatscourant zal word en ge
pl aatst. 

's-Gravenhage, den 24s ten J anuari 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat . 
Minister van Binnenlandsche Za ken 

en Landb ouw. 
Ruys d e Be e renbrouck. 

(Ui tgeg. 5 F ebruari 1930.) 

24 Janua,·i 1930. BESLUIT tot wijziging 
van het Wijnbesluit (Staatsblad 1929, n°. 
137). s. 29. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 18 N()-
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vember 1929, n°. 1524 D. , Afdeeling Volks
gezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren
wet (Staatsblad 1919, n°. 581); 

Gezien Ons besluit van 28 Maart 1929 
(Staatsblad n°. 137); 

Gelet op het advies van de Commissie, be
cloeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1919 , n °. 581); 

D en Raad van State gehoorcl (advies van 
7 J anuari 1930 , n°. 20); 

Gelet op het nacler rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 J anuari 1930, n°. 
D. 31 , Afdeeling Volksgezondheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
in het Wijnbesluit (Staatsblad 1929, n°. 137) 

de navolgende wijzigingen aan te brengen: 
a. in artikel 2, lid 2, vervalt het woord: 

,.gebruikel ijke", 
b. in artikel 6, lid 2, vervallen de woor-

de n: ,,een tevens gebez igde fantasienaam of", 
. c. in artikel 8, onder c, wordt gelezen in 
plaats van ,,200 111,illigram", ,,450 milligram" 
en in plaats van ,,20 milligram", ,,45 milli
gram", 

d. in artikel 9, onder b, vervallen de 
woorden: ,,a l clan niet gemengd met wijn,", 

e. in de ,,M:ethoden van onderzoek, behoo
rende bij het Wijnbesluit" onder het hoofd 
,,conserveermiddelen", wordt het eerste woord 
van de tweede alinea: ,,Van" vervangen door 

Voor" 
"/. in' de ,,lijst van Reagentia" , behoorende 
bij het Wijnbesluit, wordt in de alinea, aan
vangende met ,,Mercurichloride-oploss ing" in 
plaats van ,,Ho Cl2" gelezen ,,Hg Cl2", 

g. de bij bet Wijnbesluit van 28 Maart 
1929 (Staatsblad n°. 137) behoorende alcobol 
tabel wordt nader vastgesteld als volgt: 

(Zie de tabel bieronder.) 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in bet Staatsblad en gelijktijdig 
met het advies van de Cornmissie, bedoeld in 
artikel 17 der Warenwet, voorzoover dit niet 
is gevolgd, in de Staatscourant zal warden 
geplaatst en waarvan afschrift zal warden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 24ste n Januari 1930. 
WILHELMtNA. 

De M·inister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T . J . Ver s c h u u 1·. 

(Uitgeg. 10 Feb1·uari 1930.) 

ALCOHOLTABEL. 

.i9:30 

Soortelijk 
gewicht 

15° 
S.g. 15° 

1,0000 
0,9990 

80 
70 
60 
50 
40 
~o 
20 
10 
00 

0,9890 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
00 

0,9790 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
00 

0,9690 
80 
70 
60 
50 

15° 
S.g. 4' 
in bet 

luchtledige J 

0,0991 
81 
71 
61 
51 
41 
31 
:! l 
11 
01 

0,9891 
82 
72 
62 
52 
42 
32 
22 
12 
02 

0,9792 
82 
72 
62 
52 
42 
32 
22 
12 
02 

0,9692 
82 
72 
62 
52 
42 

Sterkte van 
den spiritus in 

gew. I vol. 
pet. pet. 

0 
0,5 
1, I 
1,6 
2,2 
2.7 
3,:l 
3,9 
4,5 
5,1 
5,7 
6,4 
7,1 
7,8 
S,5 
9,2 
9,9 

10,6 
11,4 
12,2 
13,0 
13,8 
14,6 
15;4 
16,3 
17,l 
17,9 
18,8 
19,6 
20,4 
21,2 
22,0 
22,7 
23,5 
24,3 
25,0 

I O j 
0,6 
1.3 
2,0 
2,7 
34 
4:2 
4,9 
5.7 
6,4 
7,2 
8,0 
8,8 
9,7 

10,5 
11,4 
12,3 
13,2 
14,l 
15,0 
16,0 
17,0 
18,0 
19,0 
20,0 
21,0 
22,0 
23,0 
24,0 
24,9 
25,9 
26,!I 
27,7 
2&,6 
29,5 
30,4 

Corrcctie van bet S.g. voor 
1° tempera.tu,1rsverschil. met, 15°, bij 

10°-15° · I l 5°-20° I 200-25° I 25°-300 

0,00006 
6 
6 
6 
6 
6 
G 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
9 

10 
10 
11 
11 
12 
13 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
21 
22 
:!2 

0,00009 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
J() 
, ·\ 
12 
12 
12 
12 
13 
14 
15 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
20 
21 
22 

_ 23 
23 
24 
25 

0,00012 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
1~ 
12 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
14 
15 
16 
16 
1G 
17 
17 
19 
19 
20 
21 
21 
22 
23 I 
24 
24 I 25 
25 I 
:.!6 

0,00014 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
15 
16 
16 
16 
16 
17 
17 
17 
18 
19 
19 
20 
21 
22 
22 
23 
24 
25 
25 
26 
26 
26 
27 
2• 

Ii 



1930 24 J A N u A R I (S.80) 83 

24 J anuari 1930. BESLUIT tot aanwijzing 
van Leeuwarden als losplaats voor langs 
rivieren en kanalen ingevoerde goederen, 
ook voor vernissen en andere alcoholhou
dende stoffen en voor ruw zout of zout
houdend water. S. 30. 

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

Financien van 21 J anuar i 1930, n°. 16, In
voerrechten; 

Gezien artikel 2, § . 3, der wet van 1 Mei 
1863 .(Staatsblad n°. 47) , arti kel 5 der wet 
van 27 eptember 1892 (Staatsblad n°. 227), 
artikel 1 van het Koninklijk besluit van 26 
Maart 1872 (Staatsblad n°. 19) en artikel 2 
van Ons besluit Yan 3 Januari 190 ( taats
blad n°. 2); 

Gelet op de Koninklijke besluiten van 13 
Mei 1863 (Staatsblad n°. 59), 14 J anuari 
1865 (Staatsblad n°. 17), 15 April 1872 
(Staatsblad n°. 47) , 21 ovember 1876 
(Staatsblad n°. 233) en op Onze be lui ten van 
3 April 1928 (Staatsblad n°. 92) en 18 Mei 
1929 (Staatsblad n° . 264 ); 

Heben goedgevonden en ver taan te be
palen: 

Art. 1. De gemeente L eeuwarden wordt 
mede aangewezen als losplaats bij invoer 
langs rivieren en kanalen: 

a. van goederen, ingeklaard op den voet 
van het Koninklijk besluit van 26 Maart 
1872 (Staatsblad n°. 19) ; 

b. van vernissen of andere alcoholhouden
de stoffen, waarvan de invoerder krachten 
artikel 2, § 3, der wet van 1 Me·i 1863 
( taatsblad n°. 47) het opnemen van de juiste 
terkte vordert; 

c. van ruw zout en wuthoudend water. 
2. Dit be luit treedt in werking met in

gang van 1 l\faart 1930. 
Onze Minister van Financien is bela t met 

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

's-Gravenhage, den 24sten Januari 1930. 
WI:j:,HELMI A. 

De Minister van Financiiin, D e Gee r. 
( Uitgeg. 6 Februari 1930.) 

24 Januari 1930. KO~TJNKLIJK BE LUIT. 
(Gerncentewet Art. 213.) ' 

Een raadsbesluit tot toekenning van een 
vacantietoelage aan gemeentepersoneel be
treft de huishouding der gemeente, waartoe 
het oordeel allereerst aan den gemeenteraad 
staat. In zoodanig geval mag, als ui t een 
oogpunt, van financieel beleid tegen de 
begrooting geen bezwaar bestaat, daaraan 
niet dan orn zeer dringende redenen goed
keuring worden onthouden. Waar Geel. 
, taten in het onderhavig ge,•a l niet aan
nemelijk hebben gemaakt, dat deze uitgave 
voor een gerneente van eene draagkracht 
a ls de onderhavige uit een oogpunt van 
financieel beleid verwerpelijk i , en even
rnin dat er een zeer dringende reden aan
wezig is, om dezen vacantiebij lag te weren, 
hebben zij aan het raadsbesluit tot wjjziging 
der gemeentebegrooting in verband daar
mede ten onrechte goedkeuring onthouden. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Besch.ikkende op bet beroep, inge teld door 

den Raad der gemeente de Bi1t tegen het be
sluit va.n Gedeputeerde Staten van Utrecht 
va.n 6 August,µs 1929, n°. 2060/16 1, 3• afd., 
waarbij goedkeuring is onthouden aan zijn be
sluit van 22 April 1929 tot wijziging van de 
gemeentebegrooting voor het dienstjaar 1929 ; 

Den Raad van tate, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuw·, gehoord, advies van 
7 Januari 1930, no. 12; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnen landsche Zaken en 
Landbouw van 21 Januari 19~0, no. 50 1, 
Afd. B. B.; 

0. da.t het besluit van Gedepnteerde Staten 
berust op de overweging, dat. <le wijziging 
strekt om in de begrooting de gelden te ramen, 
welke noodig zijn ter betaling van de voor het 
dienstjaar 1929 aan het per oneel in dienst der 
gemeente <le Bi!t, voor zoover het een salaris 
geniet van niet meer van f 2,500 per jaar, t-0e
gekende vacantietoelage van f 20 per persoon: 
dat nog onlangs de regeiing van de salaris~en 
van het gerneente-personeel in haa r geheel is 
beoordeeld en voor zoovPel noodig opnieuw is 
vastgesteld; dat daarbij de . a!arissen, voo1· 
zoover zij nog niet o;, een hehoorliik peil war•m 
zijn gewijzigd ; dat daarom r.en incidenteele 
wijziging, waarvan de noodzakelijkheid niet is 
~ebleken, ongewenscht is; dat bovendien de 
loongrens waa.rtoe de vacantietoelage wordt 
uitgekeerd, geheel willekeurie: is en dan ook 
geenszins a.Ileen het la~ere personeel omvat, 
aangezien daaronder b. v. ook de gerneente 
geneesheeren va.llen ; 

dat de Gerneenteraad in beroep aanvoert, 
dat de vacantietoeslag i toegekend, opdat het 
gemeente-personeel in de vacantie zich gemak
kelijker eens naar een antler oord kan ver
plaatsen; dat een loongrens van f 2500 redelijk 
is en de toeslag natuurlijk niet is bedoeld voor 
de gemeente-genee heeren, welke eene neven
betrekk.ing bekleeden ; dat bij de door Gede
puteerde , taten bedoelde salarisberziening 
slechts wijziging is gebracht in eenige salarissen 
van meer dan f 2500.- ; 

0. •iat het ge chi1 loopt over de vraag of 
de Raad al d!tn niet terecht in de begrooting 
voor 1929 wijziging heeft gebracht in <lien zin, 
da.t het gemeente-personee! voor zoover hrt 
een sa.laris geniet van niet rneer dan f 2500 per 
jaa~, eene vacantietoe!ao-e van f 20 per persoon 
geruet: 

dat zulks betreft de huishouding der gemer.n
t,e, waartoe het oordeel a llereerst aan den Ge
meenteraad staat : 

dat, in zoodanig geval, als nit een oogpunt 
van financieel beleirl te~en de begrooting geen 
bezwaar bestaat, niet aan orn zeer dringende 
redenen goed keuring aan rle begrcoting rnag 
warden onthouden : 

dat in het onderhavige ge,·al Gedeputeerde 
Staten niet aannernelijk hebben gernaakt, dat 
dez~ uitgave, welke voor het jaar 1929 slechts 
f 961 vordert, uit een oogpunt van financieel 
beleid voor eene gemeente vqn eene draag 
kracht a.ls de Bilt verwerpelijk is en evenmin , 
dat er een zet1r dringende reden aanwezig is, 
om dezen varantii,bij•lag te weren ; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
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met vern.ietiging van het best-reden besluit 

van Gedeputeerde Staten van Utrecht alsnog 
goedkeuring te verleenen aan het beslu:t van 
den Raad. der gemeente de Bilt, van 22 April 
19'-?9 tot wijziging van de gemeentebegroot ing 
voor het dienstjaar 1929. . 

Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken 
en Landbouw is be!ast, enz. (A. B.) 

~4 Januari 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 213.) 

Een raadsbeslu:t tot verhooging der 
pensioenkorting voor gemeenteambtenaren 
betreft de huishouding der gemeente, waar
toe het oordeel al!ereerst aan den gemeente
raad staat. In een zoodan.ig geval mag, a ls 
uit een oogpunt van financieel beleid tegen 
de begrooting geen bezwaar bestaat, niet 
dan om zeer dringeude redenen goedkeuring 
aan de begrooting worden onthouden. Waar 
Ged. St,aten in he't onderhavig geval niet 
aannemelijk hebben gemaakt, dat zich 
zulke dringende redenen voordoen, is aan 
de uit het raadsbesluit voortvloeiende 
begrootingswijzigingen derhalve ten on
rechte goedkeuring onthouden. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Bergen op Zoom, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant van 18 September 1929 
G n°. 34, 3e Afd., waarbij goedkeuring is Jnt
houden aan de raadsbesluiten dier gemeente 
van 28 Juni 1929, gewijzigd 30 Augustus 1929, 
tot wijziging van de gemeente- en bedrijfsbe
grootingen voor den dienst 1928; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de -Ge
schillen van Bestuur gehoord, advies van 7 Ja
nuari 1930, n°. 904 (1929); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staa,t, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 21 Januari 1930, n°. 502, 
Afd. B. B.; 

0 . dat de Raad der gemeente Bergen op 
Zoom bij beslu.iten van 28 Juni 1929, gewijzigd 
30 Augustus 1929, de gemeente- en bedrijfs
begrootingen voor bet dienstjaar 1928 heeft 
gewijzigd in verband met 's-Raads besluit, 
waarbij het percentage voor het verhaal van 
bijdmgen voor eigen- en weduwen- en weezen
pensioen op de ambtenaren der gemeente 
met 5 % is verhoogd en van 3½ op 8½ is 
gebracht; 

dat Gedeputeerde Staten bij besluit van 
18 September 1929 G n°. 34, Ille Afdeeling 
aan de besluiten tot wijziging der gemeente
en bedrijfsbegrootingen de goedkeuring hebben 
onthouden, uit overweging, dat, 'het raadsbe
sluit, waarbij het percentage voor het pensioens
verhaal met 5 % is 1verhoogd - hetwelk voor 
de thans in clienst zijnde ambtenaren bij de 
bedrijven eene indirecte salarisverlaging be
teekent - in hoofdzaak blijkt gegrond te zijn 
op den financieelen toestand der gemeente, clie 
naar 's Raads oordeel zoo zorgelijk zou zijn, dat 
noodzakelijk op alle mogelijke wijze behoort 
t e worden bezuinigd ; dat deze bewering door 
hun College niet als juist kan worden aanvaard ; 
dat de financien van Bergen op Zoom thans 

in een overgangstijdperk verkeeren, . hetwelk 
is ontstaan door een al te sterke verlaging van 
het heffingspercentage der Gemeentelijke In
komstenbelasting in 1923, in welk jaar dit 
percentage met meer clan de he1ft were! ver
laagd (van 3½ op l½) welk laatste percen
tag<> - hetwelk te laag is gebleken om in de 
behoeft.en van de gemeente t!, voorzien -
niettemin 4 belastingjaren Jang gehandhaafd 
is ; dat met, ingang van het belastingjaar 
1927 /28 het heffingspercentage der Gemeente
lijke Inkomstenbelasting is gebracht op 3 %, 
welk percentage ook voor 1928/29 zal gelden, 
en dat de cijfers der begrooting 1928 grond 
op!everen voor de verwachting, .dat als de in 
het verleden ontstane achterstand eenmaa.l zal 
zijn ingehaald, de thans geldende hefting aan 
gemeentelijke inkomstenbelasting niet besten
cligd zal behoeven te blijven en als clan een 
nog matiger belling ruimscboots voldoende 
zal blijken om in de normale behoeften van de 
gemecnte te voorzien; dat derbalve de door den 
Raad aangevoerde noodzakelijkheid om op 
alle mogelijke wijzen te bezuinigen niet aanwezig 
is ; dat nog om een tweetal andere redenen 
het aangevoerde motief niet volwaardie( kan 
worden geacbt; dat namelijk de verkoopprijzen 
van eleC'trischen atroom eerst voor korten tij cl 
belan{?rijk zijn verlaagd, zoodat in 1928 on
da.nks de noodzakelijkheid van bezuiniging een 
aanmerkelijk bedrag aan gewone middelen is 
prijs gegeven ; dat voorts met ingang van het 
belastingjaar 1929/1930 de aftrek voor nood
zakelijk levensonderhoud voor samenwonende 
belastingplichtigen, clie een gezin vormen, dus
danig is gewijzigd, dat ondanks de noodzaak 
om te bezuinigen, ook hierbij een aanmerkelijk 
bedrag en wel van bijna f I 8,000 aan gewone 
middelen wordt prtisgegeven : dat voorts uit 
de in bet voorgenomen besluit opgenomen ra
ming op postnummer 358 . der gemeentebe
grooting - verhooging van den post vonr on
voorziene uitgaven met niet minder dan ruim 
f 5500 valt af te leiden, dat de inkomsten 
wegens verhaal van pensioenshijdragen - die 
een veel geringer bedrag beloopen - niet 
noocUg zijn om tot eene sluitende begrooting 
+,e geraken ; dat, toch het aan&eboden besluit 
is genomen 28 Juni 1929 en ctus geacht kan 
worden de vermoedelijke uitkomsten van den 
dienst 1928 weer te gcven; dat derhalve op 
den gewonen dienst van dat jaar een belangrijk 
overschot mag worden verwacht : dat het ten 
slotte naar hunne meening niet aangaat een 
tekort aan gewone middelen van geheel tijde
lijken aard, hetwelk is ontstaan, rloordat in het 
verleden van alle ingezetenen te weinig be
lasting is geheven, thans op eene kleine cate
gorie van ingezetenen - welke categorie boven
clien t,ocb reed~ ten voi le haar aanc!eel in de 
lasten drn,agt - te verhalen; dat zij der
halve hunne goedkeuring niet kunnen ver
leenen aan de voorliggenr!.e besluiten, voor 
zooveel deze betreffen de wijziging der onc!er
havige bedrijfsbegrootingen; di;t!, zij in verband 
hiermede hunne goedkeuring ook niet kunnen 
verleenen aan bet, besluit Lot wij1,iging der ge
meentebegrooting ; clat, immers, nu in de be
sluite.n tot wijziging der boven vermelde bedr~jfs
begrootingen baten worden geraamd (zie onder
scheidcnlijk de posten nummers 5, 11, 4 en 5) 
waarop niet mag worden gerekend, ook de 
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posten ,,uitkeering aan de gemeente wegens 
winst" (zie onderscheidenlij k de posten 21, 30, 
20 en 17) te hoog zijn ~eraamd; dat in het be
sluit t ot wijziging aer gemeentebegrooting 
ontva n/!sten tot gelijke bedragen worden ge
raa md, en wel op de kosten ,,uitkeering van 
het bedrij[ wegens winst" (zie volgnummers 
304 onder e, 310 ouder e, 319 onder e en 326 
onder e) ; dat derhalve ook deze ontvangsten 
te hoog zijn geraamd en mitsdien fictieve 
middelen tot dekking der in het besluit gn aam
de uitgaven worden aani;ewezen ; dat zij hunne 
goedkeuring n iet, kunnen ved eenen aan een 
beslnit tot w(jziging der gemeentebegrooting, 
waarbij fictieve dekkin<>,s middc len worden aan
gewezen; 

dat de Gemeenteraad in beroep aanvoert, 
dat hij met _ ernst terug:vijst de beschuldiging, 
a ls zoude h1J de begrootmgen J 928 met fictieve 
dekkingsmiddelen oebbeq ,viUen s!uiten'l ma
ken ; dat hij tocli verpli cht was de aangehaalde 
posten tot de geraamde bedragen in die be
drijfs begroot ingen op te nemen, omdat daar
Ran t en grondslag ligt een op wettige w:ijze 
tot stand gekomen en derhalve ook rechts 
geldigheid bezittend raadsbesluit , met name 
het raadsbes!uit van 28 J anuari 1928, vast
stellende een verhaal van 8 ½ % pensioens
bijdragen op de jaarwedden van het gemeente
personeel ; da t door die wijzigingen in de be
d.rij fsbegrootingen automatisch ook de inkom
sten op de gemeentebegrooting door de nitkee
ringen wegens winst wij zigen en toenemen ; 
dat de bewering van Gedeputeerde Staten, 
als zouden fi ctie.e middelen t,ot dekking zijn 
aangewezeu, derhalve t en eenenmale onjuist 
is; da t Gedepu teerde Staten daarom a.an de 
onderhavige wij zigingsbeslui ten hunne goed
keuring weigeren op volstrekt onjuiste gron
den; 

0. dat het geschil loopt over de vraag of 
op de ambtenaren der gemeente 3½ of 8½ zal 
worden gekort op hun salaris ; 

dat zulks betreft de huishouding der gemeen
te, waartoe het oordeel a!lereerst aan den ge
meenteraad staat : 

dat in zoodanig geval; als uit een oogpunt 
va n financieel be!eid tegen de begrooting geen 
bezwaar bestaat, niet dan om zeer drin~ende 
redenen goedkeuring aan de begrooting- mag 
worden onthouden ; 

dat in het onderhavige geval Gedeputeerde 
Staten niet aannemelij k hebben gemaakt, dat 
zich zulke dringende redenen voordoen ; 

Gezien de Gemcentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van bet bestreden besluit 
van Gedeputeerde Stat en va n Noord-Brabant 
alsnog goedkeuring te verleenen aan de R aads
besluiten van 28 Juni 1929, gewijzigd 30 Au
~ustus 1929, tot wijziqing van de gemeente- en 
bedrijfsbegrootingen van Bergen op Zoom voor 
den diem t 1928. 

Onze Minister van Rinnenlandsche Za ken en 
Landbouw is be]a3t enz. (A. B.) 

27 Januari 1930. ARREST van den Hoogen 
R aad. (A. P. V. voor Amsterdam art. 165 ; 
Mot.- en Rijw.wet ar t . 7.) 

Bij openbare kennisgeving van B. en W ., 
bedoeld in ar t . 165 A. P . V. voor Amster
da m, is de maximum-snelheid voor motor
rijtuigen bepaald voor alle binnen de be
bouwde kom der gemeente gelegen wegen. 
Vast staat, dat de max.-snelheid geldt voor 
de N.Z. Voorburgwa l en dat op a lle toe
gangswegen tot de bebouwde kom der 
gemeente op de grens dier bebouwde kom 
waarschuwingsborden zijn geplaa tst v. h. 
door den l\finister van W aterstaat vast
gestelde model. 

Waar de max.-snelheid door B. en ,v. 
niet was vastgesteld voor den ~.z. Voor
burgwa l in het bijzonder, doch, in voege 
a ls hier voren vermeld, a ls gelegen in en 
dee! uit makende van de kom, mocht het 
aangegeven zijn van de max.-snelheid voor 
genoemdeo weg, resp. het door waarschu
wingsbordeo verboden zijn sneller t e rijden, 
a ls bewezen worden aangenomen op grond 
v . h . geplaatst zijn van borden aan de 
toegangswegen tot de kom. 

Ten onrechte wordt bij de subsidiaire 
grief beweerd, dat het derde lid van art. 
165 A. P. V. voor Amsterda m - bepa lende 
dat de max. -snelheden worden aangegeven 
op de in art. 7, eerste lid , Mot .- en Rijw.wet 
bedoelde, door den Minist er, belast met de 
uitvoering dezer wet, vastgestelde wijze -
onvoldoende zou zijn ter verwezenlijking 
der bij art . 7 Mot .- en Rijw.wet gewilde 
verzekering, daar het niet s naders inboudt 
omtrent de plaatsen, waar het aangeven 
der max. -soelheid moet geschieden. Immers 
het aanwijzen dier plaat sen behoort tot de 
aan B. en W. t oekomende uitvoering der 
verordening. 

De Minister heeft de w.ijze van aangeven, 
in het derde lid va n art. 165 der Verordening 
bedoeld, vastgesteld in § 2 Mot.- en Rijw.
bescbikking. 

Op het beroep van J . V ., requirant va u cas
satie tegen een tegen hem gewezen vonnis van 
het K antongerecht te Amsterdam van 5 Octo
ber 1929, waarbij na verzet is bekrachtigd, 
met ui tzondering voor wat betreft de daarbij 
opgelegde straf, een bij verstek gewezen mon
deling vonois van dat K antongerecht van 10 
Augustus 1929, bij hetwelk de requirant ter 
zake der overtreding : ,, te Amsterdam als be
stuur der van een motorrij tui g, een binnen de 
bebouwde kom der g~meente gelegen weg, 
waarvoor B. en vV. blijkens openbare kennis
geving een maximumsnelheid niet beneden 20 
IC.M. per uur hebben vastgesteld , met een 
grootere snelheid dan de vastgestelde snelheid 
berijden", met aanhaling van de artt. 165 lid 
1 (j unctis 10, 168) en 169 der Algemeene 
Poli t ieverordeni ng van Amsterdam, in ver
band met de openbare kennisgeving van B. en 
W. de data 21 Maart 1928 n°. 17, benevens 
23 en 91 Sr., is veroordeeld tot een geldboete 
van acht gulden en twee dagen vervangende 
hechtenis, welke stra f, met vernietiging van 
gemeld vonnis op dit punt, bij het bestreden 
vonnis is bepaal d op eeoe boete van twaal f 
gulden en vier dagen ver vangende hechtenis. 
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(Gepleit door Mr. L. van Gigoh Jr. te Am
sterdam). 

Conolusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Requirant, te wiens aanzien bij het bestre
den schriftelijk vonnis van bet Kantongerecht 
te Amsterdam, door bekrachtiging van een 
tevoren gewezen mondeling verstekvonnis , be
wezen werd verklaard, dat hij aldaar op 26 
Juni 1929, des namiddags omstreeks te 7½ 
uur op den openbaren weg, den Nieuwe 
Zijds Voorburgwal binnen de bebouwde kom 
der gemeente met een door hem bestuurd vier
wielig motorrijtuig heeft gereden met een snel
heid van meer dan 30 Kilometer per uur , ter
wijl zulks blijkens openbare kennisgeving van 
Burgemeester en Wethouders van Amsterdam 
en blijkens waarschuwingsborden van het door 
den Mini ter van W aterstaat voorgeschreven 
model met het opschrift ,,Max imum-snelheid 
30 Kilometer per uur" was verboden, heeft 
bij pleidooi doen voordragen de navolgende 
middelen: 

le. Schending van art 350 Sv. in verband 
met de artt. 403 en 398 van dat Wetboek, 
doordien de Kantonrnchter heeft gelet op de 
verdediging van· den verdachte en die gevoerd 
door zijn raadsman Mr. L. van Gigch, advo
caat te Amsterdam, zulks terwijl uit het pro
cesverbaal der terechtzitting blijkt, dat de ver
dachte nonh <liens raadsman aanwezig waren 
<loch de verdediging is gevoerd door den ge• 
volmachtigden advocaat van den verdachte, 
Mr. L. van Gigch. 

2e. Schending, althans verkeerde toepassing, 
van de artt. 165 en 168 Algemeene Politiever
ordening van Amsterdam in verband met art. 
10 dier Verordening, art. 7 der Motor- en Rij 
wielwet en art. 403 Sv. 

Primair: 
Doordien de Kantonrech ter het te laste ge

legde bewezen heeft verklaard , hoewel niet 
gebleken is dat voor de N. Z. Voorburgwal te 
Amsterdam het verbod van berijden met een 
snelheid van meer dan 30 K.M. per uur blij 
kens waarschuwingsborden was verboden. 

Subsidiair : 
Doordien de Kanwnrechter het te laste ge

legde feit bewezen verklarende den requirant 
niet neeft ontslagen van rechtsvervolging, om
dat het te laste gelegde en bewezen verklaarde 
feit niet trafbaar was, zijnde immers niet vol 
doende dat het berijden van den N . Z. Voor
burgwal met een snelheid van meer dan 30 
K.M. per uur verboden was blijkens kennis
geving van B. en W. en blijkens waarschu
wingsborden van het door den Minister voor 
geschreven model. 

Uit het proces-verbaal der terechtzitting van 
het Kantongerecht na verzet blijkt, dat de ver
dachte, opposant aldaar is verschenen bij Mr. 
L. van Gigh (lees: van Gigch), advocaat te 
Amsterdam, volgens zijne verklaring bepaal 
delijk daartoe gevolmachtigd, die het woord 
heeft bekomen tot verdediging en wien het 
recht is gelaten om het laatst te spreken, ter
wijl de K antonrechter blijkens den inhoud van 
zijn vonnis heeft ,,gelet op het te onzer te
rechtzitting gehouden onderzoek". In verband 
hiermede mag m. i. worden aangenomen, dat 
de mede in dat vonnis voorkomende zinsnede: 

,,Gelet op de verdediging van den verdachte 
en die gevoerd door zijn raadsman Mr. L. van 
Gigch, a dvocaat te Amsterdam", voorzoover 
zij al niet geacht moet worden op eene klaar
blijkelijke vergi ing te berusten, kennelijk is 
te verstaan in <li en zin, dat de K antonrechter 
heeft gelet op de door Mr. van Gigch als ge
machtigde van verdachte-oppo ant voorgedra
gen verdediging. Het eerste middel zal der
hal ve m . i., a ls missende feitelijken grondslag 
niet tot cassatie kunnen leiden. 

De primaire grief van het tweede middel 
schijnt op het eerste gezicht niet ongegrond. 
Eenerzijds toch blijkt uit den a ls bewijsmiddel 
gebezigden inhoud van bet proces-verbaal der 
verbal isanten in dezen, dat op alle toegangs
wegen tot de bebouwde kom der gemeente Am
sterdam, op de grens dier bebouwde kom, 
waarschuwingsborden zijn geplaatst van het 
door den Minister van Waterstaat vastgestelde 
model met het opschrift ,,30 K.M. per uur", 
terwijl de Kantonrechter anderzijds overweegt, 
dat een openbare kennisgeving van B. en W. 
van Amsterdam dd. 21 Maart 1928 n°. 17 be
paal t, dat de maximum-snelheid, waarmede 
door motorrijtuigen de Nieuwe Zijds Voor
burgwal mag worden bereden 30 K.M. per 
uur bedraagt. Al ligt nu de Nieuwe Zijds 
Voorburgwal, gelijk den Kantonrechter blij
kens <liens vonnis uit eigen wetenschap be
kend is, binnen de bebouwde kom der ge
meente Amsterdam, dan behoeft daaruit in
derdaad nog niet te volgen, dat het verbod 
van berijden van die straat met een snelheid 
van meer dan 30 K.M. ook blijkens voormelde 
waarschuwingsborden is verboden. Dit zoude 
m . i. all een dan het geval zijn, indien voor
melde openbare kennisgeving van B. en W. 
zich uit zoude st1·ekken over alle wegen bin
nen de bebouwde kom, voorzoover daaromtrent 
niet overeenkomstig het eerste I id van art. 7 
der Motor- en Rijwielwet door B. en W . of 
overeenkomstig het tweede lid door den ge
meenteraad bijzondere voor chri ften met be
trekking tot eene nog geringere maximum
snelheid mochten zijn gegeven, welke voor zoo
danige wegen overeenkomstig de door den 
Mi nister vastgestelde wijze, d. i. door middel 
van waarschuwingsborden, als bedoeld in art. 
2 van de Motor- en Rijwielbeschikking, in het 
bijzonder zal moeten worden aangeduid, ter
wijl dan voor alle overige wegen binnen de 
bebouwde kom, nu omtrent het aantal der bor
den geene bijzondere voorschriften zijn gege
ven, m. e. kan worden volstaan met het plaat
sen van zoodanige borden, aangevende de al
gemeene maximum-snelheid van 30 K.M. per 
uur, op de toegangswegen tot die bebouwde 
kom. 

Uit de openbare kennisgeving van B. en vV. 
van Amsterdam van 21 Maart 1928 °. 17, 
welke ik hierbij overleg, zal Uwen Raad nu 
blijken, dat daarbij inderdaacl ten aanz ien van 
motorrijtuigen de maximum-snelheid van 30 
K .M. per uur is voorgeschreven onder I voor 
alle binnen de bebouwde kom der gemeente 
gelegen _wegen, met uitzondering van de onder 
II genoemde wegen (waarvoor eene maximum
snelheid van 20 K .M. per uur is bepaald) en 
van die wegen, genoemd in art. 1 der ,,Ver
ordening tot vaststelling van maximum-snel
heden van minder dan 20 K.M. per uur voor 
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motorrijtuigen; zooals die verordening is vast
gesteld onder III bij besluit van den Gemeen
teraad van Amsterdam van 8 Februari 1928 
N°. 83, en goedgekeurd bij besluit van Gede
puteerde Staten van Noord-Holland van 15 
Februari 1928 N °. 8. 

Aangezien de Nieuwe Zijds Voorburgwal 
niet voorkomt onder de wegen genoemd onder 
II der voormelde openbare kennisgeving, valt 
die straat, liggende binnen de bebouwde kom 
der gemeente Amsterdam, derhalve onder de 
sub i bedoelde wegen en kan m. i. - in ver
band met het hiervoren betoogde - warden 
aangenomen, gelijk kennelijk door den Kan
tonrech ter is geschied, dat ook het berijden 
van den Nieuwe Zijds Voorburgwal, als dee! 
uitmakende van de bebouwde kom in verband 
met gemelde openbare kennisgeving blijkens 
de aan de toega ngswegen tot die kom ge
plaatste waarschuwingsborden is verboden. 

Kan Uw Raad zich hiennede vereenigen, 
dan, zal m. i. ook de subsidia ire grief van het 
tweede middel niet tot cassatie kunnen le iden. 
Art. 165 der Algemeene Politieverordening 
van Amsterdam toch bepaalt in zijn derde lid, 
dat de in dat artikel bedoelde in acht te ne
men maximumsnelheden warden aangegeven 
op de in art. 7, eerste lid, der Motor- en Rij 
wielwet bedoelde, door den Minister, belast 
met de uitvoering dezer wet, vastgestelde 
wijze. 'l'en aanzien nu van deze wijze zijn mij 
geene a ndere voorschriften bekend, dan dat 
van art. 2 der Motor- en Rijwielbeschikking, 
waarnaar de ingevolge art. 7 der Motor- en 
Rijwielwet bij of krachtens eene plaatselijke 
verordening vastgesteide maximum-snelheid 
wordt aangeduid door waarschuwingsborden 
overeenkomstig modellen en aanwijzingen, ver
vat in de bijlagen U en IX (zie ook model 
VIII van bij lage II) van die beschikking. 
B lijkens bijlage IX bestaan de bedoelde aan
wijzingen alleen uit bijzonderheden omtrent de 
stijlen en omtrent het hechten aan muren van 
de in bijlage II aangegeven waarschuwings
borden. H et wil mij dan ook voorkomen , dat 
hetgeen in de teiastelegging en bewezenver
klaring omtrent de waarschuwingsborden is 
aangeduid, voldoende is om de strafbaarheid 
van het bewezen verklaarde feit aan te ne
men, vermits onder waarschuwingsborden van 
het door den Minister voorgeschreven model 
kennehj k zij n te verstaan borden in overeen
stemming met de modellen en aanwijzingen 
in voormelde bijlagen van de Motor- en Rij 
wielbeschikking omschreven. W eliswaar is in 
de telastelegging sprake van borden met het 
opschrift: ,,Maximum-snelheid 30 Kilometer 
per uur" , terwijl de in bijlage II afgebeelde 
modellen het woord ,,Maximum snel heid" niet 
bevatten en terwijl, volgens den inhoud van 
het, als bewijsmiddel gebezigde, proces-ver
baal, de op de grens der bebouwde kom ge
pl aatste waarschuwingsborden het opschrift : 
,,30 K .M. per uur" dragen, doch m. i. kan 
dit verschil geen gewicht in de schaal leggen, 
daar ingevolge het tweede lid van art. 2 der 
Motor- en Rijwielbeschikking ook de vroeger 
in gebruik zijnde borden, waarop, 'blijkens 
model VI der Motor- en Rijwielbeschikking 
van 5 October 1908, het woord ,,Maximum
snelheid" voorkomt, ook thans nog als aan
duiding der voorgeschreven maximum-snelheid 

kunnen blijven dienen, terwij ook model VIII 
van de thans geldende bijlage II dit woord 
vermeldt. De voorgedragen middelen schij nen 
m ij mitsdien niet gegrond,. Ambtshalve meen 
ik intusschen te moeten .opmerken, dat, nu de 
hier toegepaste verordening bepaalt, dat de 
voorgeschreven maximum-snelheid moet wor
den aangegeven op de in art. 7, eerste lid, der 
Motor- en R ijwielwet bedoelde, door den Mi
nister, belast met de uitvoe ring dezer wet, 
vastgestelde wijze, gelijk bij de Motor- en Rij
wielwet wordt geeischt, het voldaan' zij n aari 
dien eisch als een - hier dan ook terecht te 
l aste gelegd - bestanddeel van het strafbaar 
feit behoort te worden beschouwd e n diens
volgens ook in de daaraan te geven benaming 
behoort te worden uitgedrukt. Ik meen daar
orn, dat de Kantonrechter het verstekvonnis . 
ook voor wat betreft de daarin gegeven qua
lificatie had moeten vernietigen en aan het 
bewezen verklaarde had moeten geven de be
naming : ,, Te Amsterdam, a ls bestuurder van 
een motorrijtuig, de binnen de bebouwde kom 
der gemeente ge legen wegen of gedeelten van 
wegen, waarvoor door Burgemeester en W et
houders blijkens openbare kennisgeving eene 
maximum-snelheid niet beneden 20 K.M., aan
gegeven op de in art. 7, eerste lid, der Motor
en Rijwielwet bedoelde, door den Minister , 
belast met de uitvoering dezer wet vastgestel
de wijze, hebben vastgeste l d, met een grooter 
dan de vastgestelde snelheid berijden" . Ik con
cludeer derhah·e, dat Uw Raad het bestreden 
vonnis zal vernietigen, doch alleen, voorzoo
ver daarbij het verstek-vonnis mede ten aan
zien van de aan het bewezenverklaarde gege
ven benaming is bekrachtigd, alsmede voor
zoover daarbij - rn. i. in strijd met het be
paalde in art. 403, tweede lid, Sv. - die be
naming is herhaald en dat Uw Raad, te dezen 
aanzien rechtdoende krachtens art. 105 R. 0., 
met vernietiging ook van het verstekvonnis 
ten aanzien der benaming, het bewezen ver
klaarde za l qualificeeren als voorrr,eld, met 
verwerping van het cassatiebe roep voor al het 
overige. 

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

Savel berg ; 
Gelet op de middelen van cassatie, nstmens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, lui 
dende: (zie Concl. Adv.-Gen.) ; 

0. dat bij het in zoover bekrachtigde vonnis, 
met qualificatie a ls voormeld, als bewezen is 
aangenomen, dat, enz. (zie Cone!. Adv.-Gen . ) ; 

0. dat deswege bij het bestreden vonnis straf 
is opgelegd als hiervoren is medegedeeld; 

0. ten aanzien van het eerste middel: 
dat de verdediging, waarnp de Kantonrech

ter bij het bestreden vonnis hee ft gelet, en 
welke door hem is weerlegd, deze ifde is als 
die, welke volgens het proces-verbaal door Mx . 
Van Gigch a ls gemach t igde van den verdach te 
is gevoerd en het tegendeel dan ook niet wordt 
beweerd · 

dat n~ weliswaar in den aanvang van het 
vonnis de vermelding voor'lrnmt: ,,Gelet op de 
verdediging van den verdachte en di e gevoerd 
door zij n raadsman l\ir . L. van Gigch advo
caat te Amsterdam", doch het voor een ieder 
duidelijk is, dat de Kantonrechter bij zij, 
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weerlegging het oog heeH gehad op de verde
diging door Mr. van Gigch als gemachtigde 
,an den verdachte voorgedragen, a l moge clan 
ook Mr. van Gigch in deze zaak niet raads
man van den verdachte zijn geweest en deze 
niet in persoon zijn verschenen; 

dat niet is in te zien waarom onder deze om
standigheden de Kantonrechter op grond van 
h et bij het middel aangevoerde eenige wette
lijke bepal ing, of meer bijzonder de bij het 
middel aangehaalde zou hebben geschonden ; 

dat mitsdien het eerste middel is .ongegrond; 
0. omtrent het tweede middel: 
dat ten deze van belang zijn het eerste en 

het derde lid van art. 165 der Al gemeene Po
litieverorden ing van Amsterdam, vastgesteld 
op 8 Februari 1928 ; 

dat het eerste lid luidt: ,,Het is aan be
s.tuurders van motorrijtuigen verboden de bin
nen de bebouwde kom der gemeente gelegen 
wegen of gedeel ten van wegen, waarvoor 
Burgemeester en Wethouders blijkens open
bare kennisgeving een maximumsnelheid niet 
beneden 20 ICM. per uur hebben vastge
steld , met een grootere clan de vastgeste lde 
snelheid te berijden ; " en het derde: ,,De 
in dit artikel bedoelde in acht te nemen 
maximum-snelheden worden aangegeven op 
de in art. 7, eers~e lid, der Motor- en Rijwiel
wet bedoelde, door den Minister, be last met 
•de uitvoering dezer wet, vastgestelde wijze"; 

0. dat bij de openbare kennisgeving van 
.B. en , -\'. van Amsterdam, hiervoren vermeld, 
is bepaald, we lke de maximum-snelheid be
-draagt, met we! ke mag word en gernden met 
motorrijtuigen, ten aanzien van de in die ken
nisgeving genoemde wegen en weggedeelten, 
welke zijn aangegeven op de in art. 7 der 
Motor- en Rijwielwet bedoelde, door den Mi
nister, belast met de uitvoering dezer wet, 
vastgeste lde wijze, dus op een wijze geheel 
overeenstemmende met die, welke in gemeld 
derde lid van art. 165 der Verordening is aan
geduid; 

dat wijders bij die kennisgeving die maxi
mum-snelheid is bepaald op 30 K.M. per uur 
wat betreft alle binnen de bebouwde kom der 
_gemeente gelegen wegen, met enkele uitzon
-deringen, waarvoor een lager maximum geldt, 
tenvijl vaststaat dat de N. Z. Voorburgwal is 
een weg, waarvoor bedoelde maximum-snel
heid geldt; 

0. alsnu meer bijzonder ten aanz ien van het 
primair aangevoerde : 

dat volgens het in het vonnis opgenomen be
wijsmateriaal is komen vast te staan, dat op 
a ll e toegangswegen tot de bebouwde kom der 
gemeente Amsterdam op de grens dier be
bouwde kom waarschuwingsborden zij n ge
plaatst van het door den Minister van \Va
terstaat vastgestelde model, met het opschrift: 
,,30 K .M. per uur" ; 

dat nu de primaire grief volgens de nadere 
toelichting hierop steunt, dat uit voorschreven 
vaststaand feit niet het bewijs kon worden 
geput van de telastgelegde omstandigbeid, 
dat het berijden van den N. Z. Voorburgwal 
bl ijkens de waar chuwingsborden was verbo
den; dat daarvoor noodig zou zijn geweest een 
meer bijzondere aanduiding van het verbod 
ten aanzien van gemelden weg; 

0. daaromtrent: 
dat de in de telast.elegging voorkomende 

woorden: blijkens waarschuwingsborden ver
boden, in <lien zin zijn op te vatten, dat daar
bij is gesteld dat door de geplaatste borden 
was voldaan aan het derde lid van meerge
meld arti kel 165 der Verordening, voorschrij 
vende het aangeven van de maxirnum-snelheid 
van 30 K. M . per uur op de aangeduide wijze; 

dat ,nu, waar die maximurn-snelheid door 
B. en W . niet was vastgesteld voor den N. Z . 
Voor·burgwal in het bijzonder, <loch, in voege 
a ls hiervoren vermeld, a ls gelegen in en dee! 
uitmakende van de kom, het gestelde aange
geven zijn, resp. het door waarschuwingsbor
den verboden zijn, - als bewezen rnocht worden 
aangenomen op grond van het geplaatst zij n 
van borden aan de toegangswegen tot de kom ; 

dat hieruit volgt de ongegrondheid van de 
primair aangevoerde grief; 

0. dat tot steun van de subsidiaire grief is 
aangevoerd, dat ,,om het telastgelegde feit 
strafbaar te doen zij n, moet vaststaan, en de 
Verordening (d. i. de Algemeene Politieveror
dening) voorschriften bevat ter verzekering 
clat de in acht te nemen maximum-snelheid 
worclt aangegeven op door 0nzen Minister 
vast te stellen wijze (art. 7 Motor- en R ii\1·iel
wet)" , clat ,,de Verordening zulke voorschrif
ten niet bevat" en dat ,,ze deze bovendien 
niet zou kunnen bevatten, daar de Minister 
geen wijze ervoor heeft vastgesteld" ; 

0. daaromtrent: 
dat zonder twij fel een voorschrift ter verze

kering, als bedoeld in gemeld art. 7 der Mo
tor- en Rijwielwet, is gelegen in het derde lid 
van art. 165 der Verordening, vermits daarbij 
wordt geboden het aangeven der maximum
snelheden op de daar ornschreven wijze; 

dat ook vruchteloos nader ter toelichting 
van de subsidiaire grief erop is gewezen, dat 
bedoeld derde lid onvoldoende zoude zijn ter 
verwezenlijking van de bij art. 7 der Motor
en Rijwielwet gewi lde verzekering, daar het 
niets naders inhoudt omtrent de plaatsen waar 
het aangeven der maximum-snelheid zou moe
ten gesch ieden; 

dat immers het aanwijzen dier plaatsen naar 
zijn aard behoort tot de aan B. en W. inge
volge art. 179a der Gemeentewet toekomende 
uitvoering der Verordening, en uit niets valt 
a £ te leiden dat het eerste lid van art. 7 der 
genoemde wet van die bepaling zou zijn afge
weken · 

0. d~t de stelling al zoude de Minister de 
wij ze van aangeven, in het derde lid van art. 
165 der Verordening bedoeld, niet hebben 
vastgesteld , haar weerlegging vindt in het
geen is bepaald bij par. 2 van de Motor- en 
Rijwielbeschikking met bijl agen; 

dat derhalve ook de grieven aangevoerd te1· 
toelichting der subsidiaire klacht niet tot cas
satie kunnen le i den ; 

0. evenwel ambtshal ve: 
dat bij het te <lien aanzien bekrachtigd ver

stekvonnis aan het bewezen verklaarde een 
minder juiste qualificat ie is gegeven, en dat 
deze zal moeten luiden a ls hie ronder is aan
gegeven; 

dat het vonnis ten aanz ien der qua lificatie 
niet had mogen worden bekrachtigd, zoodat 
op dit punt noch het bestreden vonnis noch 
het verstekvonnis kunnen worden gehand
haafd; 

Vernietigt dat vonnis benevens het daarbij 

• 
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bekrachtigde verstekvonnis van 10 Augustus 
1929 voor wat betreft de aan het als beweze11 
aangenomene gegeven qua! ificatie; 

R echtdoende ten principale krachtens art. 
105 R. 0.: 

Qualificeert het bewezenverklaarde als: 
,,Te Amsterdam als bestuurder van een mo

torrij tuig een binnen de bebouwde kom der 
gemeente gelegen weg, waarvoor Burgemees
ter en vVethouders blijkens openbare kennis
geving een maximtun-snelheid niet beneden 
20 K. M. per wu, aangegeven op de in art. 7, 
eeTSte lid , der Motor- en Rijwielwet bedoelde 
wijze, hebben vastgesteld, met een grootere 
clan de vastgestelde snelheid berijden"; 

Verwerpt overigens het beroeo. 
(N .. T.) 

30 Januari 1930. BESLUIT ter uitvoering 
van artikel 1, derde lid, der J achtwet 
1923. s. 31. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 27 J anuari 1930, Directie van 
den Landbouw, n°. 30 I , J . W., Afdeel ing II; 

Gez ien artikel 1, derde lid der Jachtwet 
1923; 

Habben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. De fazanten zullen worden gere

kend te behooren tot het wild in het geheele 
Rijk met uitzondering van de navolgende ge
bieden, te weten de gemeenten Castricum, 
EgmondrBinnen en Egmond aan Zee. 

2. Dit besluit wordt herzien v66r 1 Maart 
1931. 

3. Door dit besluit vervalt Ons besluit van 
20 Februari 1929 (Staatsblad n°. 49), ter uit
voering van artikel 1, derde lid, der J acht
wet 1923. 

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

's-Gravenhage, den 30sten J anuari 1930. 
WILHELMI A. 

De M inister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Ruys de Beerenbrouck. 

( Uitgeg. 13 Februari 1930.) 

30 Januari 1930. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 der 
Hooger-onderwijswet van het Marnix
gymnasium te Rotterdam van de Vereeni
ging voor Middelbaar Onderwijs, Handels
onderwijs en Voorbereidend Hooger On
derwijs op Gereformeerden grondslag, ge
vestigd te Rotterdam. S. 32. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
5 December 1929, n°. 15488 III, afdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar Onder
wijs; 

Gelet op artikel 157 der Hooger-onderwijs
wet; 

Den Raad van State gehoOl'd (advies van 
14 J.anuari 1930, n°. 15) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 J anuari 1930, n°. 
756, afdeeling Voorbereidend Hooger en Mid
del baar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden 01) verstaan: 
met ingang van 1 Januari 1930 het Marnix

gymnasium te Rotterdam van de Vereeniging 
voor Middelhaar Onderwijs, Handelsonderwij s 
en Voorbereidend Hooger Onderwijs op Ge
reformeerden grondslag, gevestigd te Rotter
dam, opnieuw voor een tijdvak van zes jaren 
aan te wijzen als bevoegd om met inacht
nen1ing der desbetreffende wettelijke voor
schriften aan haar leerlingen, die het onder
wijs tot aan het einde hebben bijgewoond, een 
getu igschri ft van bekwaamheid tot universi
taire studien af te geven, dat met het ge
tuigschrift, in artikel 11 der Hooger-onder
wijswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
vVetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den gepl aatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 30sten J anuari 1930. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· .van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. Te r p s t r a . 
(Uitgeg. 11 Februari 1930. ) 

30 Januari 1930. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoelcl in artikel 7 der Ziektewet. 
s. 33. 

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

Arbeid, Handel en ijverheid van 9 December 
1929 ,n°. 3171, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 7 der Ziektewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

den 14 Januari 1930, n°. 23); 
Gelet op het antler rapport van Onzen voor

noemden Minister van 25 J anuari 1930, n°. 280, 
Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. (1) De werkgever is verplicht den in 

zijn dienst zijnden arbeider verlof te geven tot 
afwezigheid : 

a. om hem bij of krachtens de Ziektewet 
toegekende bevoegdheden uit te oefenen voor 
zoover deze sameuhangen met de uitoefening 
van zijn recht van beroep ingevolge artikel 125 
dier wet en de uitoefenin~ dezer bevoegdheden 
niet buiten den arbeidstiJd kan geRchieden; 

b. om hem bij of krachtens de Ziektewet 
opgelegde verplicht-ing•m na te komen voor 
zoover de nakommg dier verplichtingen niet 
buiten den arbeidstijd kan geschieden. 

(2) Onder >tfwezigheid jn den zin van het 
eerqte lid van dit artikel wordt verstaan Q.f
wezigheid geduremle den tijd, welke redelijker
wijs voor de uitoefening der bevoegdheid, 
o::iderscheidenlijk nakoming der verplichting 
noodzakelijk is te achten. 

2. Indien nakoming eener verplichting, a ls 
bedoeld in artikel l, eerste lid, onder b, van 
dit besluit slechts geschiedt na schriftelijke 
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oproeping, heeit de arbeider alleen dan aan
spraak op het in artikel l, eerste lid, bedoeld 
verlof na vertooning van de desbetreffende 
oproeping aan den werkgever. 

3. (1) De arbeider, die krachtens verlof, als 
bedoeld in artikel 1, eerste lid, van dit besluit 
afwezig was, is verplicht bij de hervatting van 
zijn arbeid aan den werkgever eene verklaring 
over te leggen van de betrokken autoriteit, 
waaruit blijkt van de uitoefening der bevoegd
heid onderscheiden~jk nakoming der ver
plichting, als bedoeld in a.rtikel 1, eerste 1id, 
alsmede van den tijd, waarbinnen een en antler 
plaats vond, welke verklaring, in geval de ar
beider in het bezit is eener oproeping, op deze 
laatste zal moeten zijn gesteld. 

(2) De autoriteit, wie zulks aangaat, is in de 
gevallen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 
a en b, van dit besluit, verplicht tot het afgeven, 
onderscheidenlijk het stellen, van de v.erklaring, 
bedoeld in het eerste lid van dit artikel. 

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

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

's-Gravenhage, den 30sten Januari 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. Ver s c h u u r. 

( Uitgeg. 17 Fe'br. 1930.) 

30 Januari 1930. BESLUIT tot wijziging 
van het besluit van 29 Juni 1929 (Staats
blad n°. 377), tot uitgifte van Rembrandt
postzegels. S. 34. · 

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

W'aterstaat van 24 Januari 1930, n° . 3, Hoofd
bestuur der Posterijen, Telegrafie en Tele-
fonie; • 

Overwegende, dat het wenschelijk is wijzi
ging te brengen in Ons besluit van den 
29sten Juni 1929 (Staatsblad n°. 377); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. In art. 2, lste lid van On& besluit 

van den 29sten Juni 1929 (Staatsblad n°. 
377) wordt in plaats van ,,71,i/' gelezen ,,6". 

2. In art. 3, lste lid van evengenoemd be-
sluit wordt in plaats van ,,30sten April" ge
lezen ,,31sten December". . 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en in af
schrift aan den Raad van State medegedeeld 
zal worden. 
. 's-Gravenhage, den 30sten Januari 1930. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, P. J . Rey me r . 

(Uitgeg. 13 Februari 1930.) 

31 Januari 1930. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Koninklijk besluit van 
8 Juni 1929 (Staatsblad n°. 310), betreffende 
het Reglement en het Programma voor de 
eindexamens der openbare hoogere burger
scholen met vijfjarigen cursus en ingevolge 
artikel 45tredecies der Middelbaar-onder
wijswet aangewezen bijzondere hoogere 
burgerscholen met vijfjarigen- en vier
jarigen cursus. S. 3:i. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
4 December 1929, n°. 16069 III, afdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar Onder
wijs; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
31 December 1929, n°. 14); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 Januari 1930, n°. 99, 
afdeeling Voorbereidend Hooger en Middelbaar 
Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
besluit van 8 Juni 1929 (Staatsblad n°. 310) 
te wijzigen en aan te vullen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Jo. In het bij Ons aangehaald besluit vast

gesteld Reglement wordt : 
a. achter het eerste lid van artikel 15 en 

achter het voorlaatste lid van artikel 15 telkens 
de punt vervangen door een komma en word~n 
telkens toegevoegd de woorden : ,.met mt
zondering van het getal 5½, hetwelk tot 6 
wordt afgerond" ; 

b. het tweede lid van artikel 15 gelezen als 
volgt: 

,.Bij het mondeling examen is de examinator 
verplicht over een bepaald onderdeel der 
examenstof eenige vragen aan den candidaat 
te stellen indien de deskundige daartoe den 
wen~ch t~ kennen g~eft." 

c. de eerste volzin van het tweede lid van 
artikel 16 gelezen als volgt : 

,.Aan den candidaat, bij wien het gemiddelde 
van de eindcijfers voor de examenv~kke~ 6 
of meer bedraagt en die geen en.½,el eu:~dc1Jfer 
heeft lager dan 5, wordt het getmgschrift van 
voldoend afgelegd examen uitgereikt"; en 

d. in den laatsten volzin van artikel 20 
in stede van ,.de deskundigen" gelezen ,.den 
secretaris". · 

2°. Met wijziging in zooverre van Ons aan
"'ehaald besluit, worden de in 1930 af te nemen 
~indexamens alsnOI): geb,.mden met inacht
neming van het regtement en het programma, 
zooals dat werd vastgesteld bij Ons besluit 
van 26 Juli l920 (Staatsblad n°. 617), gewijzigd 
bij Ons besluit van 28 Februari· 1921 (Staatsblad 
n°. 92). 

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

's-Gravenhage, den 3lsten Januari 1930. 
WILHELMINA. 

ne Minister van Onderwijs, 
I( unsten en W etenschappen, 

J. Terp s t r a. 
( Uitgeg. 3 Febr. 1930.) 
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31 J anuari 1930. BESLUIT tot w1Jz1ging 

van het Koninklij k besluit van 18 J a
nuari 1921 (Staatsblad n°. 32 ), ter uit
voering van a rt ikel 12 der Ouderdoms
wet 1919, zooals dat bes luit is gewijzigd bij 
dat van 15 Mei 1923 (Staatsblad n°. 206). 
s. 36 . 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 27 J a
nuari 1930 n° . 275, a fdeel ing Arbeidersver
zekering ; 

Gezien artikel 12 der Oude~domswet 1919 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te wijzigen Ons besluit van 18 J anuari 1921 
(Staatsblad n°. 32) , gewijzigd bij dat van 15 
Mei 1923 (Staatsblad n°. 206) en te bepalen 
als volgt : 

Art. 1. In het eerste I id van ar t ikel 1 van 
Ons vorengenoemd gewijzigd besluit van 18 
Januari 1921 (Staatsblad n°. 32) wordt na 
het cij fer ,,10" ingevoegd ,, , eerste lid,". 

2. In het eerste lid van artikel 2 van 
Ons vorengenoemd gewijzi gd besluit van 18 
Januari 1921 (Staatsblad n° . 32) wordt na 
het cijfer ,,10" ingevoegd ,, , eerste lid,". 

Aan het tweede lid van dat artikel wordt 
het volgende toegevoegd: 

,,Woont degene, die de aanwijzing doet. 
buiten N ederland, dan geschiedt de aanwij
zing bij den Raad van Arbeid, bij welken de 
verzekering is of wordt gesloten.". 

3. Aan het derde lid van artikel 3 van Ons 
vorengenoemd gewijzigd besluit van 18 J a
nuari 1921 (Staatsblad n°. 32) wordt het vol
gende toegevoegd: 

,,Woont degene, die de herroeping en de 
aanwijzing doet, buiten Nederland, dan ge
schieden de herroeping en de aanwijzing 
schriftelijk bij den Raad van Arbeid, bij wel
ken de verzeker ing is ot wordt gesloten .". 

4. Art ikel 7 van Ons vorengenoemd ge
wijzigd besluit van 18 Januari 1921 (Staats
blad n°. 32) wordt a ls vol gt gelezen : 

,,Art. 7. Aan aanwijzingen en herroepin
gen, a ls bedoeld in de artikelen 2 en 3, wordt 
geen gevolg gegeven, indien: 

a. de persoon, die de aanwijzing of de her
roepi ng deed, binnen het Rij k in Europa is 
overleden en de aanwijzing of de herroeping 
bij den Raad van Arbeid is ingediend meer 
dan 3 dagen na den <l ag, waarop de kennis
geving van het overlijden bij den R aad van 
Arbei d is ingekomen; 

b. de persoon, die de aanwijzing of de her
roeping deed, in Europa buiten het Rijk is 
overleden en de aanwijzing of de herroeping 
bij den Raad van Arbeid is i11gediend meer 
clan 12 dagen na den dag, waarop de ken
nisgeving van het overlijden bij den R aad 
van Arbeid is ingekomen; 

c. de persoon, die de aanwijzing of de her
roeping deed, in het Rijk buiten Europa is 
o,·erleden en de aanwijzing of de herroeping 
bij den Raad van Arbeid is ingediend meer 
dan 6 weken na den dag, waarop de kennis
geving van het overlijden bij den Raad van 
Arbeid is ingekomen; 

d . de persoon, die de aanwijz ing of de her
roep ing deed, buiten Europa niet in een -der 
overzeesche deel en van het Rijk is overleden 
en de aanwijzing of de herroeping bij den 

Raad van Arbeid is ingediend meer dan 3 
maanden na den dag, waarop de kennisge
ving van het overlijden bij den Raad va~ 
Arbeid is i ngekomen." . 

Onze Minister van Arbei d, Handel en Nij . 
verheid is belast met de uitvoering van <lit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den 31s ten J anuari 1930. 
WILHELMINA. 

De. M inister van Arbeid, H andel en Nijverheid, 
T. J . Ver s c h u u r. 

( Uitgeg . 13 F ebruari 1930.) 

31 J anuari 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet- 1920 Art. 101 8• lid.) 

Aan een appellant, die aan een wet rech
ten ontleent, is bet recht van beroep ver
leend om in beter p ositie t e komen, wes
ha lve hij tengevolge van het instellen van 
beroep niet in slechter- • t9estand mii,g 
geraken. Op o.ien grand bestaat er !l:een 
aan leiding een ,loor den Raad krachtens 
art. 101 8• lid vastgestelde vergoeding in 
beroep te verlagen, a l hadden b~j die 
vaststelling bepaalde uitgaven buiten de 
rekening kunnen zijn gelaten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op bet bernep, ingesteld door 

het Roomsch-Katholieke Parochiaal Kerkbe
stuur te Sterksel, gemeente Maarheeze, tegen 
het be luit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant van 9 October 1929, G. nr. 
273, 4e afdeeling, waarbij, met vemietig ing 
van het besluit van den Raad der gemeente 
faarheeze van 21 December 1928, ten be

hoeve van de onder het bestuur van appellant 
staande Sint Aloysiusschoo l a ldaa r nader is 
vastgesteld de vergoeding, overnenkomstig a rt. 
101 tweede lid , der Lager-onderwijswet 1920 
ove;· het jaar 1927, met inbegriJ) van de 3-
jaarlijk che verrekening, bedoeld in het acht
ste lid van dat wetsartikel, over het tijdvak 
1925 tot en met 1927 ; 

Den Raad van State, Afdeeli ng voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord , advies van 
15 J anuari 1930, n°. 28; 

Op de -voorclracht van Onzen Minister van 
Onderwijs Kunst.en en Wetenschappen van 28 
Januari i930, n°. 6789, afcleeling Lager On
derwijs Financieel; 

0 . dat de Raad der gemeente Maarheeze, 
bij besluit van 21 Decemb r 1928, ten be
hoeve van de Sint Aloysiusschool te Sterksel 
heeft vastgesteld de vergoecl ing, bedoeld i11 
art. 101 . l id 1, der Lager-onderwijswet 1920 . 
over het jaa r 1927, met inbeg rip van de drie
jaarlijksche venekening, bedoeld in lid 8 van 
dit artikel, over het tijdvak 1925 tot en met 
1927 daarbij o. m . een in 1·ekening gebracht 
bed1·~g van f 104.625 vo01· admi nistratiekosten 
a f 0.50 per leerling voor de h_elft buiten aan
merking latende uit overweging, dat deze kos
ten buitensporig hoog warden geacht; 

dat, nadat het School bestuur bij Gedeputeer
de Staten van Noord-Brabant in beroep was 
gekomen, <lit college bij bes! uit van 9 October 
1929 het beroep ten aa11zien van voornoemd 
punt hee[t afgewezen, uit overweging, dat 
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blijkens de overgelegde kwitanties de uitbeta
ling door het schoolbestuur van de desbetref
fende gelden eerst heeft plaats gehad op 31 
December 1928, zoodat de uitgaaf niet ten 
laste kan worden gebracht van de afreken ing 
over de jaren 1925, 1926 en 1927; 

dat van dit besluit het Schoolbestuur bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat het 
feit, dat de betreffende kwitanties, welke zij 1, 
gedagteekend op den datum, waarop z ij zij n 
ingezonden, eerst achteraf zijn overgelegd, 
geenszins in zich sluit, dat de uitgave wegens 
administratiekosten over de jaren 1925, 1926 
en 1927 niet kan worden geacht te behooren 
tot ,,de over dat t ij dvak ten behoeve van de 
bijzondere school werkelijk gemaakte kosten"; 
<lat, naar het oordeel van den appell ant de 
vraag, of deze uitgave in rekening kan wor
den gebracht over het 3-jarig tijdvak 1925 tot 
en met 1927, in cas.u buiten beschouwing be
hoort te blijven, nu de gemeenteraad deze 
vraag in zijn besluit, waartegen beroep is in
gesteld, reeds bevestigend heeft beantwoord,; 
dat ten aanzien van dit punt evenzeer geldt 
hetgeen Gedeputeerde Staten hebben overwo
gen met be trekking tot den door het gemeente
bestuur in beroep alsnog aangevoerden grond, 
dat administratiekosten niet zouden zijn uit
betaald, namelijk ,,dat het een algemeen be
ginsel van rechtspleging is, dat in beroep 
s lechts wordt bes I ist ten aanz ien va n de pun
ten omtrent welke beroep is ingesteld"; dat 
het clan ook, naa1· de meening van appellant, 
in het onderhavige geval uitsluitend gaat over 
de vraag, of de Raad de bevoegdheid heeft 
het door den appellant wegens administratie
kosten in reken ing gebrachte bedrag tot de 
helft te verminderen; 

0. dat het onderhavige geschil loopt over 
de vraag, of de Raad van de gemeente Maar
heeze al of niet terecht een als administratie
kosten in de rekeningen over 1925 tot en met 
1927 op_genomen bedrag van f 104.625 slechts 
voor: de helft voor vergoeding in aanmerking 
heeft doen komen ; 

dat weliswaar Gedeputeerde Staten aan dit 
punt van beroep gebonden waren, <loch da t 
zij vrij waren op andere rechtsg ronden clan 
de Raad te oordeelen, dat deze vermindering 
terecht heeft plaats gevonden, daar noch de 
wet noch een rechtsbeginsel Gedeputeerde Sta
ten binden aan de rechtsgronden, waarop een 
bestreden besluit .is genomen, ge lijk zij ook 
niet gebonden zijn aan de rechtsmiddelen, 
welke een appel I ant aanvoert; 

dat mitsdien Gedeputeerde Staten a !llbts
hal ve zoowel de rechtsgronden van het bestre
den besluit a ls de rechtsmiddelen van den 
appellant kunnen aanvullen; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak, dat blij 
kens de stukken de kwitanties, welke zouden 
bewijzen, dat over de jaren 1925, 1926 en 1927 
aan administratiek0sten f 104.625 is uitgege
ven, eerst zijn ingediend, nadat de R aad had 
beslist over de aanvrage om vergoeding over 
het jaar 1927 ; 

dat echter volgens art. 103, lid 2, de be
scheiden tot staving van de uitgaven met de 
aanvrage of al thans v66r den dag, waarop de 
R aad op de aanvrage beslist, moeten worden 
ingediend ; 

dat mitsdi en deze uitgaven, zoo zij zijn ge-

daan, geheel buiten de rekening hadden kun
nen zij n gel a ten; 

dat er echter in beroep geen aanleiding is 
om, nu de Raad het gewraakte bedrag des
niettemin voor de helft nog voor vergoeding 
in aanmerking heeft doen komen, het bedrag 
van de toegekende vergoeding te verlagen met 
deze helft, omdat aan een appellant, die aan 
een wet rechten ontleent, het recht _van beroep 
is ve rleend , om in beter positie te komen en 
hij ten gevolge van het instellen van beroep 
mitsdien niet in slechter toestand mag gera
ken · 

d~t dus Gedeputeerde Staten - zij het op 
andere g ronden - een a lleszins juiste beslis
sing hebben genomen; 

Gezien de Lager-onderwij swet 1920 ; 
l;Iebben goedgevonden en verstaan: 

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

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

31 Januari 1930. KONINKLTJK BESLUTT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 37.) 

Het bezigen van on$epaste u itdrukkin
gen door een onderwi3zer tegenover zij n 
hoofd en zonder voldoende inachtnemiDg 
van de aanwezigheid van de leerlingen, 
druischt dermate in tegen gezonde begrip
pen van tucht en opvoeclkunde, dat s lechts 
zeer bijzondere omstandigheden een ver
ontschuldig ingsgrond daarvoor zouden kun 
nen opleveren . Waar van zoodanige om
standigheden niet in voldoende mate is 
gehleken, hebben Ged. Staten ten omecht.e 
de door B. en W . uitgesproken straf, als 
te zwaar, vernietigd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld doo r 

Burgemeester en Wethouders van Velsen, te
gen he t besluit van Ged. Staten van Noord
Holland van 24 Juli 1929, zonder nummer, 
waarbij het besluit van Burgemeester en Wet
houders van Velsen, van 26 Februari 1929. 
den onderwijzer der openbare lagere school 
D I , D. de Vries, te straffen met een week 
schorsing zonder behoud van jaarwedde en te 
bepalen, dat deze schorsing zal ingaan op den 
eersten Maandag, volgende op den dag, waar 
op dit besluit onherroepelijk is geworrlen, ol 
bij hooger beroep is gehandhaafd , met gc
grondverkl aring van het daa rtegen door D. de 
Vries voornoemd ingesteld beroep, is vern ic
tigd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoord, advies van 14 
J anuari 1930, n°. 809 van 1929 ; 

Op de voordracht van Onzen . Minister van 
Onderwijs , Kunsten en Wetenschappen van 
28 Januari 1930, n°. 640, Afd. L . 0. A. ; 

0. dat Burgemeester en Wethouders van 
Velsen bij b.esluit van 26 Februari 1929 den 
ondenvijzer der openbare lagere school D I. 
D. de Vries, hebben ges traft met eene week 
schors ing zonder behoud. van jaarwedde, uit 
overweging, dat volgens de schr ifte lijke klach
ten , door het hoofd der openbare lagere school 
D I tegen den onderwijzer dier school, D. de 
Vries, ingediend, deze laatste op 12 Februari 
1929 in de school tegenove1· het hoofd en aan 
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<l iens aclres rneercle re mal en heeft gebezig cl de 
woorclen: ., je l iegt het"; clat voorts D e Vries 
op 14 F ebrua ri 1929 in de school tegenover 
het hoofcl en aan <li ens a clres, meer clan een
maal bezig cle het woorcl .,scho ft" en clat hij 
claarna, in den school t ijcl , zoncler toestemming 
en zo ncler gelcl ige recl en, zijn leslokaal en de 
school heeft verlaten , waardoor het hoofcl ge
nooclzaakt was de in het lokaa l aanwezige 
leerlingen ·naa r hu is te zenden, orndat geen 
plaats ervanger besph ikbaar was; clat bij br ief 
v~n B urgemeester en - W ethouders va n 18 F e
br ua ri 1929, onder overlegging va n a f chrif
ten der be icle kl ach ten D e V ries werd uitge
noodi g d op 19 F e bruar i d aaraanvolgen d daar
o ver te worden gehOQrd ; dat in de vergade
ring va n Burgerneester en Wethouders van 
19 F e brua r i 1929, in tegenwoordighe id van 
het hoof der school , De Vries i gehoord , bij 
welk verhoor h ij erkende in de school de u it
dru kk ingen .,je liegt het" en ,,schoft" tegen
ove r het hoofd cler school en aan di ens a dres 
te hebben gebezig cl en zijn le lokaal en de 
chool , in den scbooltij d, zonder geldige reden 

en zonder toestemming, te hebben verl aten, 
waardoor het hoofd der school de kincleren, 
aan wezig in het les lokaal , naa r hui s moest 
zenden; clat De V ries, door het bez igen van 
bovengenoemcle u itdrukk ingen , zich ergerlij k 
heeft misdragen tege nover het hoofd zij ner 
school en door het in den school tij d o ngeoor
loofcl verlaten van zij n leslokaal en de school, 
zij n pl ich t grovelijk beeft verzaakt; 

cl a t ingevolge een door D. de Vrie ingestelcl 
beroep, Ged. Staten bij beslui t va n 24 J uli 
1929 met gegrondverkl aring van het beroep, 
het besluit van Burgemeester en W ethouders 
hebben vernieti gd, ui t overweging , da t bij de 
sch r iftelij ke en mondelinge behanclel ing van 
deze zaa k ten aanzien van de fe i ten, op grond 
waarva n Burgem eester en Wethouder hun be: 
slui t hebben genomen, i komen vast te staan: 
1 °. clat de woorclen ,, je liegt het" zijn gebe
zig cl ; 2°. clat de term .,schoft" is gebruikt 
doch op een tijclstip en in een verba nd, waa r
doo r niet volcloende de inclruk wordt gewet
t ig cl , d ie de overweg ing, hierop betrekking 
hebben cle in het besluit, wekt ; 3°. clat niet 
aa nnemelij k is geworden , clat bet geincrimi 
neerde fei t Yan het verlaten cler chool een 
daad was van opzettelij k plich tsverzu im ; 4°. 
dat de ondei·wijzer zich clus wel scbuldig heeft 
gemaa kt aan onbeboorlij ke ha ndel ingen, doch 
clat hun college, gelet op de gepleegde m is
slagen en de omstancli gheden waaronder deze 
zij n begaan, van oordeel is, clat de opge legcl e 
straf te zwaar is te ach ten en m itsdi en n iet 
kan worden gehandhaafcl ; 

dat Burgemeester en W ethouclers in beroep 
aanvoeren , da t Geel. S taten erkennen, dat de 
woorclen ,, ie I iegt het" en ,,schoft" tegenover 
het hoofcl en aan <li ens a clres door den on cler
wijzer D e Vries zij n gebez ig cl da t erkencl wordt , 
dat de onderwijzer D e Vries zoncler toestem 
ming en zonder geldi ge reclen zij n les lokaal 
en de school heeft verlaten ; clat Geel. Staten 
e rkennen , clat de onderwijzer De Vries zich 
schulclig heeft gemaakt aan onbehoorlijke han
cleli ngen , cloch van meeni ng zij n, dat een li ch
tere straf moet wor clen opgelegcl; dat Burge
meester en Wethouders zich met de opvatting 
van Geel . Staten niet kunnen ve reeni gen , om
da t zij oordeelen , dat de opge legde straf in 

geen enkel opzicht te zwaar is en zeker ge
handhaafd cli ent te worden ; 

0. clat a l moge met Geel . Staten aangeno
men worden, dat voor bet ve rla ten van de 
klasse een verontschulclig ingsgrond te v inden 
is in den ove rprikkelclen toestan cl van den on
derwijzer, dit niet het geva l is ten aanzien 
van de andere fe iten, di e B urgemeester en 
Wethouclers gele icl hebben tot het opl eggen 
van de bewuste straf; • 

dat tocb bet bezigen va n ongepaste uitdruk
k ingen , a ls door De Vries er kend, door een 
onclerwij zer tegenover zij n hoofcl en, a lthans 
ten cleele, zoncler volcloencle inachtnem ing van 
de aanw ez ig h e id van de leerlingen, d ermate 
indruisch t tegen gezonde begrippen van tuch t 
en opvoeclkunde, clat slech ts zeer bij zondere 
omstancligheclen een ve rontschu ld igingsgron<l 
daarvoor zouden kunnen opl everen ; 

clat van zoocl an ige omstandi gheden niet in 
voldoencle mate is gebleken om met Geel. Sta 
ten a an te nem en, dat de door Burgemeester 
en \Vethoucl ers ui tgesproken straf te zwaar is 
te achten , te m inder nu D e V l'i es geen ge
bruik heeft gemaakt van de her haaldelij k hem 
geboclen gelegenhe id zij n leedwezen over het 
gebeurde tegenover zij n hoofd te betuige'n ; 

Gezien de L ager -Onclerwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonclen en verstaan: 

met vern ietig ing va n het bestreden besl uit 
van Ged. Staten van N oorcl-Holl a ncl van 24 
J uli 1929 (ongenummercl ), bet besluit van Bur
gemeester en Wethouders van Velsen, va n 26 
F ebruari 1929, te hanclhaven . 

Onze Minister van Onclerwijs, K unsten en 
Wetenschappen is belast , enz. (A. B .) 

31 J anuari 1930. CI R CULAIRE van den 
Minister van Just it ie aan H eeren Commis
sarissen der K oningin i n de P rovincien, 
betre ffende dooden va.n scbadelijk gedierte 
door jachtakteh ouders. 

I n een onlangs met m ij n am btgenoot van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw, naar 
aanlPicling va n in de Tweede K amer der St aten
Generaal gestelde vragen, gevoerde correspon
dentie, is de q uaestie van de bevoegdheicl, 
welke aan een jachta ktehouder door de Sacht
wet 1923 niet geacht. kan worden te zij n ont
ze!l:d , n. l. om ook in gesloten jachttij d op 
schadelijk gedierte t e schieten (con£. de circu
la ire van den J\tinist er van Binnenlandscbe 
Zaken en L andbouw, d.d. 6 F ebr. 1929, n° . 26, 
J . W ., afd. II Directie van den Landbouw) 
nadPf t er sprake gekomen. 

Geconsta teerd werd, da t de J acbt wet 1923 
aa n den jacb taktebouder voor wat betreft het 
dooden van scba clelijk ged ierte, a ntlers dan bij 
het jagen op wild bet gevn,J is, ~een uit druk 
kelijke beper k ing van scbiet en v6or zonsopgang 
en na zonsondergang op legt. 

D erha lve is een ak tehoucler, die v66r zons
opgang of na zonsondergang in bet ,eld schade
lij k gedier te dood t , niet straf baa~. Intnssch en 
za l in de meeste gevallen bet zicb m het danker 
bezighouden met bet schieten van konijnen, 
enz. gevaar kunnen op leveren voor de veilig 
beid, terwij l een a ktehouder, die in de duisternis 
(meer dan een ha lf uur v6•,r zonsopgang of 
meer dan een ha lf uur na zonsondergang ) met 
een sch ietgeweer in bet veld wordt aangetroffen, 
vooral wa nneer h ij hem een neiging best aa t, 
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of op goede gronden wordt veronderstelt, om 
het met de na leving der J achtwet niet zoo 
nauw te nemen, een gegrond vermoeden kan 
vestigen, dat hij zich aan wi ldstroopen zal 
schuldig maken. 

Op tweeerlei grond (het in gevaar brengen 
van de veiligheid en gevaar voor misbruik van 
de bevoegdheid om te jagen) ka n er dus aan
leiding bestaa n om den aktehouder, v,i,n wien 
is vastgesteld, dat hi_j in het duister met een 
schietgeweer in het veld is aangetroffen, de 
jachtakte kracbtens artikel II juncto artikel 8 
der Jachtwet 1923 iu te trekken, c. o. voor het 
volgend seizoen die akte te weigeren. 

Uiteraard zal ieder geval op zich zelf zijn te 
beoordeelen. 

Ik moge U Hoo~edelgestrenge beleefd, mede 
op verzoek van mtjn ambtgenoot van Binnen
landsche Zaken en Landbouw, uitnoodigen het 
bovenstaande onder de aandacht van de onder 
u ressorteerenrle hoofd en van plaatselijke politie 
t e brengen, opdat zij bij de beoordeeling van 
een · aanvrage om een jachtakte, c. q . bij de 
overweging van de intrekking eener zoodanige 
a kte, daarmede zullen rekeniog houden. 

Een afdruk van dezen brief doe ik plaatsen 
in het Algemeen Politieblad. (B.) 

1 Februari 1930. BESLUIT, houdende wij 
ziging van het Koninklijk besluit van 29 
December 1921 (Staatsblad n°. 1452) be
treffende eene nieuwe regel ing ten aan
zien van de toekenning van vacatiegeld, 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 13 
November 1922 (Staatsblad n°. 597). S. 
37. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, Voorzitter van den R aad van 
Ministers, van 20 November 1929, n°. 301, 
K abinet M .R. ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 December 1929, n°. 34) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 29 J anuari 1930, 
n°. 3, K abinet M.R. ; 

. Hebben goedgevonden en verstaan: 
in Ons besluit ,van 29 December 1921, 

Staatsblad n°. 1452, laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 13 November 1922, Staats
blad n°. 597, worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: · 

I. Het vierde lid van artikel 1 wordt ge
Jezen als volgt : 

,,Aan bezoldigde burgerlijke en militaire 
,, landsdienaren wordt geen vacatiegeld toege
,,kend, tenzij hun benoeming haar oorzaak 
,, niet vindt in het ambt dat zij bekleeden of 
,,tenzij zij lid zijn van een examencommissie." 

II. Achter de ·eerste zinsnede van artikel 2 
wordt de punt vervangen door een komma, 
terwijl dit lid wordt aangevuld met de woor
den: ,,met dien verstande, dat de bepaling 
van het laatste lid van het vorig arti kel ten 
deze niet van toe passing is". 

Onze Ministers, Hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur , zijn belast met de 
uitvoering van di t besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waa rvan 

afschr ift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

' s-Gravenhage, den l sten Februari 1930. 
WILHELMINA. 

De M inister van Staat, 
M inister van Binnenlan dsche Zaken 

en Landbouw, 
Voorz ·itter van den Raad van Ministers, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
( Uitgeg. 11 F ebruari 1930.) 

1 Februari 1930. BESLUIT strekkende tot . 
wijzigiug van het Melkbesluit (Staats
blad 1929, n°. 43) , zooals dit is gewijzigd 
bij Koninklijk beslui t van 25 Juni 1929 
(Staatsblad 11°. 370.) S. 38. · 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Gelet op de voordracht van Onzen Ministe r 

van Arbeid , H andel en Nijverheid van 27 
November 1929, 11°. 1542 D., Afdeeling· 
Vol ksgezondhei d ; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren
wet (Staatsblad 1919, n°. 581), zooals deze 
is gewijzigd bij de wet van 29 J uni 1925 
(Staatsblad n°. 308); 

Gezien het a dvies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1919, n°. 581 ); 

Den R aad van State gehoord (advies van 7 
J anuari 1930, n°. 21) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, H andel en Nijverheid van 
28 Januar i 1930, n°. 32 D ., Afdeeling Volks
gezondheid; 

Gelet op het Melkbesluit (Staatsblad 1929, 
n°. 43) , gewijzigd bij Koninklijk bes luit van 
25 Juni 1929 (Staatsblad n°. 370) ; . 

H ebben goe"clgevonden en verstaan te be
pal en: 

a. in artikel 16, lid 1, wordt tusschen de 
woorden ,,mel k en/o f melkprodukten" en 
,,door me! kverkoopers" gelezen: ,,of de ken
nelijk als melk of als melkprodukt aanwezige 
w aa t·"; 

b. de woorden aanvangende met: ,,behou
dens" en eindigende met: ,,_vrijstelling en" 
in artikel 31, lid 1, onder c, van het Melk
besluit (Staatsblad 1929, n°. 43) , zooals di t 
is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 25 
Juni 1929 (Staatsblad n°. "370), vervallen ; 

c. aan artikel 31, lid 1, onder c, word t 
eene nieuwe zinsnede toegevoegd, luidende: 

,,Burgemeester en Wethouders der gemeen
te, waar het bedrijf is gevestigd, kunnen 
vrijstelling verleenen voor den verkoop van 
andere waren en/of artikelen, indien deze 
kan plaats vinden zonder schade voor de te 
verkoopen melk. De v66r den eersten Juni 
1929 door B urgemeester en Wethouders i11 
bijzondere gevallen verleende vrijstellingen 
blijven, onverminderd het bij de D rankwet 
bepaalde, behoudens eene nadere besli ss ing 
van Burgemeester en Wethouders, gehand
haafd." ; 

d. in artikel 32, lid 2, onder 2°., word t 
tusschen de woorden ,,de beschikking moet 
hebben over een" en ,, winkel" gelezen: ,,bij 
hem voor zijn melkbedrijf in gebruik zijnde"; 

e. artikel 37, onder a, wordt gelezen a ls 
volgt : 

met voertuigen, waa rmede sterk riekende 
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voorwerpen of afvalstoffen worden vervoerd. 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij

verheid is belast met de uitvoering van <lit 
besluit, dat in het Staatsblad en met het 
advies van de Commis ie , bedoeld in artikel 
17 der Waren wet, in de N ederlandsche Staats
courant zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den lsten Februari 1930. 
WILHELMI A. 

De Ministe,· van Arbeid, Handel en Nijve,·heid, 
T. J . V er s c h u u r . 

(Uitgeg. 18 F ebruari 1930.) 

·1 Februari 1930. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 17 Sep
tember 1921 (Staatsblad n°. 1066) tot 
vaststelling van eene regeling, houdende 
premiebetaling over meer dan een ter
mijn, waarover loon in geld wordt uitbe
taald , zooals dat besluit laatstelijk is ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 25 J a
nuari 1929 (Staatsblad n°. 12). S. 39. 

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

Arbe id, Handel en ijverheid van 28 De
cember 1929, n°. 3199, Afdeeling Arbeiders
verzekering; 

Gezien artikel 408, eerste I id, der Inv al idi 
teitswet; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
14 Januari 1930, n°. 20); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemclen Minister van 28 Januari 1930, n°. 
281, Afcleel ing Arbeidersverzekering; 

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

1921 (Staatsblad n° . 1066) tot vaststelling 
van eene regeling, houclencle premiebetaling 
over meer clan een termijn, waarover loon in 
geld wordt uitbetaald, zooals clat besluit laat
stelijk is gewijzigd bij Ons besluit van 25 
Januari 1929 (Staatsblad n°. 12) , en te be
palen als volgt: 

I. De artikelen 3 tot en met 7 van Ons 
vorenaangehaald gewijzigcl besluit . van 17 

eptember 1921 (Staatsblad n°. 1066) worclen 
vervangen door de navol gende artikelen: 

,,Art. 3. Deze vergunning wordt niet ver
leend , v66rclat de werkgever zekerheid heeft 
ge telcl ten waarborg, dat de verplichting tot 
premiebetaling nagekomen zal worclen. De 
zekerheicl bestaat in het storten eener waar
borgsom ten kantore van den Raad van Ar
beicl of in het geven van panel in fondsen ten 
kantore van de Rijksverzekeringsbank. De 
zekerheicl kan gedeeltelijk in contanten, ge
cleeltelijk in fondsen worclen gegeven. 

Art. 4. 1. De waarborgsom beclraagt, naar 
gelang vergunning wordt verleend om de pre
mien na verloop van 4, 9 of 13 weken te 
betalen, onclerscheiclenlijk f 2.50, f 5.50 of f 8 
voor elken verzekeringsplichtigen arbeicler, 
voor wien de premiebetaling, in afwijking van 
het in het eerste lid van artikel 199 der In
val iditeitswet bepaalde, niet gelijktijclig met 
de betaling van het loon in geld zal ge
schieden. 

2. Bij de overeenkomst betreffende de stor
t ing van de ,raarborgsom wordt bepaald, dat 

de Raad van Arbeid bevoegd is om, indi e,~ 
de werkgever zijne verplichting tot prem iebe
taling ook na navorclering niet nakomt, daar
uit de versohuldigde premien te betalen. 

3. De Raad van Arbeid maakt de waar
borgsom zoo spoedig mogelijk over aan de 
Rijksverzekeringsbank. De van deze waarborg
som gekweekte rente komt ten voordeele van 
het Invalidite itsfonds, uit welk fonds aan 
den werkgever over de waarborgsom eene 
rente van 2 percent 's jaars wordt vergoecl. 

A rt. 5. 1. De overeenkomst betreffende het 
stellen van een panel in fondsen wordt ge
sloten door den werkgever, den Raad van 
Arbeid en d e Rijksverzeke ringsbank. 

2. Bij deze overeenkomst wordt bepaald : 
1 °. dat het bestuur der Rijksverzekerings

bank bevoegcl is om, indien de werkgever zijne 
verplichting tot premiebetaling ook na na
vordering niet nakomt, de in pand gegeven 
fondsen te verkoopen, teneinde daaruit de aan 
den R and van Arbeid verschuldigde premien 
te be ta len; 

2°. dat de panclgever verplicht is de in 
pand gegeven chuldvordering, die opeisoh
baar mocht worden, binnen den door ge
noemd bestuur gestel den termij n te verwisse-
1 en voor eene sohuldvordering van gelijke 
waarde ; 

3°. dat de pandgever bevoegd is in panel 
gegeven fondsen te ruilen voor fondsen van 
gelijk bedrag; 

4°. dat, indien naar het oordeel van het 
bestuur der Rijksverzekeringsbank de waarde 
van de in panel gegeven fondsen, berekencl 
tegen 39/40 van hun laagsten koers, in de 
vier kal encle rweken, voorafgaande aan het 
tijdstip van berekening, genoteerd in de prijs
courant, uitgegeven door de Vereeniging voor 
den Effeotenhandel te Amsterdam , of in de 
prijsoourant, op last van Onzen Minister van 
Financien uitgegeven ingevolge a rtikel 47, 
letter d, cler wet van 13 Mei 1859 (Staats
blad n°. 36), zooals deze luidt na de daarin 
bij de wet van 21 Juli 1927 (Staatsblad n°. 
257) aangebrachte wijzigingen, minder is dan 
het bedrag, waarvoor panel aanwezig behoort 
te zijn, de pandgever verplicht is om binnen 
acht dagen na de clagteekening van het 
schrijven, waarbij het bestuur hem van clit 
feit in kennis stelt, door, verclere in panclge
ving van fonclsen of door het torten van gel
den het panel op het vereischte bedrag te 
brengen; 

5°. dat bij de berekening van de waarde, 
als hierboven oncler 4 °. is becloel cl, bij versch ii 
in noteer i ng tusschen de beide genoemcle prijs
couranten, de laagste cler koersen als groncl 
sl ag zal word en genomen; 

6°. clat de waarcle van fonclsen , welke in 
het oncler 4°. genoemcle tijclvak niet in een 
der beide prij couranten zijn genoteerd, op 
kosten van den pandgever zal worden geschat 
door clrie makelaars of commissionnairs in 
effecten te Amsterdam, aan te wijzen door het 
bestuur cler Rijksverzekeringsbank ; 

7°. dat de panclgever verpl icht is binnen 
acht clagen na de clagteekening der clesbetref
fende kennisgeving van het bestuur der Rijks
verzekeringsbank de door clit bestuur bepaalde 
kosten cler schatting te volcloen; 

8°. dat in tijden van oorlog, oorlogsgevaar 
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of andere buitengewone omstandigheden de 
waarde van de in pand gegeven fondsen zal 
worden vastgesteld volgens regel en, door On
zen Minister van Arbeid , H andel en Nijver
he id te stell en ; 

9° . da t , indien het 37/40 dee! van de waar
,]e der in pand gegeven fondsen, vastgesteld 
overeenkomsti g het hierboven onder 4°. , 5°., 
6°. en 8°. bepaal de, meer bedraagt clan het 
bedrag, dat aan p and aanwezig be hoort te 
zijn, het meerdere den pandgever op di ens 
verzoek wordt teruggegeven . 

Art. 6. 1. H et bedrag, waarvoor pand 
wordt gesteld , is gelijk aan dat der waarborg
som, bedoeld in a r tikel 4, lid 1, van dit be
sluit. 

2. De waa rde van de in pand aangeboden 
fondsen wordt gescha t naar een koers, we! ke 
gesteld ,vordt op het 19/20 gedeel te van hun 
la agsten koe1·s, in de laatste vier kalender 
weken genoteerd in de prijscourant , ui tge
geven door de Vereenig ing voor den Effec
tenhandel te Amsterdam , of in de prijscou
ra nt, op last van Onzen Minister van Finan
cien uitgegeven ingevolge artikel 47, letter 
d, der wet van 13 Mei 1859 (Staatsblad n° . 
36 ), zooals deze luidt na de daarin bij de wet 
van 21 Juli 1927 (Staatsblad n°. 257) aange
brach te wijzi g ingen, met dien verstande, dat 
a ls de laagste koers in een dezer prij scouran
ten lager is cl an de laagste koers in de andere 
prijscourant, de lagere koers a ls grondslag 
der berekening wordt aangenomen. 

3. Indi en een als pand aangehoden fonds 
in de laatste vier kalenderweken in geen der 
genoemde prijscouranten is genoteerd , of in
di en het bestuu r der Rijksverzekeringsba nk 
reden heeft om te vermoeden , da t bij vol
gend aanbod tot verkoop de koers van zoo
clani g fonds lager zou zijn dan de laagst
genoteerde in de laatste v ier kalenderweken, 
is het bestuur in het eerste geval verpli cht, 
in het laatste geval bevoegd de waarde van 
cl a t fonds _op kosten van dengene, di e het 
heeft aangeboden, te cloen schatten door dr ie 
makelaars of commiss ionnairs in effecten te 
Amsterdam . H et 19/20 gedeelte van de ge
schatte waarde van het fonds wor dt clan als 
de waarde van hct fonds aangemerkt. 

4. Ingeval een a ls pand aangeboclen fo nds 
ingevolge het bepaalde in het voorgaande lid 
moet worden geschat door ma kel aars of com
m issionna irs, is degene, die het fonds in pand 
wensch t te geven , verpl icht een hem door het 
bestuur opgegeven som a ls schattingskosten 
aan de B ank te betalen. Voordat deze sm;n is 
betaald , heeft de scha tt ing niet plaats. 

5. In t ijden van oorlog, oorlogsgevaar of 
andere bui tengewone omstancligheden kan 
door Onzen Minister van Arbeid, H a ndel en 
Nijverhe id worden bepaald, dat in afwijking 
va n de voorsch r iften van het tweede en clerde 
lid van clit a rtikel de waarde van de in pand 
aangeboclen fondsen zal wor d en vastgestel d 
vol gens regelen, door genoem den Mi nister te 
stell en. De vaststellingen, volgens die rege
len geschied, worden door Onzen voornoemclen 
Minister herzien vol gens regelen, door Ons 
te stell en , ten spoedigste nadat de oorl og, het 
oorlogsgevaar of de andere bu itengewone om- . 
standigheden zijn gee incli gcl. 

A rt. 7. 1. In panel worden n iet genomen 

schul clbrieven ten l aste van den pandgever. 
2. F onclsen, niet ve rmelcl in artikel 5 der 

wet va n 29 December 1928 (Staatsblad n°. 
507) ,. kunnen door het bestuur der Rijksverze
keringsbank worden geweigerd . 

Art. 8. De kosten, verbonden aan de acl
ministratie van het p and , het lichten va n 
fonclsen en bet ve rzenclen van coupons, worden 
tot een m aximum van 2 per duizend per ja ar 
va n de nomina Je w aarde va n den geste lde n 
waarborg door het bestuur der Rijksverzeke~ 
ringsbank aan den pandgever in rekening 
gebracht. 

A,·t. 9. 1. V an de verplichting tot het stel
len van de in artikel 3 bedoelde zekerheid 
is ontheven de werkgever , di e lid is van eene 
rechtspersoonlijkhe id bezittencle vereemgmg 
van werkgevers, te wier aanzien door Onzen 
Minister van Arbe icl , H andel en Nijverhe id 
is verkl aarcl , dat zij voldoende clraagkracht 
bezit, en· welke zich ten behoeve van de Rijks
verzekeringsbank en de R aden van Arbeid 
schriftelijk heeft borg gesteld voor de nako
m ing der verplicht ingen van hare leden tot 
betaling der premi e, verschuldigd ingevol ge 
eenige bepaling der Invalidite itswet of eenige 
bepaling van een ter uitvoering dier wet ge
nomen Koninklijk besluit of Ministerieele be
schikking voor verzekeringspli ch t ige a rbe iclers, 
di e bij hen in vasten dienst zijn. 

2. De verkl a ring , dat de vereeni g ing vol
cloende clraagkrach t bezit, wordt niet gege
ven, indien de statuten niet de bepaling be
vatten, clat de leden der vereeniging onder -· 
ling aansprakelijk zijn voor de schulden der 
vereeni g ing en dat de aansprakelijkheid van 
een lid nog gedurende een jaar, nadat van 
zijn uittrecl en overeenkomstig het bepaalde in 
het vol gencle lid is kennis gegeven, blijft be
staan. De verkl a ring kan door Onzen voor
noemden Minister te a.lien tijde worclen in
getrokken : 

3. De in het eerste lid bedoelcle vereeni 
g ing is verplich t een leclenregiste r aan te 
leggen en geregeld bij te houclen en a.a n het 
bestuur der Rijksverzekeringsba.nk binnen een 
door Onzen voornoemden Minister te bepalen 
tetmijn bij aangeteekenden br ief afschrift van 
clat register toe te zenden en kennis te geven 
van el ke verandering in dat register . Met het 
beslui t tot ontbinding der vereenig ing worcl t 
het bestuur der Rijksverzekeringsbank zoo 
spoedi g mogelijk per aangeteekenden brief 
in kennis gesteld . 

4. Bij de overeenkomst van borg tocht, als 
in het eerste lid becloeld, moet worden be
dongen , dat de borg a fstand doet van het 
voor recht van u itwinning en dat de borgtocht 
voo r elken werkgever afzonclerlijk voortduurt 
nog veer t ig dagen na den dag, waa rop doo r 
de vereenig ing aan de Rijksverzekeri ngsbank 
de kennisgeving is gezonden, dat de werkge
ver heeft opgehouclen bij de vereeni g ing aan
gesloten te zijn . 

5. Van de in het eerste lid becloelcle ve r
pl icht i ng tot het stell en van de in arti kel 3 
bedoel de zekerheid is e'Ve neens ontheven de 
werkgever, voor wien zich ten behoeve van 
de Ri.iksverzekeringsbank en de R aden van 
A rbe icl schr iftel ijk . borg heeft gesteld voor cle
nakomi ng der in het eerste lid bedoelde vcr
pl ich t ing tot beta] ing van premie de inste l-. 
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ling, welke het risico draagt van de wettelijke 
verzekering van de arbeiders in dienst van 
den werkgever tegen geldelijke gevolgen van 
ongevall en en te wier aanz ien door Onzen 
voornoemden Minister is verklaard, dat zij 
voldoende draagkracht bezit. De laatste volzin 
van het tweede lid is van toepas ing. Het 
vierde lid is van toepass ing met dien ver
·stande , dat in plaats van ,,vereeniging" wordt 
gelezen ,. instelling". 

• Art. 10. Een publiekrechtelijk lichaam, 
waaraan eene vergunning, als bedoeld in ar
tikel 1, is verleend, is ontheven van de ver
plichting tot het stellen van de in artikel 3 
bedoel de zekerhe id. 

A rt. 11. 1. De werkgever, die eene ver
gunning, als in artikel 1 van dit besluit be
doeld, wenscht te bekomen, client een daartoe 
·st rekkend verzoek bij den R aad van Arbeid 
in , onder opgave van het aantal verzekerings
plicht ige arbeiders, dat bij hem gemiddeld 
-per jaar in vasten dienst is en per loonkl asse 
van het aantal arbeiders, waarvoor door hem 
-de bijzondere premiebetaling gewenscht wordt. 
Tevens wordt daarbij medegedeel d, of ver
·1a ngd wordt de premien na verloop van 4, 9 
,of 13 weken te betalen. 

2. De Raad van Arbeid beslist zoo spoedig 
mogelijk op het verzoek. 

3. De vergunning vangt aan te werken 
met ingang van een door den R aad van Ar
beid te bepalen <lag, in geen geval echter 
-v66rdat de in artikel 3 bedoelde zekerheid 
is gesteld , of aan den R aad van Arbeid is 
gebl eken, dat de werkgever lid is geworden 
va n eene vereeniging als bedoeld in het eerste 
lid van artikel 9, of we!, dat eene instelling, 
als bedoeld in het vijfde lid van artikel 9, zich 
ten behoeve van de Rijksverzekeringsbank en 
de R aden van Arbeid schriftel ijk heeft borg 
gesteld voor de nakoming door den .werkgever 
van de in het eerste I id van laatstgenoemd 
a rtikel bedoelde verplichting tot betaling van 
premie. 

,1rt. 12. De werkgever is ve rplicht te zor
gen, dat een afschrift van de vergunning 
binnen drie dagen, nadat zij hem is uitge
reikt, aangeplakt wordt . Die aanpl akking ge
·schiedt op eene voor ieder zichtbare plaats 
aan de hoofddeur en in een der arbe idsloka
l en van elk gebouw der onderneming of der 
inrichting in de gemeente of gemeenten, door 
den Raa d van Arbeid aangewezen. Ten aan
" ien van scheepvaartondernemingen geschiedt 
de aanplakking bovendi en aan den mast van 
€lk vaartuig, in de aangewezen gemeente of 
_gemeenten liggende. 

A,·t . 13. De R aad van Arbeid trekt de ver
_gunning in : 

1 °. op verzoek van den werkgever ; 
2° . indien de werkgever niet ]anger ge

rogeld ten minste 25 verzekeringsplichtige 
:arbeiders in vasten di enst heeft ; 

3°. indi en de werkgever de verplicht ing 
tot prem iebetaling niet nakomt ; 

4°. indien de werkgever in staat van fai l -
1 issement is verklaard; 

5°. indien de werkgever niet binnen een 
maand na het eindigen van zijn lidmaatschap 
van de in het eerste I id van a rtikel 9 be
<loelde vereen iging, overeenkomstig de bepa
ling van artikel 3 zekerheid heeft gesteld ; 

6°. ind ien de werkgever niet binnen een 
maand, nadat de borgtocht van de instelling. 
bedoeld in het vijfde lid van artikel 9, is ge
eindigd, overeenkomstig de bepaling van ar 
tikel 3 zekerheid heeft gesteld ; 

7°. indien de werkgever niet voldoet aan 
zijne verp l ichtingen, voortvloe iende uit het be
paalde bij a rtikel 5, tweede lid, onder 2° ., 
4°. en 7°. 

Art. 14 . Bij intrekking van de vergunning 
heeft teruggave van de gestelde zekerheid 
niet plaats , v66rdat de verschuldigde premien 
betaald zijn.". 

II. Artikel 8 van Ons vorenaangehaald 
gewijzigd besluit wordt artikel 15. 

III. Di t besluit t reedt in werking met in
gang van den tweeden dag na <lien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
gepl aatst. 

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

's-Gravenhage, den l sten Februari 1930. 
WILHELMINA. 

De M·inister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. V e r s c h u u r. 

( Uitgeg. 20 Februari 1930.) 

1 Febnwri 1930. BESLUIT tot vasr-soelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 121, vierde lid, der 
Ziektewet, houdende voorschriften met 
betr ekking tot de plaatselijke kas, bedoPld 
in artikel I 21, eerste lid, dier wet_ S. 40. 

Wij WILHELMI A, enz. 
Op de voordracii:t van Onzen Minister van 

Arbeid, H andel 'en N~jverheid van 16 December 
1929, n°. 3346, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 121, vierde lid, der Ziektewet; 
Den Raad van State gehoord ( advies van 

21 J anuari 1930, n°. 16) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen 

Minister van Arbeid, HanaeJ en N~jverheid 
van 30 J anuari 1930, n°. 404, Afdeeling Ar
beidersverzekering ; 

H ebben goedgevonden e,:: verstaan: 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. Tot oprichting eener plaatselijke kas, 

als bedoeld in artikel 121, eerste Hd, der Ziekte
wet, kan slechts worden overgegaan, indien 
is vo)daan aan de voorwaarde, dat van alle 
bij d en betrokken Raad van Arbeid ingeschreven 
verplicht-verzekerden ingevolge de Ziektewet 
ten minste een door den Raad van Arbeid onder 
goedkeuring van den Verzekeringsraad te 
bepalen aantal, hetwelk niet minder dan 200 
mag bedragen, zijn vast verblijf heeft binnen 
het gebied, waarvoor de plaatselijke kas zal 
worden opgericht. 

2. Alie geschillen, die mochten rijzen tusschen 
de plaatselijke kas en een verzekerde worden 
beslist door het bestuur van den betrokken 
Raad van Arbeid, behoudens beroep van de 
beslissing van dat bestuur in gevallen, als 
omschreven in artikel 125, eerste lid, der 
Ziektewet. 

3. Indien de plaatselijke kas mede wordt 
belast met d e inning van ingevolge de Ziektewet 
verschuldigde premien geschiedt die inning 
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op gelijke wijze, als voor den Raad van Arbeid 
is bepaald. · 

4. Tiit besluft treedt in werking m et ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den l sten F ebruari 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J Ver s c h u u r. 

( Uitgeg. 18 Febr. 1930.) 

1 Februari 1930. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
tusschen den Tijdelijk Zaakgelastigde der 
Nederlanden te Madrid en den Voorzitter 
van den Spaanschen Ministerraad gewis
selde nota's van 27 September 1929, be
treffende de regaling der handelsbetrek
kingen tusschen N ederland, N ederlandsch
lndii!, Suriname en Cura~ao eenerzijds en 
de Spaansche grondgebieden aan de Golf 
van Guinea anderzijds. S. 41. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de tusschen den Tijdelijk Zaakge

lastigde der Nederlanden te Madrid en den 
Voorzitter van den Spaanschen Ministerraad 
gewisselde nota's van 27 September 1929, be
treffende de regeling der handelsbetrekkingen 
tusschen N ederland, Nederlandsch-lndii!, Su
riname en Cura~ao eenerzijds en de Spaansche 
grondgebieden aan de Golf van Guinea an
derzijds, van welke nota's een afdruk en eene 
vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd; 

Op de voordracµt van Onzen Minister van 
Buitenl andsche Zaken van den 29sten J a
nuari 1930, Directie van het Protocol, n°. 
3244; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenbedoelde nota's, a lsmede de verta-

1 ingen daarvan, te doen bekend m aken door 
de plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 

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

's-Gravenhage, den l sten Februari 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

( Uitgeg. 17 Februari 1930.) 

Legation des Pays-Bas . 

N°. 1702. 

Saint Sebastien, le 27 septembre 1929. 

Monsieur le Marquis, 

J' ai l'honneur de porter a la connaissance 
de Votre Excellence que le Gouvernem ent de 
la Reine desirant appliquer le traitement re
ciproque de l a nation la plus favor isee au 
commerce entre Jes Pays-Bas et ses terri
toires d'outremer d'une part et Jes territo ires 
espagnols du Golfe de Guinee d'autre part, 

1930. 

consent a ce que Jes produits du sol et de 
l'industrie originaires ou en provenance d i
recte ou indirecte des territoires espagnols du 
Golfe de Guinee importes sur le territoi1·e des 
P ays-Bas, des Indes N eerlandaises, du Su
rinam ou de Cura,;,ao soit a la consommation, 
soit a la reexportation, OU au transit, jouis
sent du tra itement de l a nation la plus fa
vorisee. 

II est entendu que !'application de ce r e
g ime est subordonnee a !'application dans Jes 
t.err itoires espagnols du Golfe de Guinee pen
dant la meme periode aux produits du sol et 
de I' industr ie originaires ou en provenance 
directe ou indirecte des ·P ays-Bas, des Indes 
Neerlandaises, du Surinam et de Cura,;,ao du 
traitement de l a nation la plus favorisee. 

Veuillez etc. 
A . Loudon. 

Son Excellence le L ieutenant General, 
Primo de Rivera, Ma,·quis de Estella, 
President du Conseil des Ministres et 
Affafres Exterieures. 

Madrid. 

Presidencia 
de! consejo de ministros. 

Secretaria general de asuntos 
exteriores. 

N°. 148. 

Madrid, 27 de Septiembre 1929. 

Muy Senor mio: 

En ota de esta fecha, se sirve V .S. mani
festarme lo siguiente: 

,,T engo la honra de participar a V .E. que 
deseando el Gobierno de la R eina apl icar el 
trato reciproco de la naci6n m as favorecida 
al comercio entre los Paises Bajos y sus Ter
ritorios de Ultramar, de una parte, y los 
Territorios espanoles de! Golfo de Guinea, de 
otra parte, consiente que los productos de! 
suelo y de l a industria originarios o p roce
dentes directa o indirnctamente de los Terri
torios espanoles de! Golfo de Guinea impor
tados en el Territorio de los Paises B a jos, de 
!as Indias neerlandesas, de Surinam o de Cu
ra,;,ao sea para el consomo, l a r eexportaci6n 
o el transito disfrutem el trato de la naci6n 
mas favoreci da . - Queda entendido que la 
aplicacion de este regimen esta subordenada 
a l a aplicaci6n en los T erritorios espanoles 
de! Golfo de Guinea durante el mismo pe
r iodo de! trato de l a naci6n mas favorecida 
a los productos de! suelo y de l a industria 
originarios o procedentes directa 6 indirecta
mente de los P a ises B a jos, de !as Indias 
neerlandeses, de Surinam y de Cura,;,ao". 

En su vista. tengo la honra de manifestar a 
V.S. que el Gobierno de S .M. esta conforme 
en aplicar el trato de l a Nacion mas favore
cida a los productos de! suelo y de l a in
dustria originarios y procedentes directa 6 
indirectamente de los P a ises Bajos, de !as 
I ndias neerlandesas, de Surinam y de Cura
,;ao que se importen en los Territorios espa
noles de! Golfo de Guinea, durante el mismo 
periodo en que a )os productos de estos terri-

7 
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torios espanoles se aplique analogo trato en 
los Paises Bajos, Indias neerlandesas, Suri
nam y Cura,;ao. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a 
V.S. !as seguridades de mi distinguida con
ideracion. 

Sr. A. Loudon, Bncargado de Negocios 
de los Paises Bajos. 

Marques de Estella. 

V e r t a I i n g e n. 

Gezantschap 
der Nederlanden. 

N°. 1702. 

San Sebastian, 27 September 1929. 

Mijnheer de Markies, 

Ik heh de eer ter kennis van Uwe Excel 
lcntie te brengen, dat de R egeer ing der Ko
u ingin de wederzijdsche behandeling als meest
begunstigde natie wenschende toe te passen 
op den handel tusschen Nederland en zij ne 
overzeesche gewesten eenerzijds en de Spaan
sche grondgebieden aan de Golf van Guinea 
anderzijds, er in toestemt, dat de producten 
van den bodem en van de industrie oorspron
kel ijk of komende rechtstreeks of zijdeling1! 
uit de Spaansche grondgebieden aan de Golf 
van Guinea en ingevoerd op het grondgebied 
van Nederland, Nederlandsch-Indie, Suriname 
of Cura1,ao, hetzij voor het verbruik, den 
wederuitvoer of den doorvoer, de behandeling 
als meestbegunstigde natie genieten. 

Het is we! te verstaan, dat de toepassing 
van <lit regime ondergeschikt is aan de toe
passing in de Spaansche grondgebieden aan 
de Golf van Guinea, gedurende denzelfden 
t ij d, van de behandeling als meestbegunstigde 
natie, op de producten van den bodem en 
van de industrie oorspronkelij k of komende 
rechtstreeks of zijdelings uit Nederland, Ne
derl andsch-Indie, Suriname of Cura1,ao. 

Gel ief, enz. 
A. Loudon. 

Aan 
Zijne li,'xcellentie Luitenant-Generaal 

Primo de Rivera, Ma,·kies van Es
tella, Voorzitter van den Minister
mad en Buitenlandsche aangelegen
heden, Madrid. 

. Presidentschap 
van den minist&rraad. 

Seet·etariaat-generaal van buiten
landsche aangelegenheden. 

N ~. 148. 

Madrid, 27 September 1929. 

Geachte Heer, 
Bij Nota van heden gelieft U mij het vol

gende te berich ten : 
,,Ik heh de eer ter kennis van Uwe Excel

lentie te brengen. dat de Regeering der 
Koningin de wederzijdsche behandeling als 
meestbegunstigde natie wenschende toe te pas-

sen op den handel tusschen Nederland er, 
zijne overzeesche gewesten eenerzijds en de 
Spaansche grondgebieden a_an de Golf van 
Guinea anderzijds, er in toestemt, dat de pro
duct€n van den bodem en van de industrie 
oorspronkelijk of komende rechtstreeks of zij 
delings uit de Spaansche grondgebieden aan 
de Golf van Guinea en ingevoerd op het 
grondgebied van Nederland, N ederlandsch
Indie, Suriname of Cura,;ao, hetzij voor het 
verbruik, den wederuitvoer of den doorvoer 
de behandeling als meestbegunstigde natie 
genieten. 

Het is wel te verstaan, dat de toepassing 
van dit regime ondergeschikt is aan de toe
passing in de Spaansche grondgebieden aan 
de Golf van Guinea, gedurende denzelfden 
tijd, van de behandeling als meestbegunstigde 
natie op de producten van den bodem en van 
de industrie oorspronkelijk of komende recht
streeks of zijdel ings uit Nederland, Neder
landsch-Indie, Suriname en Cura<,ao." 

Met het oog hierop, heh ik de eer U te 
berichten dat de Regeering van Zijne Maje
steit er mede instemt de beh andeling der 
meestbegunstigde natie toe te passen op de 
producten van den bodem en der industrie 
oorspronkelijk en komende rechtstreeks of zij
delings uit Nederland, Nederlandsch-Indie, 
Suriname en Cura<,ao welke mochten worden 
ingevoerd op de Spaansche grondgeb ieden aan 
de Golf van Guinea, gedurende denzelfden tijd 
waarin op de producten van deze Spaansche 
grondgebieden een soortgelijke behandel ing in 
Nederland, Nederlandsch-Indie, Suriname en 
Cura<,ao mocht worden toegepast. 

Der. H eere A. Loudon, Zaakgelastigde 
der N ederlanden. 

Marques de Estella. 

1 F ebruari 1930. KONINKLIJK BESLUIT_ 
(Hinderwet Art. 4.) 

De enkele omstandigheid dat in een 
verordening krachtens art. 4, sub 2° niet 
met zooveel woorden tot uitdrukking is 
gebracht, dat zij is vastgesteld in het belang 
der open bare orde, veiligheid of gezondheid, 
levert geen voldoenden grond op om aan 
te nemen, dat deze motieven niet aan de 
verordening ten grondslag zouden hebben 
gelegen. 

Een beslissing van B. en W. omtrent bet 
al dan niet gebruik maken van de hun bij 
de verordening toegekende bevoegdheid 
om ontheffing van het gestelrl verbod te 
verleenen, kan in beroep niet, aan beoor
deeling worden onderworpen. 

W\j Wilhelmina, enz. ; . 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

H.J. van Norden en J. D. Schmfr!t te 's-Graven
hage, tegen de beslui~en van Burgemeester en 
YVet-houders van die gemeente van : 

a_ 13 December 1!128, N°. 270:l l , Afdeeling 
S. en B., waarh.ij hun is verboden om de werk
zaamheden in het 1-erceel Wingercl~traat N°. :J5 
en op het open terrein achter dat perce~l voort 
te zetten: 

b. 15 Februari 1929, N°. 2714i\, Afdee!ing 
S. en B., waarbij hun vergunning is geweigerd 
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tot het uit.brniclen van de kacbelsmederij, 
gevestigd in het pcrceel Wingerdstraat 33, 
o. m. door hij trekking van het, perceel Wingerd
straat ::15, een en antler kadastraat bekend als 
gemeente 's-Gravenhage. Sectie A. N., nummers 
2885 en 2884 ; 

c. 8 M:aart 1929, N°. 15fi2, Afdeeling S. en B., 
wa!l.rbij hun is ve~boden om de wcrkzaam heden 
in het perceet Wingerdstraat N°. 3/\ en op het 
open terrein achter- dat perceel v0ort t e zet.t en ; 

Den Raad van Stat.-, Afdeelinp, voor de Ge
schi!len vstn Beatunr, gehoord, adviezen van 
9 October 1929, N°. 728, en 8 J anuari 1930, 
:N°O. 728 (1()29) /4 ; 

Op de voorclracht van Onzen Minister .,an 
Arbeid, H amlet en Nijverheid van 30 J anuari 
1930, ~ 0 • i\2 H, Afcleeling Arbeid ; 

0 . d,it Burgemeest.er en Wethouders van 
's-Cimvenbage, bij besluit van 1a December 
1928, krachtens a:·tikel 21 cler Hinderwet aan 
H. J. van Norden en J. D. 1-!chmidt bebben 
verboden, de werkzaamheden in bet perceet 
Wingerdstraat N°. 35 en op het open terrcin 
achtflr dat perceet, voort te zet ten, ni t over
weging, dat de kacbetsmedHij met antogene 
lasch- en snijinricht ing en door twee etectro
motoren met een ?,ezamenlijk vermogen van 
l.5 P.I<. gedreven werktnigen in perceel 
Wingerdstraat N°. 33, kadastraat bekend ats 
gemeente 's-Gravenhage, Sectie A. N., N°. 288.5, 
waarvoor b~ hun 1,esln it van 4 J annari 1924, 
No. 211 63!'-3, Afdeeling 0 . W. IT, aan H. J . 
van Norden en J. D. Schmidt , vergunning werd 
verleend, in dier voege is nitgebreid, dat door 
het doorbreken van den bonwmuur het perceel 
Wingerdstraat N°. 35, kadastraal bekencl ats 
voren, N°. 2884, bij de bestaande inrichting 
is getrokken en dat in het Iaatstgenoemde 
perceel zij n opge teld drie werkt nigen, aan
gedrevt-n door drie e!ectromotoren met een 
gezamenlijk vermo~en van 4 P.K ., terwijl op 
het open terrein achter het laat stgenoemde 
percef\l is opgestetd een acetyteen-ontwikketaar, 
wetke in verhinding met een zunrstofflescb 
gebezigcl wordt voor bet las,cben en snijden van 
meta len : d<tt deze nitbreiding is t ot stand 
gP-komen en rl9 nitgehreide imichting ir, werking 
is gebr9,cbt , zonder da t verkregen is de op grond 
van art ikel 14 der Hinderwet benooiligde ver 
gnnning; 

dat 13n rgemeester .,n W Ptbouclers voorts bij 
he, !nit van 15 Februari 1929 aan H. J". van 
Norden en J . f)_ Schmidt vergunning bebben 
geweigerd tot bet nitbreiden van de boven
bedoetde kacbetsmederij ender meer door bij
t rekking van het percet>l Wingerdski.at N°. 35, 
clan rbij o. a . overwegende, dat het perceet der 
inri~bting i, gelegen in een gedeette der ge
me9nte, waarin bet kracbtens artiket 4 der 
verordening, bedoeld hij ar tikel 4, ouder 2°., 
der Hi derwet , verboclen is het bedrijf of de 
bedrij v n nit t e oefonen , wa.artoe de O]Jricht ing 
of het aebruik vereiscbt wordt ,an de in dat 
a rtiket bedoetde inricbt,ingen ; da t bet hedr (jf, 
zoo!l.ts dit zich beeft. ontwikket<l, niet wordt 
noodig geacl,t met het oog op de behoeften 
der bewoners in de omgeving en dat ditzelfde 
geldt t en aanzien van d" gevraagde uit breiding ; 
rlat derbalve het gehruik van de inrich t~ng, 
welke me-. de uit breirliog beoogd wordt tot 
stand t f' brenizen, kracbtens art iket 4 van de 
aangeha9,Jde vero rdening in <li t stadsgedeelte 

verboden is en dat art.ikel 6 van die verordening 
niet van toepassing is ; 

dat Burgemeester en Wethouders in de derde 
ptaats bij heslnit van 8 1faart 1929 een verbod 
va.n geheet dezelfde strekking als het bierhoven 
genoemde hebben nitgevaardigd, daarbij o. a . 
overwegende, cl.at intusschen is geblekeri, da t 
de mnuropeniug tusschen de perceelen Wingerrl
strnat nummers 33 en 3-~ weder is dichtgemet
seld, t erwijl het open teJT'lin , behoorende bij 
perceel No. 35, weder geheel is a fgescheiden 
van dat, hetwetk behoort, bij perceet Jo. 3::1 : 
d11,t derbalrn thans eene afzonderlijke inri<'l1-
ting is tot st anrl gekomen en niet meer gesproken 
kan worden van eene ni tbreiding van de in
richting in perceet Wingerd traat ro_ 33, zoodat 
het bovengenoemde !ieslnit van 13 December 
1928 niet meer kan worden gebanclhaafd ; dat 
de inrichting, welke tha ns in bet genoemcle 
perceel W'ingerdstraat Jo_ 35 is gevestigd, is Pen 
oonstrnctie-werkplaat~, waarin zij n opgestetd 
drie electromotoren nrnt een 1-!ezamenlijk ver 
mngen van 4 P.K., aandrij vende een draadsn \i
machine, eene slijpmachine en eene boor
machine, terwijt op het open terrnin aPhte r dat 
perceel een a0etyteen-ontwikkelaar is opgestetd ; 
da t deze inricbting valt onder die, welke zijn 
genoemd in artiket 2 der Hinderwet ; dat welie
waar Van Norden en , cl,midt voornoemcl 
bebben meegedeeld, cl.at eene zoodanige stroom
sPhakelinricbtfog is aangebracbt, dat het niet 
mogelijk is gelijkt ijdig t e werken met electro
motoren, waarvan het gezamentijk vermogen 
2 P .K. overscbrijdt; dat echter artikel 2 <ler 
Hinderwet onder l hiB onde1· de werkinir der wet 
brengt alle inricbtingen, gedreven door een of 
meer electromotoren, waar van het vermogen 
of bet ~ezamenlijk vermogen een bepaalde 
grens (biJ Ons Beslnit van 2.5 November 1907, 
S. N°. 302, gesteld op 2 P.K.) oversrhrijdt en 
daarbij geen rnkening wordt gebonden met de 
wjjze, waarop de electromotoren worden 
gebruikt; dat voor de bier bedoelde iurich ting 
derbalve noodig i vergnnning ats bedoelcl in 
a rtiket l der Wet; dat de inricbt ing is opgeriPbt 
en in werking gehracht, zoncler dat, deze ver
_gunning verkregen is ; 

da t van cleze bestuiten H . J. van Norden en 
.T. n. Schmidt loij Ons in beroep zij n gekomen , 
aanvoerende, t en aanzien van bet eerste verbod, 
dat van eene nithreiding van eene inriobting 
geen sprake is; dat hnnne belangen door dit 
verbod aa,nmerkelijlc worden geschaa.d ; cl.at bet 
vcrhod is te beschonwen ats eeu incidenteet 
voornitloopen op de behandeling van 4nn 
verzoek om vergunning ; ~en aanzien van bet 
weigeren van de vergnnning, dat nergens uit de 
luachtens art ikel 4, onder 2°., der Hinderwet 
door den gemeenteraad van 's-Clravenhage 
vastgestelde verorclening bt ijkt,, <lat deze is 
gemaakt. in het betang der openbare orde, 
veiligbeid of gezondbeid, zoodat "h. i. die ver
orclening bindeude kracht mist ; dat de behoefte 
aan ondernemingen als de bunne in het st ads
deel, waar zij geve tigd is, we! degelijk bestaat, 
weshatve in ieder geva.I ar t ikel 6 der verordening 
van toepa sing zou zijn ; t en aanzien van het 
tweede verbod, dn,t in hunne werkplaats wet 
rlrie clectromotoren zi.i n opgest,eld met een 
gezamenlij k ven nogen van 4 P.K. , d0cb eene 
zoodanige ~troomschakeEnricbt ing is aange
bracbt, dat hf:t onmogetij k i0 , dat meer dan 



1930 10 FEB RU A R I. 100 

2 P .K. gelijktijdig worclen ontwikkeld ; dat voor 
hunne inrichting derhalve geen vergunning 
noodig is en Burgemeester en W ethouders ten 
onrechte het verbod hebben uitgevaardigd; 

0. ten aanzien van de Lesluiten van Burge
meester en Wethouders van 13 December 1928 
en van 8 l\faart 1929, beiden inhoudende een 
verbod om de werkzaamheden in het perceel 
Wingerdstra-at N°. 35 voort te zetten, dat op 
grond van een nader ingesteld onderzoek moet 
worden aangenomen, dat de lokaliteiten en open 
terreinen der perreelen Wingerdstraat 33 en 35 
zoo v66r alR na de door de appellanten 1:>ewerk
stelligde afac heiding bestemd waren voor het 
verrichten· van onrlerling zoo nauw verhand 
houdende bedrijfswerkzaamheden, dat hier ee11e 
uitbreicling van de oorsprol!keli;ke inrichting, 
door bijtrekking van een naastgelegen perceel, 
en niet de oprichting van een tweede inrichting 
moet geacht worden te hebbcn plaats gevonden ; 

clat cle aldus uitgebreicle inrichtin~ zonder de 
vcreischte vergunning, immers zonder de aan
vullende vergunning tot uitbreiding, in werking 
is :resteld; 

dat mi tsrlien niet met vrucht bezwaar kan 
worden gema:1kt t egen de beide evengenoemde 
besluiten van Burgemeester en vVethouders 
van 's-Griivenh?.ge, waarbij, ingevolge artikel 21 
der Ilinderwet, aan H . J. van Norden en J. D. 
Schmidt is verboden om de werkzaamheden in 
het perceel Wingerclstr'\at r O• a5 en op het open 
terrein achter dat perceel, zijncle het gedeclte 
der inrichting, dat daaraan door de uitbreiding 
is toegevoegd, voort te zetten ; 

O. ten aanzien van het besluit, van Burge
meester en Wethouders van 15 Febru:i.ri 1929 
tot weigering van de gevraagde vercrunning, 
dat blijkens de overi:;elegde stukken de plaats 
der inrichting ruet is gelegen binnen den kring, 
bij artikel 3 der verordening van de gemeente 
's-Gravenhage van 5 Februari 1923, krachtens 
artikel 4, 2°~, der Hinderwet vastge,tPld voor 
het opric!Jten, hebben of gebruiken o. a. van 
eene inrichting a.ls de onderhavi"e; 

dat in verband daarmede artikel 4 der vor
ordening zich verzet tegen het verleenen van 
de gevraagde vergunning tot uitbreiding van de 
inrichting ; 

dat de enkele ometandigheid, dat in de ver
ordening niet met zooveel woorl]_en tot uit 
clrukking is gebracht, dat zij is vastgesteld in 
het belan~ der openbare orde, veiligheid of 
gezondheict, geen voldoenden grond oplevert om 
a.an te nemen, dat deze motieven aan de ver
ordening niet - zooals de evengelloemde wets
bepaling eischt - ten grondslag zouden hebben 
gelegen; 

dat, Burgemeester en Wet,houders krachtens 
de verorclening we! ontheffing van het gestelde 
verbod kunnen • verleenen, doch dat hunne 
beslissing omtrent het al dan niet gebruik m!l.ken 
van deze hut>. bij clo verordening toegekende 
bevoegdheicl in beroep niet aan beoordeeling 
kan worden onderworpen ; 

dat mitsdien het besluit van Burgemeester 
en Wethouders tot weigeriug van de gevraagde 
vergunnin& behoort te worden gehandhaafd ; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Arbeid, H andel en Nijver-

heid is be!ast, enz. (A. B.) 

10 Pebrwiri 1930. RONDSUHRIJVEN van 
den Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen aan Bur&emeest er en Wet
houders der gemeenten oetreffende : Her
plaatsing van wachtgelclers. 

Bij de wet van 2-i J uni l 929 (Stbl. no. 336) 
is artikel 56, vierde lid, der Lager-onderwijswet 
1920 in dien zin gewijzigd, dat op cle vergoeding 
volgens het eerste of tweede lid van clat artikel 
de jaarwedde of wedde van een onderwijzer in 
mindering gebracht wordt, wanneer hij bij zijne 
benrieming tot boofd, resp. tot onderwijzer, niet 
in het, genot van warhtgeld was, t erwijl wacht
geld a ls gewezen hoofd, resp. a ls gewezen onder
wijzer, aan eene lagere school Uwer gemeente of 
aan eene door Uwe gemeente met eene andere 
gemeente of met andere gemeenten in stand 
gehouden lagere school, genoten werd door een 
gewezen onderwijzer die op het tijdstip van 
ingang der benoeming niet ouder was clan 
zestig jaar of - zoo het- eene vrouw betreft -
op dat tijdstip niet gehuwd was. 

In verband hiermede heb ik de eer Uw College 
hiernevens eene lijst 1 te doen toekomen, waarin 
eene opgaaf voorkomt van de(n) wachtgelder(s), 
die laatstelijk Uwe gemeente heeft (hebben) 
gediend. Daarop zijn-eventueel oak vermeld de 
wachtgelders, die ouder dan zestig jaar zijn, de 
gehuwde onderwijzeressen op wachtge1d, a ls
mede de reeds herplaat sten, die nag een deel 
van hun wachtgeld behielden. Verkiest een 
herplaatst wachtgelder, als laatstbedoeld, zijne 
nieuwe standplaats boven cle oude, clan acht 
ik een formeele benoeming in zijne vroegere 
standplaat s toch wenschelijk, opdat hij zich 
daaromtrent kan uitspreken, met de gevolgen, 
door art. 51 der Lager-onderwijswet 1920 even
tueel aan zijne beslissing verbonden. 

Is de wachtgelder, die ouder clan zestig jaa r 
is of de gehuwde onderwijzeres op wachtgeld 
in staat, en wat laat tbedoelcle betreft, ten 
opzichte van de plaats, waar har,r ger.in verblijft, 
ook in de gelegenheid eene betrekking te vn
vullen, dan zij n zij door de wet niei, nijgesteld 
van de verplichting eene eventueele benoeming 
aan te nemen. 

Ik vestig Uw aandacht op het zevende lid 
van art. 51 der Lager-onderw1jswet 1920, krach
tens hetwelk het wachtgeld kan vervallen 
warden verklaard , indien de op wa!'btgeld ge
stelde zich zoodanig gedraagt, dat zijne her
plaatsing niet wenschelijk is. Indien dat geval 
zich ten aanzien van een wachtgelder voordoet, 
zal ik daarvan gaarne zoo spoedig mogelijk 
bericht ontvangen, met vermelding van de 
fei_ten, waarop Uw oordeel steunt. Acht Gij een 
geneeskundig onderzoek, als bedoeld in de 
art ikelen 74 t /m 76 der Pensioenwet 1922, 
wenschfllijk, clan zal ik van de beschikking van 
den burgemeester, hetreffende de aanwijzing 
van t wee geneeskundigen, gaarne een .fschrift 
ontvangen. Dit a lles geldt ook voor wac , geldP.rs, 
die ouder zijn dan ze..•tig jaar, alsmede voor ge
huwde onderw1;fzeressen op wachtgeld. 

Meermalen zijn klachten ingekomen, dat 
wachtgelders nog valiede en tot werken in 
staat zijn, maar door een nfwerende en on
willi~e houd.ing, of door opgeschiktheid te 
simnleeren, hun herplaatsing weten te voorko
men. Het eenige en afcloende middel in zulke 

1 Hier n iet opgenomen. 
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gevallen is, door eene benoeming tegen een 
bepaalden datum den benoemcie voor eene be
slissing te plaatsen,_ waar_bJJ ZJJn wachtgeld op 
bet spel staat. Indien h1J rnderdaad gegronde 
reden heeft de aangeboden betrekking niet, aan 
te nemen, zal ik in elk bepaa,ld geval na onder
zoek eene beslissing kunnen nemen, hetgeen 
niet mogelijk is, zoolang de Ra,ad niet eene 
benoeming doet. 

Dat een gemeente bestuur bezwaren heeft 
tegen herplaatsing van een wachtgelder en 
liever de vrije keuze heeft bij de vervulling van 
eene vacature, komt in tal van gevallen voor. 
Maar daarvoor kan niet de regel wijken, neer
gelegd in het vierde lid van art . 56 der Lager
onderwijswet 1920. Meent dan ook de Raad 
Uwer gemeente, ondanks het feit, dat hij den 
wachtgelder destijds heeft benoemd en tot 3:an 
zij n ontslag wegens opheffing van de betrekkmg 
heeft gehandhaafd, dat hij niet in aanmerking 
behoort te komen voor herplaatsing, dan zal 
Uwe aemeente daarvan in den regel de geldelijke 
gevolgen behooren te dragen, doch niet bet Rijk . 

Het vijfde lid is aan art. 5fl der Lager-onder
wjjswet 1920 toegevoegd om in buitengewone 
gevallen de daarvoor te streng geoordeelde 
werking van bet vierde lid op te heffen. Nu 
sedert de aanvulling van dat vierde lid door 
de wet van 24 Juni 1929 (8tbl. n°. 336) de 
mogelijkheid van geldelijk nadeel, dat voor de 
gemeenten nit toepassing van dat lid voort
vloeit, in belangrijke mate beperkt is, is er nog 
meer dan vroeger reden om tot toepassing van 
het vijfde lid niet licht over te gaan. (B.) 

10 Februari 1930. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Leerpl-ichtwet art. 3 .) · 

De opvatting der Rechtb., dat de ver
plichting om voor een geregeld school
bezoek te zorgen eindigt, indien bet kind, 
na zeven jaar leerling eener lagere school 
te zijn geweest, den dertienjarigen leeftiid 
heeft bereikt en op dat tijdstip a lle klassen 
reeds doorloopen heeft, is onjuist. Het tijd
stip, waaYop '1e in art. 3, derde lid, der 
Leerplichtwet voorkomende uitdrukking 
,,doorloopen heeft" wijst, moet op dat van 
het bereiken van den 13-jarigen leeftijd 
zijn gevolgd. 

Op het beroep van den Officier van Justitie 
bij de Arr.-Rechtbank te Arnhem, requirant 
van cassatie tegen een vonn is dier Rechtbank 
van 8 October 1929, waarbij in hooger be
roep, na vernietiging van een vonnis van het 
Kantongerecht te Wageningen van 5 Juli 
1929, P. v. H ., is vrijgesproken. 

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

Jhr. Feith; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: 
,,Schending van artikel 3 der L eerpl icht

wet'' · 
0 . dat. waar de gerequireerde van het hem 

telaste gelegde is vrijgesproken, in de eerste 
plaats dient te worden onderzocht, of het be
roep in cassatie is ontvankelijk; 

0. te dien aanzien, dat den gerequireerde 
was telaste gelegd, dat hij gedurende de 

maanden April en Mei 1929 als vader belast 
met de verzorging van het bij hem inwonend 
kind Betje van H. , geboren 2 April 1916, 
welk kind als leerlinge was geplaatst en inge
schreven op de bijzondere lagere school te 
Bennekom, gemeente Ede en nog leerpli_ch
tig was , niet heeft gezo rgd dat gemeld kmd 
die school geregeld bezocht, hebbende dit 
kind op 9, 10, 11 , 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 
23 , 24, 25, 26 , 29 en 30 Apr il 1929 en op 
1 2 en 3 Mei 1929 telkens den geheelen dag 
die school verzuimd, terwijl hii, verdachte, 
ingevolge artikel 22 paragraaf 1 der Leer
plichtwet wegens overtreding gepleegd op 21-
25 Mei 1928 onherroepelijk was veroordeeld 
bij vonn is van het K antongerecht te Wage
ningen de dato 20 Juli 1928; 

dat de Rechtbank hem van deze aanklacht 
heeft vrij gesproken op grond, dat niet be
wezen zou zijn dat het kind Betje van H., 
waarvan gerequireerde de vader is die met 
hare verzorging is belast en bij wien het 
kind inwoont, in het tijdperk tusschen 9 April 
en 4 Mei 1929 nog leerplichtig was, tot toe
lichting waarvan de Rechtbank overwoog: 

,,dat dit kind is geboren 2 April 1916 en 
derhalve op 9 April 1929 den dertienjarigen 
leeftijd reeds had bereikt; 

,,dat volgens de verklaring van getuige 
Olthof het kind op 31 Maart 1929 de 7e 
klasse met vrucht h ad doorloopen en op 1 
April daaraanvolgende opnieuw in die klasse 
is geplaatst, waarin ongeveer hetzelfde on- • 
derricht aan het kind zou worden gegeven als 
in dezelfde klasse, die het reeds had doorloo
pen; 

,,dat derhalve op den datum, waarop het 
kind 13 jaar werd, het kind geplaatst was in 
eene klasse, die het reeds en we! met goed 
gevolg had doorloopen, (zoodat) op dien da
tum was voldaan aan de voorwaarden, waar
aan artikel 3 der Leerplichtwet het ophouden 
van den leerplicht verbindt"; 

0. dat blijkens deze beschouwingen de 
Rechtbank de vra(tg, of Betje van H . op de 
in de dagvaarding vermelde t ijdstippen nog 
leerpl ichtig was, terecht heeft beantwoord 
a.an de hand van het bepaalde bij artikel 3 
der Leerplichtwet, gelijk dit na de bij de 
wetten van 15 October 1921 Staatsblad 1131, 
30 Juni 1924 Staatsblad 319 en 24 Mei 1928 
Staatsblad 186 daarin aangebrachte en ge
deeltelijk weder tenietgedane wijzigingen ten 
tijde van het plegen der telaste gelegde fei
ten I uidde, doch haar ontkennend heeft be
antwoord, wijl naar hare meening volgens 
het derde lid van dat artikel de verplichting 
om voor geregeld schoolbezoek te zorgen ein
digt, indien het kind, na zeven jaren leer
ling eener lagere school te zijn geweest, den 
dertienjarigen leeftijd heeft bereikt en op dat 
tijdstip alle kl assen reeds doorloopen heeft; _ 

0 . dat deze opvatting evenwel is onjuist, 
daar blijkens de woorden: ,,met dien ver
stande, dat de verplichting nimmer eindigt, 
voordat het kind den 13-jarigen leeftijd heeft 
bereikt en de klasse, waarin het bij het be
reiken van dien leeftijd geplaatst was, door
loopen heeft", in voormeld derde lid van 
artikel 3 der Leerplichtwet voorkomende, en 
meer bepaaldelijk blijkens de aldaar gebe
zigde bewoordingen: ,,geplaatst was" , het 
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tijdstip , waarop de uitdrukking ,,doorloopen 
heeft" wijst, op da t van het bereiken van den 
13-ja rigen leeftijd moet zijn gevolgd ; 

dat zulks ook in overeenstemming is met de 
geschiedenis, daar de bij de wet va n 15 Oc
tober 1921, Staa tsblad 1131, . in artikel 3 
aangebrachte wijziging, bestaande in het ver
vangen der woorden ,, in het laatste geval" 
in het tweede (thans derde ) lid door ,,nim
mer" blijkens de M emorie van Toelichting ten 
doe! had te bevorderen, da t de minimum-leef
tijd, welke voor de toepassing der Leerplicht-. 
wet in aanmerking komt, op zes jaar zal war
den bepaald; 

0. d a t de rhalve d e R echtbank niet h ee f t o n
derzocht, of meergemeld kind in den hier
voren uiteengezetten zin nag leerplichtig was, 
en de vrijspraak dan oak niet gegrond was 
hierop, dat zulks hetzij eenig ander bestand
deel van het feit rechtens niet bewezen was, 
doch alleen hier,;,p, dat de R echtbank het nag 
leerplichtig zijn van het kind bij ha re opvat
ting van het art ikel ui tgesloten ach tte; 

dat nu , waar van een vrij spraa k in den zi n 
va n artikel 430 Sv. slechts da n sprake kan 
zijn, indi en zij steunt op het nie t bewezen 
zijn van het den verdachte te laste gelegde, 
zoodanige vrij spraak ten deze niet aanwezig is 
en het beroep dus ontvankelijk is; 

0 . voorts ambtshalve: 
dat, gelijk ni t het voorgaande volgt, de 

R echtbank niet heeft gegeven eene besliss ing 
over het a l cla n niet bewezene der telastl eg
gi ng, waardoor, in verband met de a rt ikelen 
398 en 425, zijn geschonden de artikelen 350 
en 358 Sv., waartegen laatstgemeld a r t ikel 
nietigheid bedreigt ; 

dat, waar om deze reden het vonnis reeds 
moet warden vernietigd, een onderzoek naar 
het voorgedragen middel is ui tgesloten ; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
R echtdoende krachtens a rtikel 106 R. 0. : 
Verwij st de zaak naa r he t Gerechtshof te 

Arnhem ten einde haa r op het bestaande 
hooger beroep opniew te qerechten en a f te 
doen. 

[ Gewezen overeenkomstig de Conclusie van 
den Adv .-Gen. B erger, die verw,ees naar 
H. R . 21 M ei 1907 W . 8552 en 22 Ap,·il 
1918, N . J. 1918, blz . 604 .] 

(N. J .) 

10 F'ebruar·i 1930. ARRE ST van den H oogen 
Raad. (Visscherijwet ar t . 2.) 

De beslissing der R echtb:, dat het vangen 
van visch met de handen niet is ,,het 
bezigen van eenig middel om visch t e 
vangen" , is juist . Immers het gebruiken 
van een licbaa msdeel om iets te doen is 
niet het bezigen van een middel daartoe, 
maar niet a nders dan de daad zelf. 

Op het beroep van den Off ic ier va n Ju
stit ie bij de A rr.-R echtba nk te Amsterdam , 
requi rant van cassatie tegen een verstekvon
nis van de Arr. -R echtbank te Amsterdam van 
29 October 1929, waarbij in hooger beroep , 
met verbetering der gronden werd bevestigd 
een mondeling bij verstek gewezen vonnis van 
het K antongerecht te Hi] versum van 10 M ei 

1929, bij welk vonnis E. K . van alle rechts
v<ervol ging werd ontslagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Bij het bestreden vonnis werd bij verstek 
met verbetering van gronden in hooger be
roep bevestigd een mondeling verstek-vonnis 
va n den K antonrechter te Hilversum, waarbij 
het aan requirant telaste gelegde en bewezen 
verkl aarde feit, dat hij in den voormiddag 
van 15 Maart 1929 te ongeveer 9¾. uur te 
Weesperkarspel met zijn handen visch (pa
ling) heeft gevangen in het water van de 
W eespe rtre kvaart , w e lk wate r door (l ees : 
voor) het doorl aten van visch geschikte ver
binding met a nder water bezat en van welk 
water W . van Klaveren de rechthebbende op 

· het vischrecht was, zonder te zijn voorzien van 
de schriftelijke vergunning van den recht
hebbende op het vischrecht va n bedoeld wa
ter, vermeldende de dagteekening der uitrei
king en den geldigheidsduur, niet stra fbaar 
geoordeeld en requirant deswege werd ont
slagen van alle rechtsvervolging, zulks op de 
in het vonnis der R echtbank opgenomen 
overwegingen : 

,,dat a r t. 2 der Visscherijwet onder visschen, 
behalve het te water brengen, hebben, lichten 
of ophalen van vischnetten, korven of andere 
vischtu igen, verstaat ,,het bezigen van eenig 
middel om visch te vangen of te dooden" ; 

,,dat men alleen dan van ,,het bezigen van 
eenig m iddel" kan spreken, wanneer degene, 
die de visch vangt, zich daa rbij bedient van 
eenig voorwerp, onverschillig wat dit oak zij , 
mits dat voorwerp geen dee! uitmaakt van het 
lichaam van dengene, die de visch vangt; 

,,dat nimmer het gebruik maken van een 
natuurlijk lich aamsdeel om de visch te van
gen, kan wa rden aangemerkt als het bezigen 
van eeni g middel , <loch slechts uitmaakt de 
wijze, waa rop iem and visch vangt; dat der
hal ve ook het vangen van visch door middel 
van de h and niet is ,,vissch en" in den zin 
van art. 2 der Visscherijwet" . 

Tegen deze besliss ing heeft de H eer requi
rant zich in cassatie voorzien met het mid
del: ,,Schending, a lth ans verkeerde toepas
sing van de artikelen 2, 17 j0 31 der Vissche
r ijwet, doordat genoemde R echtbank gemeld 
vonnis van den K antonrechter met verbete
ring van gronden bevestigde, welke K a nton
rechter besl iste, dat het vangen van visch 
door middel van de ha nden -niet is ,,visschen" 
in den zin van artikel 2 der Visscherijwet en 
de R echtbank dus nagelaten heeft dat vonnis 
van den K antonrechter te Hilversum te ver
nietigen en den geappelleerde te veroordeel en 
wegens overtreding van artikel 17 der Vis
scherijwet. 

De Wet van 11 J uli 1814, houdende be
pal ingen op het stuk der J agt en Visscherij 
hield in art. 49 onder 5e in het verbod om 
visch met de hand te vangen. De Wet van 6 
Maart 1852, S . 47 , l iet di t verbod weg, vol 
gens de M emorie van Toelichting op deszelfs 
a rt ikel 26, ,,als min noodzakelijk en als noo
delooze aanleip ing gevende tot twisten over 
het wettelijk bewijs" . E venzeer ontbrak soort
gelijke bepaling in de Wet van 13 Juni 1857, 
S . 87, tot regeling der Jacht en Visscherij . 
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Onder gelding van Jaatstgenoemde Wet be
s ) iste de Hooge Raad bij arrest van 16 Fe
bruari 1869 W . 3090 , Rspr. 91 § 16 bi. 146, 
dat het vi sschen met de hand niet strafbaar 
is, wanneer het niet gepaard is met gemis 
van akte of schriftelijke vergunning, geslo
ten vischtijd, troebel maken van het water en 
daardoor bedwelmen van visch of met eenige 
andere strafbare omstandigheid. Ziet men nu, 
<lat artikel 24 van laatstgenoemde wet, nage
noeg gelijkluidend aan art. 2 de r tegenwoor
<lige Visscherijwet, onder vi sschen verstond 
.,het te water brengen, ligten of ophalen van 
vischnetten, korven of a ndere vischtuigen, 
al smede het bezigen van alle andere middelen 
o m visch te vangen of te dooden," dan is het 
duidelijk, dat de Hooge Raad toenmaals het 
vi sschen met de hand we! als visschen in den 
zin der Wet beschouwde, <loch het telaste ge
legde feit niet strafbaa r oor8eelde, omdat <lit 
visschen zonder meer niet opleverde eene ver
boden wijze van visschen. H et visschen met de 
h a nd werd dus blijkbaar begrepen onder ;,het 
bezige n va n middelen om visch te vangen" , 
a ls bedoeld in a rtike l 24 der Wet van 1857. 
H et is mij niet gelukt, in de geschiedenis der 
Visscherijwet van 6 October 1908, S. 311, 
we!ker artikel 2 slechts hierin van voormeld 
a rt. 24 verschil t , dat thans in plaats van 
,,het bezigen van andere middelen" gespro
ken wordt van ,,het bez igen van eenig mid
del om visch te vangen of te dooden" eenig 
a anknoopingspunt te vinden voor de opvat
t ing, als zoude het vangen va n vi sschen met 
d e handen niet va llen onder het begrip vis
schen in den zin van artikel 2 der thans gel
dende Visscherijwet. Integendeel schijnt het 
mij toe, dat de eenigszins gewijzigde lezing 
van het vroeger a r t . 24 , waardoor ,,het bezi 
gen van andere middel en" is ve rvangen door 
,,het bezigen van eenig middel", te duidelijker 
doet uitkomen, dat hier onder ,,middel" niet 
enkel is te verstaan eenig werktuig of hulp
middel , waarva n men zich bij het visschen 
bedient, maar in het algemeen elke wijze van 
vangen of dooden van visch. H et voorge
stelde middel schijnt mij derhalve gegrond. 
G erequireerde schijnt mij schuldig aan een 
strafbaar feit, a l meen ik, da t ten dezen met 
€ene zeer geri nge stra f kan word en volstaan . 
Ik concludeer mitsdien, da t Uw Hooge Raad 
het bestreden vonnis zal vernietigen, behalve 
voorzoover daar bij het vonnis va n den K an
tonrechter met betrekking tot de bewezenver
klaring van het aan gerequireerde te laste 
gelegde werd bevestigd, en voorts rechtdoende 
overeenkomstig art. 105 R. 0 ., dat vonnis, zou
m ede het vonnis va n eersten . aanleg zal ver
nietigen, voor zoover het bewezen verklaarde 
niet strafbaa r i~ verklaard en ge requireerde 
te dier zake van a ll e rechtsvervol g ing is ont
slagen, het bewezenverklaarde fe it en gere
•quireerde deswege za l verklaren strafbaa r, aan 
dat feit za l ge ven de benaming : ,,Visschen in 
een water, waarvan een a nder de rechtheb
bende is op het - v ischrecht, zonder voorzien te 
zijn van <li ens schriftelijke ve rgunning, ver 
meldende de dagteekening der uitre iking en 
d en geldigheidsduur", en gerequireerde te 
<li er zake, met toepassing van de artikelen 
2, 17, 31 der Visscherijwet, 23, 91 Sr. zal 
veroordeelen in eene geldboete va n f 1, bij 

gebreke van betaling en verhaal te vervangen 
door hechtenis van een <lag. 

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

Kranenburg, ter vervanging van den Raads
heer Van Dijck ; 

Gelet op het middel van cassatie , door den 
requirant voorgesteld bij schriftuur : (Zie 
Concl. Adv.-Gen. ) ; 

0. dat bij het bevestigde vonnis is bewezen 
verkl aard: (Zie Cone!. Adv.-Gen.}; 

0. dat de R echtbank het vonnis van den 
K a ntonrech ter , waarbij het bewezen verklaar
de niet strafbaar is geoordeeld en verdach te 
van a lle rechtsvervol g ing is ontslagen, be
vestigende, heeft overwogen : (Zie Cone!. Adv. 
Gen.}; 

dat tot toelichting van het middel is aan
gevoerd, dat volgens a rtikel 2 der Visscherij 
wet onder ,, visschen" o. a . verstaan wordt , 
het bezigen van eeni g middel om visch te van
gen of te dooden ; 

dat derhalve, doet men <lit met de handen, 
die ha nden het middel zijn om visch te va c. 
gen ; 

0. hie romtrent: 
dat de bestreden besli ssing is juist, omdat 

onder de middelen waarvan het bezigen, vol 
gens a rt ike l 2 der Visscherijwet, zekere han
del i ngen tot ,, visschen" stemp€l t , niet kan 
worden verstaan het I ichaam van den dader ; 

dat toch het gebruiken van een lichaams
dee l om iets te doen, niet is het bezigen van 
een middel daartoe, maar niet anders is dan 
de daad zelf; 

0 . dat het middel dus ongegrond is; 
Verwerpt het beroep . 

(N. J. ) 

10 Februari 1930. ARREST van den H oogen 
R aad. (Gemeentewet a rtt. 135 en 179a.) 

Art . 46 der Verordening op de Straa t 
politie voor Arnhem heeft de strekking a ls 
verboden aan te merken alle rec!ame, welke 
uit een oogpunt van welstand, hetzij op 
zich zelf, hetzij in verba nd met de omgeving 
ontoelaatbaar is en voor ieder bepaa id 
geva l B. en W. te laten beoordeelen of die 
omstandigheid zich voordoet. Derhalve is 
het stellen v. cl. a lgemeen bindenden regel 
v. h. daartoe bevoegd gezag, den Gemeente
raad, uitgegaan. W at aan B. en W. is 
oygedragen sluit niet in zirh verordenende 
macht, <loch is enkel uitvoering der veror
dening, welke uitvoering aan hen mocht 
warden overgela t en . (Canel. Adv.-Gen. cf. ; 
anders i e K antonrechter en de R echtb. : de 
verplichtingen der burgerij door den Ge
meenteraad op t e leggen mogen niet af
ha nkelijk zijn v. h. goedvinden v. e. andere 
macht,. Art. 46 mist bindende kracht. } 

Op het beroep van den Off icier van J ustitie 
bij de Arr.-Rechtba nk te Arnhem, requirant 
van cassatie tegen een bij verstek gewezen 
Yonnis van genoemde R ech tbank va n 22 Octo
ber 1929, houdende bevestig ing in hooger be
roep van een bij verstek gewezen vonnis va n 
het Kantongerecht te Arnhem van 12 ,Tnni 
1929 , waarbij J . F. B . te r zake van het hem 
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telaste gelegde werd ontslagen van rechtsver-
volging. • 

Conclusje van den Adv.-Gen. Berger. 

Art. 46 van de Verordening op de Straat
poli t ie in de gemeente Arnhem N°. 1048 be
paalt : ,,H et is den Aigenaar of gebruiker van 
een ig onroerend goed binnen de bebouwde 
kom der gemeente verboden op een van den 
openbaren weg zichtbare plaats op of aan het 
onroerend goed eenige reclame aan te bren
gen of te hebben, welke naar het oordeel van 
Burgemeester en Wethouders uit een oogpunt 
van welstand , hetzij op zich zelf, hetzij in ver
band met de omgeving niet toelaatbaar is". 
Bij het bestreden vonnis werd, met a lgeheele 
ovei-neming van gronden en beslissingen, be
vestigd een schr iftelijk vonn is van het Kanton
gerecht te Arnhem, waarbij niet strafbaar 
werd verklaard het ten laste van gerequireer
de bewezeh verklaarde feit, dat hij op 27 Fe
bruari 1929 te Arnhem als eigenaar en ge
brui ker van een onroerend goed, gebouw(huis) 
en erf, gelegen binnen de bebouwde kom dier 
gemeente, aan de Utrechtschestraat of weg 
154/156, op een van den openbaren weg, de 
Utrechtschestraat of weg, zichtbare pl aats op 
dat er£ eenige reclame heeft gehad, welke 
naar het oordeel van B . en W . dier gemeente 
uit een oogpunt van welstand, zoowel op zich 
zelf, als in verband met de omgeving, niet toe
laatbaar was. Die reclame toch bestond uit: 
le. aan de Oostzijde van dat gebouw (huis) 
waren aangebracht met vanaf den openbaren 
weg duidelijk voor het publiek zich tbare groote 
wit geschilderde letters de woorden : ,,Philips 
Autol ampen, hier verkrij gbaar. Bondsgarage"; 

2e. aan de W estzijde van dat gebouw {huis ) 
waren aan~;;bracht met vanaf den openbaren 
weg duidelijk voor het pphliek zichtbare 
groote wit geschilderde letters de woorden: 
,,Stalling, verhuur per maand, week en <lag 
en electrische reparatie-inrichting , garage 
Arnhem" · 

3e. op '<lat erf voor het panel was aange
bracht een bord van een lengte en een breed£e 
van ongeveer 80 centirneters, bevestigd aan 
een paal van ongeveer 4½ meter lengte, op de 
beide zijden van welk bord, de eene zij de on
geveer naar het Oosten en de andere naar het 
\Vesten gekeerd, waren aangebrach t met vanaf 
den openbaren weg duidelijk voor het publiek 
zichtbare letters de woorden: ,,Bondsgarage 
Hudson Essex Service". 

Gerequireerde werd te dezer zake van alle 
rechtsvervolging ontslagen, op grond ,,dat de 
verordeningen, in artikel 135 der Gemeentewet 
bedoeld, rnoeten aangeven, welke verplichtin
gen der burgerij door den gemeenteraad wor
den opgelegd en dat deze verpl ichtingen niet 
moeten afhankelijk zijn van het goedvinden 
van een andern macht ; dat in art. 46 van de 
hierbedoelde Politieverordening niet sprake is 
van de uitvoering van eene verordening, als 
bedoeld in art. 135 der Gemeentewet, maar 
van het door oordeel van B. en W. strafbaar 
stell en van feiten, die tot nog toe niet straf
baar waren, welk oordeel blijkbaar in sterke 
mate afhankelij k is van het oordeel der 
Schoonheidscommissie, zoodat de al of niet 
strafbaarheid zou kunnen worden een quaestie 

' van smaak; dat derhal ve voormel cl art. 46 der 
Politieverordening van Arnhem n°. 1048 bin
dende kracht mist, terwijl het telaste gelegde 
en bewezen verklaarde fe it evenmin onder 
eenige andere strafbepal ing val t" . 

Hoewel het bestreden vonn is werd gewezen 
in overeensternming met de vorder ing van den 
heer requirant, gel ijk dat van den K anton
rechter overeenkomstig de vorder ing van den 
Ambtenaar van het 0. M., schijnt de heer 
requirant niettemi.n eenigen twij-fel aan de 
juistheid der beslissing te koesteren, welken 
hij thans aan Uwen Hoogen Raad voorlegt in 
de vraag, of hier niet we] sprake is van uit
voering van eene verordening, a ls bedoeld in 
art. 135 der Gemeent.ewet door B. en W ., daar 
de Gemeenteraad in art. 46 voornoemd nor
men heeft vastgesteld, waaraan B. en W. bij 
het bepalen van hun oordeel zich moeten hou
den n.l. dat de relame onts ierend moet zij n 
uit een oogpunt van welstand, hetzij op zich 
zelf, hetzij in verband met de omgev ing, zoo
dat derhalve de Gemeenteraad reeds een ver
plichting aan de burgerij heeft opgelegd en 
alleen aan B . en W. ter uitvoering het oor
deel heeft overgelaten, of de norm op het on
derhavige feit toepasselijk is. 

Als middel van cassatie wordt mitsdien 
voorgedragen schennis of verkeerde toepassing 
van art. 135 der Gemeentewet en art. 46 der 
Poli t ieverordening van Arnhem n°. 1048. 

Ik merk nog op, dat blijkens het vonnis van 
het K antongerecht reeds bij schrijven van B. en 
\V. der gerneente Arnhem van 12 October 
1927 aan gerequireerde is medegedeeld , dat de 
bedoelde reclames naar het oordeel der Schoon
heidscornmissie te Arnhem, met we! k oordeel 
B. en W, zich vereenigen, uit een oogpunt 
van welstand, zoowel in verband met de om
geving, als op zich zelf, niet toelaatbaar te 
achten zij n. 

H et wil mij voorkomen, dat de door den 
heer requi rant geopperde twij fel aan de juist
heid der bestreden beslissing gegrond is . M. i. 
toch wordt in voormel d art. 46 der bedoeld~ 
politieverorden ing door den Gemeenteraad uit
gevaardigd een algemeen verbod om op of 
aan eenig onroerend goed binnen de bebouwde 
kom der gemeente op een van den openbaren 
weg zichtbare plaats eenige reclarne aan te 
brengen of te hebben, welke uit een oogpunt 
van welstand, hetzij op zich zelf , hetzij in ver
band met de omgeving niet toelaatbaar is, ter
wijl daarbij aan B. en W. wordt opgedragen 
om voor ieder bijzonder geval te bepalen, of 
de omstandi gheden, voor wel ke de Gemeente
raad clit verbod heeft uitgevaardigd zich in 
dat geval voordoet, hetgeen behoort tot de 
u itvoering der verordening, derhalve tot den 
werkkring, aan B. en W . ingevolge art. 179a 
der Gemeentewet opgedragen. Dat eene veror 
dening, houdende verbod van ontsierende recla
me, op rechtsgeldi ge wijze door den Gemeen
tP.raad kan worden uitgevaardigd , behoef ik, 
gezi en de arresten van Uwen H oogen R aad 
van 5 ovember 1923 W. 11140, N. J. 1924, 
85 en 30 Maart 1925 W. 11382, N. J. 1925, 
715, niet verder te betoogen. D at er in de on
derwerpelijke verordening ook geen sprake 
is van overdiacht van wetgevende bevoegd
heid, volgt uit hetgeen ik zooeven, in over
eenstemming, naar ik geloof, met Uwe arres-
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ten van 29 October 1906 vY. 8449; 9 J uni 
1908 W. 8728 ; 28 November 1910 W. 9101; 
23 J anuari 1911 W. 9137 en 28 Juni 1926 W. 
11560, N. J. 1926, 868, omtrent de beteekenis, 
m. i. aan de onderwerpelijke verordening toe 
te kennen, m eencle te mogen opmerken. Ik 
hen daarom van oordeel, dat het bestreden 
vonnis niet in stand zal kunnen blijven , aan
gezien daarbij m. i. ten onrechte aan de 
bedoelde verordening verbindencle kracht is 
ontzegd, en conclucleer mi tsdien , dat Uw 
Hooge Raad gemelcl vonnis moge vernietigen 
<loch a lleen voorzooverre daarbij het ten laste 
van gerequireerde bewezen verklaarde fe it niet 
str afbaa1' verklaard en deze van a ll e rechts
vervolging te di er zake is ontslagen, en, recht
doende krachtens art. 105 R. 0. , na vernie
tiging mede van het beroepen vonnis van het 
Kantongerecht te Arnhem, voorzooverre hier 
voren bedoeld, aan het bewezenverklaarde zal 
geven de benaming: ,,het te Arnhem a ls eige
naar en gebn1iker van eenig onroerend goed 
binnen de bebouwde kom der gemeente op 
een van den openbaren weg zichtba re pl aats 
op het onroerend goed eeni ge reclame hebben, 
welke naa r het oordeel van Burgemeester en 
,vethouders uit een oogpunt van welstand, 
zoowel op zich zelf, a ls in verband met de 
omgeving, niet toelaatbaar is" , bedoeld feit 
en gerequireerde te dier zake zal verklaren 
strafbaar, en dezen, met toepass ing van de 
artt. 46 en 71 der gemelde politieverordening, 
23, 91 Sr. , zal veroordeelen in eene geldboete 
van f 1 bij gebreke van betaling en verhaal 
te vervangen door hech ten is voor den tijd van 
een <lag. 

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

avelberg ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, luidende : 
(zie Cone!. Adv.-Gen.) ; 

0. dat bij het bevestigde vonnis overeen
komstig de telastlegging bewezen is verklaard, 
clat enz. (zie Cone!. Adv. -Gen . ) ; 

dat voorts bij dat vonnis <lit feit niet str a f
baar is geacht en de gerequireerde te dier 
zake van a lle r ech tsvervolging is ontslagen ; 

0. dat artikel 46 der Verordening op de 
Straatpolitie in de gemeente Arnhem n°. 1048 
I uidt: (zie Cone!. Adv.-Gen.) ; 

0. dat voormeld ontslag van rechtsvervol
g ing is ui tgesproken uit ovenveging : (z ie 
Cone!. Adv.-Gen.); 

0. ten aanzien van het voorgestelde middel: 
dat het daarin bedoelde art. 46 de strekking 

heeft als verbodcn aan te merken a ll e reclame, 
welke uit een oogpunt van welstand hetzij op 
zich zelf hetzij in verband met de omgeving 
o ntoelaatbaar is en voor ieder bepaald geval 
B. en W. te laten beoordeelen of die omstan
digheid zich voo rcloet; 

0. clat hi eruit volgt, dat het stellen van den 
a lgem een bindenden regel van het daartoe 
bevoegd gezag, den gemeenteraad, is uitge
gaan en dat voorts datgene, wa t aan B . en W. 
is opgedragen, n iet in zich sluit eeni ge m ach t 
om a lgemeene voorschriften te geven, der
halve niet eenige verordenende of wetgevende 
macht, doch enkel de bevoegdheid om aan de 
hand van den vastgestelden regel te oordeelen 

of eeni ge reclame door het verbod wordt ge
troffen ; 

0. clat laatstbedoelde handeling van B. en 
W. strekt tot uitvoe1·ing der verordening en 
derhal ve ingevulge art. 179a der Gemeentewet 
aan hen moch t worden over gel a ten; 

0. dat mitsd ien de be treden uitspraak niet 
in stand kan blijven ; 

Vernietigt di e uitspraak, <loch a lleen voor 
zoove1· het bewezen verklaarde n iet strafbaar 
is verklaard en de gerequireerde deswege is 
ontslagen van rechtsvervolging; 

R echtdoende krach tens art. 105 R. 0 . : 
0 . dat het telastge legde en bewezenver

klaarde feit strafbaa r is krachtens gemeld 
art. 46; 

0. dat waar van eenigen grond tot uitslui
ting der strafbaarheid n iet is gebleken de ge
requireerde deswege strafbaar is en hem met 
het oog op de ter terechtzitting gebleken om
standigheid dat hij te goeder trouw kon mee
nen dat het feit niet strafbaar was, na te 
noemen slechts goringe straf behoort te war
den opgelegd; 

Vernietigt mede op voormelde punten het 
vonnis van het Kantongerecht te Arnhem van 
12 J uni 1929; 

Gez ien de artt. 46 en 71 der Verordening 
op de Straatpolitie in de gemeente Arnhem 
n°. 1048 benevens de artt. 23 en 91 Sr. ; 

Qualificeert het bewezen verklaarde als: 
,,het te Arnhem a ls eigenaar en gebruike1· 

van eenig onroerend goed binnen de bebouwde 
kom der gemeente op een van den openbaren 
weg zichtbare plaats op het onroerend goed 
eenige reclame hebben, we! ke naar het oor
deel van Burgemeester en \\7ethouders uit een 
oogpunt van welstana, zoowei op zich zelf, a ls 
in verband met de omgeving, n iet toelaat
baar is"· 

Veroordeel t den gerequireerde te di er zake 
tot eene geldboete van een gulden bij gebreke 
van betaling en verhaal te vervangen door 
hechtenis van een dag. 

(N. J .) 

12 Februari 1930. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Koninklijk Be luit van 2 
D ecember 1918 (Staatsblail n°. 771) hou
dende reorganisatie van het Prnvinciaal 
Ziekenhuis nabij Santpoo,·t . S. 42. 

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

S taat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw van 3 F ebruari 1930, n°. 333, 
afdeeling Armwezen; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), l aatstelijk gewijzi gd bij de W et 
van 31 Mei 1929 (Staatsblail n°. 275); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met intrekking van artikel III van Ons be

sl u it van 4 September 1923 (Staatsblail n°. 
430) voor zoover dit betrekkii;,g _heeft op arti
kel 2 der Voorwaarden , behoorende bij Ons 
beslu it van 2 December 1918 (Staa tsblad n°. 
771) en met intrekking van On beslui t van 
30 Augustus 1929 (Staatsblad n°. 427) te be
pal en: 

Art. I. In artikel 3 van Ons beslu it van 2 
December 1918 (Staatsblad n°. 771) wordt in 
plaats van : ,,H et frontgebouw van het 
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nieuwere gebouw wordt" gelezen: ,,H et front
gebouw van het nieuwere gebouw en het z.g. 
Landhuis worden gezamenlijk" . 

Art. II. Artikel 2 der Voonvaa rden_, behoo
rnnde bij Ons besluit van 2 December 1918 
(Staatsblad n°. 771) wordt gelezen a ls votgt: 

,,H et aantal verpleegden in het frontge
bouw van het nieuwere gebouw mag niet meer 
bedragen dan 250, te weten 125 mannen en 
125 vrouwen. 

In het z.g. Landhuis mogen niet meer dan 
20 mannen verpleegd warden.". 

Art. III. Artikel 4 van Ons besluit van 
2 December 1918 (Staatsblad n°. 771) wordt 
ge lezen a ls volgt: 

,,In het gestich t voor Krankzinnigen mogen 
niet meer dan 1240 krankzinnigen, 305 man
nen en 935 vrouwen, verpleegd warden." . 

Onze Minister van Binnenlandsche Za ken 
e n .Landbouw is belast met de uitvoering van 
d it besluit, dat in het Staatsblad zal warden 
geplaatst. 

Oberstdorf , den 12den F ebruari 1930. 
WILHELMINA. 

De M inister van Staat, 
M inister van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 27 Februari 1930. ) 

12 F ebruari 1930. BESLUIT tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 133 , vijfde lid , der 
Hooger-onderwijswet van het getuigschrift 
van de afdeeling hoogere burgerschool 
met vijfjarigen cursus B van het Chri ste
lijk lyceum te Bandoeng. S . 43 . 

Wij WILHELMir A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 5 
Februari 1930, n°. 588, afdeeling H ooger 
Onderwijs ; 

Gezien artikel 133 , vijfde lid , der Hooger
onderwijswet; 

Overwegende, dat het ondenvijs, gegeven 
aan de afdeel ing hoogere burgerschool met 
vijfj a rigen cursus B van het Christelijk ly
ceum te B a ndoeng, naar Ons oordeel, gelijk
waardig is met het onderwijs aan de hoogere 
burgerscholen met vijfjarigen cursus B hier te 
lande; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 
H et in 1930 a fgegeven getu igschr ift van de 

a frl eeling hoogere hurgerschool met vijfjari
gen cursus B van het Christelijk lyceum te 
Bandoeng, taande onder het bestuur van de 
Vereeniging ,,H et Christelijk Lyceum" te 
Bandoeng, gelijk te ste11 en met het getui g
schr ift, bedoeld in artikel 11 der Hooger
onderwijswet, met dien verstande, dat de be
zitters van het e inddi ploma, afgegeven door 
de a fdeeling hoogere burgerschool met vijf
jar igen cursus B van het Christelijk lyceum te 
Bandoeng bovenbedoeld, toegelaten worden 
tot de examens in de faculteiten der genees
kunde, der wis. en natuurkunde en der vee
artsenijkunde, zoomede tot de examens in de 
ve reenigde faculteiten der rechtsgeleerdheid 
en der letteren en wijsbegeerte betreffende 
de studie van den Oo t-Indi chen Arch ipel en 
in de vereen igde faculteiten de r wis. en na
tuurkunde en der letteren en wijsbegee ,·te. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenscha ppen is belast met de u itvoering 
van di t besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden gepl aatst. 

Oberstdod, den 12den Februari 1930. 
WILHELMI A . 

De Minister van Onderwij s, 
K unsten en W etenschappen, 

J. T e r p s t r a. 
( Uitgeg. 6 Maart 1930. ) 

12 Februari 1930. BESLUIT, houdende aan
vulling der bepalingen omtrent afschr ij 
ving van den accijns van het chloor
natrium aanwez ig in a fvalzout en keet
spek van inrichtingen tot uitlooging van 
steenzoutlagen. S. 44. 

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

Financien van 14 J anuari 1930, n° . 137, 
Accijnzen; 

Gezien artikel ?2 der wet van 17 J uni 1918 
(Staatsblad n°. 383) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Januar i 1930, n°. 19) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 Februari 1930, n°. 
62, Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig a rtikel. 
In artikel 1 van Ons bes] uit van 30 Ja

nuar i 1924 (Staatsblad n°. 26) , warden de 
vo lgende wijzigingen aangebracht : 

1. De punt aan het einde van het eerste 
I id wordt vervangen door een punt-komma; 

2. Aan genoemd lid wordt het volgende 
toegevoegd: 

c. naar het buitenland wordt uitgevoerd. 
Onze Minister van Finanoien is belast mer 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
taatsblad zal warden geplaatst, en waarvan 

afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

Oberstdorf, den 12den Februari 1930. 
WILHELMI A. 

De Minister van Financien, D e Gee r. 
( Uitgeg. 27 Feb7'uari 1930.) 

12 Febnwri 1930. KONINKLIJK BE8LUIT. 
(Gemtentewet Art. 2 l3. ) 

Wan,r 'vaststaat dat de fina ncieele toe
stand der gemeente een zeer omzichtig 
beleid vordert, moeten ook eh• kapitaals
uitgaven zooveel mogelijk worden boperkt 
en client te warden gewaakt dat deze de 
draagkracht dPr bevolking niet te boven 
gaan. Al moge een niruw gebo uw voor het 
openbaar gymnasium noodzakelijk zi:in, zoo 
client toch te warden onderzocbt, of in een 
nieuw gebouw niet op een minder kostbare 
wij ze dan door het gemeentebestuur wordt 
beoogd kan warden voorzien. Aangezien 
dit het geval blijkt hebben Ged. Staten 
terech t aan de wijziging der begrooting 
hun goedkeuring onthouden. 

Wij WILHl<:L UNA. enz. 
Beschi kkende op bet beroep, ingestelcl door 

den Raad der gemeente l itreoht tegen het he
s!uit van Gedeputeerde Staten van Utrech t 
van 11 Juni 1929, n°. 682/717, :ic afcleeling , 
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waarbij goedkeuring is onthouden aa n het 
Raadsbesluit dier gemeente va n 20 Maa.rt 1929 
tot wijziging der gemeente-begrooting vnor het 
dienstj a.ar 1929, in verba.nd met den bouw va n 
een nieuw gymnasium ; 

Den R aad van St,ate, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, geboord, advies van 14 
Januari 1930, n°. 778 (1929); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minist e r va n Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 7 Februari l 930, n°. 1180. 
.afd . B. B. ; 

0. dat het besluit van Gede)?uteerde Sta ten 
berust op de overweging, dat biJ het besluit va n 
19 Februa ri l!l29, n°. 109/284, 3• Afd., aan een 
<lergelijk besluit van 7 December 1928 betref
fende den dienst 1928 en tot een bedrag van 
f 604,660 goedkeuring is onthouden ; dat het 
~erste en voornaamste bezwaar was gegrond 
o p bet feit, dat het plan onvoldoende rekening 
hield met de eischen van soberheid, welke de 
huidige geldelijke omstandigheden van de ge
meente haar stellen ; dat bij het t bans a1tnge
boden beslnit een bedrag ,vordt geraa md van 
f 559,603 ; da t de hiercloor verkregen bezuini
ging van zeer weinig beteekenis is en den ge
heelen opzet van het gebouw, welke door 
Gedepnteerde Rt1tten niet Yolcloende sober 
werd geacbt, v rijwel gebeel intact la11,t ; dat 
<lerbalve bet bouwplan in wezen nagenoeg on
veranderd i gebleven en aan bet gemaakte 
bezwaar geen zins in afdoende ma~e is tege
moetgekomen ; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, dat 
hij het besluit van Gedeputeerde Staten in 
strij cl acht met. de belangen van rle gemeente, 
meer in bet bijzoncler met de ond'3rwjjsbela ngen 
e n ook in fina ncieel opzicht ; dat i mmers bii 
het overwegon van mogelijk aan te brengen 
versobering in het bouwpla n van het st and-
1,unt is nitgegaan, dat elke bezuiniging, welke 
t.onder groot,e schade aan het onderw ijs, aan 
d e hygiene, aan de soliditeit en het aesthetisch 
.aanzien va n 1-iet bouwwerk ka n word,m aange
bracht, moet worden aanvaP,rd ; da t voorts bet 
ontworpen gebouw eenvoudig gehouden is_ 
e n da t daarbij van overdaad geen spra ke is; 
<lat verder de ontworpen indeeling economisch 
is en dat een andere indeeling ongetwij feld 
financieel ongunstiger zou zijn, indien met 
Techt matige eischen als evenbedoeld behoorlij k 
r ekeni1,g wor<lt gehouden ; dat, zonder die 
e ischen t,e verwa:uloozen, na de J->ij raadsbe
sluit van 20 Maart 1929 aangebracbte verso
beringen, verdere hezuiniging op het plan niet 
mogelijk is; da t de geldelijke toesf,and van de 
gemeente, hoewel tot voorzichtigh,..id manende, 
toch geenszins van dien aard iR, dat een kapi
taalsuitgave vnn f 481,000 voor rle stichting van 
een zoo belangrijk onderwijsgebouw, dat -voor 
t a! van jaren in de behoefte aan ruimte voor 
bet gyml)a~iaal nnderwij s zal voorzien, n iet 
vera n twoorcl zou z ij n ; 

0. d:it vast taat clat de fina ncieele toestand 
va n de gemeen te Utrecht een zeer omzi<'ht ig 
beleid vordort ; 

dat de, wege ook dP kapitaa lsuitgaven zoo
veel mogelij k moet,en w, rden beperkt en ge
waakt client te worden, dat deze de draagkracht 
der bevolking niet te boven w uden 15aan ; 

dat daa rom, a l moge een nieuw gebouw voor 
het openbaa r gymnasium noodza kelijk zjjn, 
met hel; . oog op den financieelen toesta ntl cler 

gemeente l trecht behoort t-e worden onder 
zocht, of in een nieuw gebouw niet op ecn 
minder kostbare wijze da n door het gemeente
bestuur wordt beoogd en aan het bealuit- tot 
wijziging va n de begrooting ten grondalag is 
ge'Iegd, zou kunnen worden voorzien ; 

clat blijkens het op verzoek van de Afdeeling 
van den Raad van State voor de Geschillen 
van Bestuur ingewonnen deskundig ad vies van 
d en Rijksbouwmeest e r , waarmede Wij Ons 
vereenigen, een doelmatig gebouw, dai aan rede
lijke eischen voldoet, ka n worden gest icht voor 
f 450.000, daarbij inbegrepen een bed rag van 
f 92,M 0 voor bouwgrond ; 

dat immers blijkens dit ad vie~ gemist kunnen 
worden de aula met voorruimte en vestiaire, 
het t weede gyrnnastieklokaaJ, het laborato
rium voor natuurkunde, een der t,wee kamers 
voor den amanuensis, de afzonclerlijke kamers 
voor de leeraars in de schei- en natuurkunde, 
het ka binet voor cJ e scheikun<le, de spreek
kamer, de wachtka mer, als hoedanig, de con 
ciergekamer kan W'.)l'l:l en gebezigd , het werk
lokaa! voor natuurlijke histor;e_ waarvoor met, 
eP.n kabinet ter groot te van dat voor natuur
kunde kan worden volstaan , en de douche
kamertjes ; 

cla t voorts de leslokalen voor scheikunde, 
natunrlijke historie, aardrijkskunrle en natuur
k,mde, de leeran skamer_ verschillenrle t oiletten, 
de r ergplaats J->ij het te'3kenlokaal, de gangen 
naast de gewone le loka len aanmerkelij k meer 
ruimte bevatten da n noodig is, terwijl de in 
laatstbedoelde gangen ont worpen kleerenboksen 
en de vestiaire-ruimte op de 1 • en 2• verdieping 
in de vertrekken voor meisjestoilet ten kunnen 
vervallen ; 

dat de torenbouw, de pergola en de vijver 
enz. in den t uin gevoegelijk kunnen achterwege 
blij ven; 

clat, waar dus de opzet van het pla n veeJ 
te kostbaar is, Gedeputeerde Stat en terecht 
a.a n de wijziging van de begrooting hunne goecl 
keuring hebben ont houden ; 

Gezien de Gemeent-ewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegroncl te verkla ren. 
Onze Minist er van Binnenlandsche Za ken en 

Landbouw is belast enz. (A . B.) 

12 F ebruari 1930. K ONINKLIJK BE LUIT. 
(Wegenbf'lastingwet Art . 38.) 

Ged . Staten mogen krachtens het lot 
va n het 4• lid zoowel het t eveel uitgekeerde 
terugvorderen als eene nog niet uitbetaalde 
ui tkeering verminderen. 

Orider ,,aanleg' ' wordt slechts toekom 
stige wegenaanleg vehtaan ; rente en a fl os
sing van geldleeningen, aangegaan voor 
wegenaanleg, welke v66r het inwnking
t ne<len van de wet is uit~evoerd, kunnen 
niet worden geacht te ZtJn besteecl voor 
wegenaanleg in den zin van het 4• lid. 

Het besteden van de uit keering mag ook 
na het jaar, waarover zij loopt, plaa t s v in
den. Ged . Staten kunnen tot t erugvorderin!! 
eerst overgaa n. wa nneer na verloop van 
eenige ja ren blijkt, dat de gerneente in 
gebreke is gebleven om bet bedrag der toe
l?ekende uit keering t,en volle yoor aanleg, 
verbetering of onclerhoud der we11en, voor 
welke zij beste md, zij n te best eden. 
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W ij Wilhelmina , euz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeentc, Amersfoort t.egen het 
beslu it va.n Ged. Staten van Utrecht van 
;; Ma.art 1929, 2e afdeeling, N°. 416/295, tot 
nanere regeling van de verdeeling van het aan 
de provineie toegewezen aandeel in de uit
keering uit het Wegenfonds; 

Den Ra.ad van State, Afdeeling voor de 
Geschillcn van Bestuur, geboord, advies van 
27 Noveruber 1929, ~ 0 • 813; 

Op de voordracht van Onzen Minister .-an 
• Watersta~.t van 6 , Fehrua~i 1930, N°. 382, 
Afdeeling Watersta.at A. ; 

0. ,la~ Ged. Staten va n Utrecht bij besluit 
Yan 18 December 1!)28, 2• R,fdeeling, N°. 3242/ 
1817, ingevolge artikel 38, l • lid, der Wegen
belastingwet, het over 1927 a.an hunne pro
vincie toegewezen aanrleel van de in artikel 37 
<lc?zer wet genoemde uitkeering, hebben ver
deeld onder de onderhoudsplicht,igen der op 
de provinciale wegenlijst va.n da.t- jaa.r voor
komende wegen, daarbij a.an de gemeente 
Amersfoort toekennende 1°. voor <len Leus
denschen weg f 185!l.65, voor de Barchma n
WuytierBlaan f 2431.85, voor de Daam-Focke
ma.laan f 1859.6/i en voor de La.an 1914 f 2288.80; 

dat voort,s dat College, op grond van ar tikel 
38, 4• lid, der genoem<le wet bij besluit van 
5 Ma.art 1929, 2• afdeeling, N°. 416/295, de 
a.an de onderhoudsplichtigen <ler evenbedoelde 
wegen - met uitznndering van de provinciale 
wegen - bij zijn eerstgenoemd besluit toe
gekende bedra.gen ,yijziging heeft doen onrler
gaan in verba.nd met de in 1927 voor die wegen 
gemaakte onderhouds- en verbetel'ingskosten, 
waaromtrent door de verschillende onderhouds
plichtigen opgave was verst-rekt, daarb\j o. a. 
rle bedragen voor de gemeente Amersfoor t 
verrrunderende voor den Leusdenschen weg tot 
f 1267.-- , voor de Barchman-Wuytierslaan tot 
f 1657 .- , voor de Daam-Fockemalaan tot 
f l 2fi7. - en voor de La.an 1914 tot f lli59.-; 

dat Geel. Staten daarbij overwogen, rlat van 
<le opga.ve, door het Gemeentebestuur van 
Amersfoort verstrekt omtrent de voor de Barrh
man-,Vnytierslaan in 1927 gemaakte onder
houds- en verbeteringskosten, behoort te 
worden afgeweken, aangezien de verplicht.ingen 
uit de geldleening, aangegaan ten behoeve van 
den aanleg van den weg, uitgevoerd ,66r de 
in-werking-t reding va.n de \Vegeubelastingwet, 
bij de berekening van de inge,olge die wet te 
ontvangen uit,keoring niet in aanmerking 
behooren te komen ; 

dat van dit beslnit van Geel. Staten de 
Gemeenteraad .-an Amersfoort bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat volgens artikel 38, 
4° lid, der ,vet, Ged~ 8taten toezien, dat, de 
uitkeeringen ten voile worden besteed voor 
aanleg, verbetering en ondP-rhoud der wegen, 
voor welke zij bestemd zijn ; dat voor rekening 
der gemeentehuishouding over 1927 ook is 
gekomen de rente en a.flossing van de ten be
hoeve van den aanleg der Barchman-Wuytiers
laan opgenomen leeniug, bedragende onder
scheidenliik f 483 .35 en f 1430.62 ; tlat echter 
door Ged. Staten slechts is rekening gehouden 
met de onderhouds- en verbeteringskosten, 
in 1927 gemaakt, doch - in strijd met de wet -
niet met de kosten van aanleg ; dat z. i. de 
billijkheid meebrengt, dat de uit dien aanleg 

1 voortvloeiende kosten van rente en a.flossing, 
ook indien de aanleg is uitgevoerd v66r het 
in-werking-treden van de wet, worden mede
gerekend, wijl door het goed aanleggen van een 
weg op de onderhourlskosten wordt bespaard ; 
dat, de wet geen enkele beperkini:; ten aanzien 
van den aard der uitgaven stelt, mits maar de 
uit keeringen ten voile worden bestee<l voor 
aanleg, verbetering of onderhoud ; dat voorts 
de wet, geen enkele bepaling inhoudt, waaruit 
zou blijken, dat het hesteden van de nitkee
ringen telkens zal moeten gesuhieden in het jaar, 
waarover de uitkeeringen loopen ; dat in ver
ba.nd daarmede door Burgemeester en Wet
houders aan Geel. Staten is opgemerkt, dat bet 
spramexen va.n rle Daam-Fockemalaan en 
La.an 1914 om bet andere jaar geschiedt en <lit 
werk weder in l!l28 is uitgevoerd, wa a,rdoor dus 
de onderhoudskosten in 1927 voor de genoemde 
wegen benetlen het gemiddelde kostenbedrag 
zijn gebleven ; dat daarom Burgemeester en 
WethonrlerR in overweging hebben gegeven bet 
gcmiddelde herlrag per jaar, berekend over 
twee opvolgende jaren, a!s berekeningsfactor 
aan te nemen ; dat Ged. Staten in bet. bestreden 
besluit aangaande <lit punt geen besli~sing 
hebben genomen, doch dat 7,ij bii afzonderlijk 
schrijven van 5 Ma.art 1929 a.an Burgemeester 
en Wethouders hehben medegedeeld, dat geen 
rekening gehouden kan worden met de spramex
kosten over 1928, welke toen nog niet waren 
uitgegeven, en dat ook het in aanmerking <loen 
komen van eventueele in 1926, dus v66r de 
in-werking-treding van de Wegenbelastingwet., 
gemaB,kte kosten voor het spramexen bij hen 
l!ezwaar ontmoet ; dat het de bedoeling is. 
geweeRt vaq Burgemeester en vVethouders om 
een bill,iken herekeningsfactor sam E> n te stellen, 
welke telkens voor t-wee acbtereenvolgentle 
jaren zal gelden ; dat hiermede de onbillijkheid 
zal worden voorkomen, dat in het eene jaar de 
onderhoudskosten ver boven het maximum 
zullen gaan, doch de uit,keering tot dat maxi
mum wordt gelirniteerrl., terwijl in het andere 
jaar <lie kosten belangrij k beneden dat maxi
mum zullen zijn en da.n slechts betaling der 
werkel,jke kosten zal plaats hebben; dat met, 
het, beslnit van Ged. Staten in <:lit opzicht 
genoegen zou kunnen worden genomen, indien 
da.arin de be~lissing was opgenomen, tlat het 
kraebtens artikel 38, 4e lid, terug te vorderen 
bedrag besehikbaar blijft ter uit betaling a.an de 
betrokken onderhoudsplichtigen, indien en voor 
zoover in het volgende dienstjaar de onder 
houdskosten hooger zijn clan het. maximum uit 
te keeren bedrag; dat z. i. art i kel 38 der Wegen
belastingwet onjnist door Ged . Staten is uit
gevoerd, hetgeen renteverlies voor de onder
houdsplichtigen ten geYolge heeft ; dat immers 
na de verdeeling van de uitkeering door Ged. 
Staten krachtens ar tikel 38, 4° lid, der wet 
terngvordering kan plaats hebben; dat bij 
besluit van 18 December 1928 de verdeeling 
door Geel. Staten plaats heeft gehad, <loch dat 
de uitbetaling der verdeelde gelden niet is 
geschie<:I ; dat zoodoende bij bet bestreden 
beslnit geen terugvorrlering plaats vindt, doch 
bepaling der sommen, die a.an de onderhouds
plichtigen toekomen ; dat dient-engevolge do0r 
de onderhondsplicbtigen over een t ijdvak van 
omstreeks drie maanden rente wordt gederfd, 
hetgeen voor de gemeente Amersfoort, beloopt 
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4 '/2 % van f 8439.% gedurende drie maanden 
of f 94.95 : dat z. i . met vernietiging ,an het 
b e&treden beslui~ van Ged. Stat P-n, voor zoover 
betreft de gemeent,e Amersfoort, behoort te 
worden beslot.en : I. t erug t e vorderen krachtens 
a rtikel 38, 4e lid, der Wegenbelastingwet, voor 
zoover bet,reH. den'. Leusdenschen weg (f 1.859.65 
- f 1267.- ) f 592.65, de B:trchma n-Wuytiers
laan nihil , de Daam-Fo~kemalaan (f l SMl.65 -
f 1.267.- ) f 592 .fi i\, de Laan 1914 (f 2288.80 -
f 1599.-) f 729.80; II. de t.Pruggevorclerde 
bedragen be~chikbaa1· t e houden voor de be
trokken onderhoudsp!ichf.igen, ter nitbetaling 
indien en voor zoover in het, dienstjaar 1928 de 
onderhoudskosten hooger zijn dan bet, maximum 
uit t e keeren bedrag ; ITT. tot ui t.keering van 
4¼ % rente over de in het beslni t van Ged. 
Staten van lS December 1928, 2e afdeeling, 
N°. · :!242/1817, vastgest elde bedrngen aan de 
daarin o-enoem rl.e onderboudspli~h tigen ge
durende l1et t ij dvak van 18 December 1928 tot 
den dag der betaalbaarstelling der uit keP.rin!!en ; 

0. ten aanzien van de door den appellan t 
gevorderde rentevergoeding op grond, dat 
Ged. Stat en t en onrecbte zouden hebben na
gelat,en de aan de gemeente Amerafoort over 
1927 toegekende uitkeer:ing uit het Wegenfonds 
t erst ond beschikbaar t e stellen, dat deze grief 
niet is gericht t egen het besluit va n Ged. Staten 
van lTtrecht van 5 l\faart 1929, 2e a fdeeling, 
N°. -iHl/2M, of tegen eenig antler aan beroep 
onderworpen besluit van dit College, zoodat de 
appell1mt t.en deze in z;j n beroep niet kan war
den ontvangen ; 

0. ten aanzien van de bewering, dat Ged . 
Staten op grond van art ikel 38, 4e lid, der wet 
e nkel zouden mogen t erngvorderen -en niet eene 
nog niet uit betaalde uit keering zouden mogen 
verminderen, dat <li t bezwaar in <lit geval niet 
opgaat , , ermitR bet een en het, a ntler op het
zelfde neerkomt en Ged. Staten, die vrij waren 
in het hepalen van bet t,ijdstip der uitbeta!ing, 
de gemeente door deze handelwijze niet in hare 
rechten bebben verkort ; 

0 . ten aanzien van het door den appellant 
aangevoerde met betrekking tot de rent,e en 
a flossing t er zake van _geldleeningen, aangegaan 
voor wegenaanleg, welke v66r het in werking 
t reden van de wet is uitgevoerd, dat met 
Ged . Staten moet worden geoordeeld, dat 
hetgeen voor de bedoelde rente en a flossing is 
uit!!egeven, niet- ka n geacht worden te zijn 
hesteed voor wegenaanleg in den zin van ar
t ikel 38, 4• lid , der wet, aangezien zoowel uit 
de hewoordingen van deze wetsbepaling als nit 
de geschiedenis van de totstandkoming van de 
wet moet worden afi"seleid, dat hier slechts 
toekomstige wegenlianleg in aanmerking komt : 

dat derhalve de a ppellants betoog betref
fende dit vnnt niet als j uist ka n worden aan
vaard ; 

0. ten aanzien van het door den appellant 
aangevoerde met betrekking tc;t, de kosten 
, a n spramexbewerking, dat de appellant zijn 
eiscb, dat bij het bepalen van de onderhouds
kosten over 1927 de ui'tgaven voor de t wee
j aarlij ksche spramexbe,~erking voor de belft 
in rekening moeten worden gebracht , o. a . 
grondt, op bet onthreken in de wet van eene 
bepaling, waaruit zou blijken , dat de besteding 
van rle uit keering telkens zou moeten geschieden 
in het jaar, wa11,rover de uitkeering loopt; 

dat Wij Ons met deze opvatting van den 
a ppellant vereenigen ; 

dat toch moet worden geoordeeld, dat het 
beRteden va n de uitkeering ook na het jaar, 
waarover zij loo pt, mag plaats vinden en Geel. 
Staten tot, t er ugvordering kunnen overgaan 
eerRt dan, wanneer na verloop van eenigt jaren 
blijkt, da t de gemeente i n gebreke iR gebleven 
om het hedrag der toegekende nit keeringen 
t en volle voor aanleg, verbetering of onderh oud 
der wegen, voor welke zij bestemrl zij n , te 
besteden: 

dat het voorschrift van art ikel 38, 4e lid, der 
wet alz een uitzondering is te beschonwen en dit 
te cerder, wij l de wet ferugvordering noch van 
het Rijk, noch van de provincie kent, t erwij l 
ook in het ontbreken in de wet van eene rege!ing 
omtrent de bestemming der terugge vor·derde 
gelden eene aanwijzing is gelegen, dat. eene 
mogelij k jaarlijks t erngkeerende terugvordering 
niet is bedoeld ; 

dat nit het vorenstaande niet slechts de 
gegrondheid va n des a ppellants bezwaar be
treffende de kosten der spra mexbewerking, doch 
tevens de onj uistheid van de hoofdaedachte 
van het hestreden besluit voortvloeit, daar van 
geen der wegen, voor welke Ged. Stat en de 
uitkeering hebben verminderd, na enkele 
maanden kan zijn gebleken , dat de onderhonds
plichtige niet ten voile aan de verplicht ing, 
vervat in artikel :18, 4° lirl, der wet heeft vol 
daa n ; 

d:i.t dus, behalve de vermindering van de 
uit keeringen voor de Daam-Fockemalaan en de 
Laa n 1914, waarop des appellants bezwalr in
zake de kosten der spramexbewerking betrek
king heeft, ook die va n de uit.keering voor de 
Barchman-Wuytierslaan, waartegen de appel
lant opkomt in verband met het buiten rekening 
laten van de rente en aflossing, niet gehand
haafd kan blijven ; 

Gezien de We~enbe]a$tingwet ; 
H ebben goeagevonden en verstaan: 

I. den appellant niet-ontvankelijk te ver
klaren in zijn beroep, voor: zoover dit is gericht 
tegen het beweerd verzuim van Ged. Stat en 
om de aan de gemecnte A mersfoort over l 927 
toegekende nit keering nit het Wegenfonds 
terstond beschikbaar te stellen : 

IT. het besluit van Geel .. 8 taten van Utrecht 
van 5 Maart, 1929, 2e afdeeling, N°. 416 /29fi, 
t e vernietigen, voor zoover daarbij nader zij n 
bepaald de bedragen, welke aan '1& gemeente 
Amersfoort als uitkeering nit bet Wegenfonds 
toekomen voor de wegen Barcbma n-Wuytfors
laan, Daam-F ockemalaan en Laan 1914. 

Onze Minister van-1Vaterstaat- is belast, enz. 
(A. B. ) 

12 F ebr·1iari 1930. KONINKLIJK BESLUI'I' . 
(Won ingwet Art. 30.) 

De toepasselijkverklaring bij art. 30 
3e I id van de bepalingen van art. 7 op een 
raadsbeslui t tot vestiging van een bouw
ver bod brengt mede dat krachtens het 
·bepaalde aan het slot van het eerste lid 
van art. 7, bij opheffing van het bouw 
verbod ook t oepass ing moeten ,·inden de 
ar tt. 196 en 197 der Gemeen1,ewet, IDPt 
<lien verstande, dat de da? £ genoemde 
termijn is Le stellen op twee maanden . N u 
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Ged. Staten dezen t ermijn niet, hebben 
inachtgenomen met betrekking tot een 
raadsbesluit tot opheffing van een bouw
verbod, moeten zij worden geacht aan het 
raadsbesluit de nooclige goedkeuring te 
hebben verleend. 

Wij Wilhelmina, enz. ; 
Beschikkende op het her.oep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Enschede teu:en het 
hesluit, van Ged . Staten van Overijssel van 
27 August-us 1929, waarbij goedkenring is ont
houden aan een rnadsbesluit tot opheffing van 
een bonwverbod ; 

Den R aad van Stat,e, Afdeeling voor de 
GP.schil!en van Best uur, gehoord, advies v11.n 
24 Januari 1930, ro , 8-17 (1929) ; 

Op de vcordracht van Onzen Minist er ,an 
Arbeid, Handel en Nij verheid van 6 Februari 
1930, N°. 782, M/P.B.R., afdeeling Volks
gezondheid ; 

O. dat de Raad van Enschede, bij besluit ,·an 
11 ,Tuli 1927, heeft ingetrokken: 1°. zijn besluit 
van 22 Mei 1907, N°. 6, zooals dit laatstelijk 
is gewijzigd bii besluit va n 9 Mei 1!124, N°. 10a, 
voor zoover daarbij grond, gelegen t usschen de 
Haaksbergerstraat en d,m Broekheurnerweg, 
is hestemd in de naaste toekomst voor den 
aanleg van eene straiat, en 2°. zijn besluit van 
17 Augustus 1910, voor zoover daarbij een 
houwverhod is gevestigd op bet, onder l • . 
bedoelde terrein ; 

dat de Raad daarbij overwoog, dat in verband 
met het voornemen tot opbeffing van den ge
projecteerden weg tusschen den Rondweg en 
den 11Broekheurnerweg en van de ten aanzien 
van rlien weg bij Raadsbesluit van 17 Augustus 
1910 gevestigde bouwverboden, t evens kitn 
verval!en de op bet perceel, kadastraal bekend 
Sectie F . N°. 524 (vroeger SEOctie D. N°. 5630), 
t,oe behoorende aan de Erven H. Haverkate 
Gzn., geprojecteerde weg, daar de oorspronke
lijke bet,eekenis van clien weg als toekomstige 
verb inding met de 2° Velclkampstraat, bij 
opbeffing van den eer tbedoelden weg, geen zin 
meer beeft; dat dus uit een verkeersoogpunt de 
aanleg van den bedoelden wiig niet, noodzakelijk 
is en bet niet te · verwachten is, ditt deze door 
belanghebbende part-iculieren tot stand zal 
komen ; dat dientengevolge het Plan va.n 
Uitbreirling der gemeente, vastgesteld bij zijn 
besluit van 20 Mei 1907, N°. 6, zooals di t laat,
~telijk is gewijzigd bij RaadsbP.sluit van 9 Mei 
1924, N° . .lOa, goedgekeurd door Ged. taten 
van Overijssel bij beslniten van 23 Juli 1907, 
3• afdeeling, N°. 3749/250-! en 22 Juli 1924, 
N°. 6822 /4740, door bet doen vervallen van den 
geprojecteerden weg, behoort te worden herzien 
voor zoover betreft het biervoren bedoeld 
terrein, gelegen tusschen de Haaksberger~traat 
en den Broekheurnerweg ; dat alRdan mede kan 
vervallen bet bij Raadsbesluit van 17 Augustus 
1910 op het meerbedoelde terrei.u gevestigde 
bouwverbod, wijl de bandhavi.ng daarvan in 
verband met bet, vorenstaandt:, geen waarde 
meer heeft ; dat hierdoor t evens wordt voldaan 
aan een door de betrokken grnndeigena ren reeds 
vrocger ingecliend verzoek om tot opheffing, van 
het bouwverbod over te gaan ; da t een daartoe 
ontworpen besluit van 1~ Februari 1926 tot 
en met 13 Maart 1926 voor een i.eder te r Ge
meentesecretarie ter inzage heeft gelegen ; dat 
t,egen opheffiug , an bet bouwverbocl bezwaren 
zijn ingebmcht door de H eeren J. H. Voogd, 

Joh. Wevers, H. K . Nieuwenbuis en G. Lette
boer ; dat den recia rnanten ter bevorclering 
van hunne belangen in overweging is gegeven 
met de betro.kken grondeigenaren eene regeling 
te treffen, waarcloor hunne bezwaren eene op-. 
lossing konden vinden ; dat door hen bieraan 
geen gevolg is gegeven ; da t voorts, daar de 
door de reclamanten bedoelde bouw geheel 
vrij willig is geschied, er geen aanleiding bestaat, 
hun bij opheffing van het bouwverbod eventueel 
bij uiet aanleg van de langs hunne perceelen 
gepro:ecteerde straa t, eenige schadeloosstelling 
toe te kennen wegens de door hen vermeende 
waardevermindering van hunne perceelen ; 

dat ~ d. Staten van Overijssel, hij hun besluit 
van 27 Augustus 1929, 4de Afdeoling, N°. 6963/ 
5498, hunne goedkeuring aan het vorenge
noemde raaclsbesluit bebben onthouden, daarbij 
overwegende, clat bij raadsbesluit van 2 Ap1il 
1928, N°. 8, goedgekeurd bij hunne beschikking 
van 10 ,Juli 1928, 0 • 6760_/4706, het uitbrei
dingsplan voor de gemeente Bnschede in dier 
voege is gewijzigd, da t daarop rle over het voor
melde perceel N°. 524 geproj ecteerde weg is 
vervallen ; dat derhalve, ten behoeve van de 
ui.tvoering van het uit b¥eidingsplan liet boven
bedoelde houwverbod niet behoeft te worden 
bestendigd en mitsdien clat bouwverbod 
behoort te worden opgeheven, althans, iodien 
en voor zoo~erre de opbeffing van dat bnuw
\7erbod niet in strijd is met het a lgemeen belang 
of oorzaak kan zijn, dat derden op onredelijke 
wijze worden benadeelrl ; dat, naar bet oordeel 
van Ged. Staten, hier een en antler het geval _is ; 
da t torh eene bebouwing over de voile breedte 
van het Westelijk, aan de Haaksbergerstraat 
gelegen, dee! van het voormelde perceel fi24, 
de op de aangrenzende perceelen nummers 522 
en 523 staancle woningen ten deele ongeschikt 
zoude maken voor bewoning, in verband met 
de omstandigheid, dat in de gevels van die 
woningen, aan de zij de van perceel 524, ramen 
zijn a.angebracht, welke ramen noodig zijn voor 
den toevoer van licht en lucht in die woningen ; 
dat ePn dergelij ke toestand niet zoude zijn in 
bet belang van de Volkshuisvesting; 

dat, ook al zoude a lsdan in dien toestand cloor 
een min of meer ingrij pende verbouwing van de 
bedoelde woningen verbet.ering kuunen worden 
gebracbt , het, geen nader betoog behoeft, dat de 
eigenaren va n die woningen door eene bebouwing 
over de volle hreedte van perceel 524 niet 
onbe!angrijke schade zouden ondervinden, 
mede omdat de bedoelde woningen ook na t:ene 
verbouwing waarschijnlijk gedeprecieerd zouden 
blijken te zijn ; 

dat derbit!ve onderzocht dient te worden, 
of event ueel die benadeeling van de eigenaren 
van die woningen on.redelijk moet worden ge
acht ; dat de perceelen .522 en 523, evena ls fi24', 
dee! hebben uitgemaakt van het perceel D 5630; 
clat t engevolge van de vestiging van bet bouw
verbod op een deel van dat perceel en de ver
kaveling van het overige gedeelte, de perceels
gedeelten, Lhans bekend onder nummers 522 
en 523 van Sectie F, een voor bebonwing minder 
gesrhikten vorm hebben gekregen : 

dat het feit, dat die perceelsgedeelten niette
min aan de tegenwoordige eigenaren als bouw
terrein zij n verkocht , rlan ook geheel of ten deele 
moet ,~ orden toegeschreven aan de omstandig
heid, dat toenmaals de gegronde verwachting 
bestond, dat langs die perceelen ( over perceel 
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524) 'fen straat zou worden aangelegd; dat dan 
ook .mag worden aangenomen, dat de even- . 
bedoelde omstandigheid van een voor den 
vo,:igen eigenaar van de perceelen .~22, 523 
(en eigenaar Yan .524) gunstigen invloed op d!).n 
koopprii s is geweest en de tegenwoordige eige
naren van de perceelen 522 en 523 op die wijze 
er toe hehben bijgeclragen, de eventueel nit de 
vestir,ing van het bouwverbod voortvloeiende 
schade voor den eigenaar van perceel D 5630 
op te beffen ; dat ecbter de tegenwoordige 
eigenaren van de perceelen 522 en 1\23 ten 
gevolge van den vorm · van die perceelen, ge
noodzaakt zijn geweest om de daarop gebouwde 
"'on1ngen een onregelmatigcn voi-1n te g:even, 
daar bet gemeentebc·stuur bij bet verleenen van 
de bouwvergunningen de voorwaarde stelde, 
dat de zijgevels geplaatst moesten warden in of 
evenwijdig achter de rooilijn van de ontworpen 
straat over riercee! 524 ; dat de te('.enwoordige 
eigenaren van de perceelen 522 en 523, in bet 
vertrouwen, dat de ontworpen straat zou 
worden aangelegd, in cJe zijgevels van die wo
ningen ramen bebben doen aanbrengen, noodig 
voor den toevoer van licht en lucbt en de vorige 
eig;enaar van die perceelen (eigenaar van 
·N°. 52-i) eveneens in dat vertrouwen, tegen de 
uitvoering van de, aldus door het gemeente
best,uur goedgekeurde, bouwplannen geen be
zwaar beeft gemaakt ; dat nu, ofschoon be
treffenrle bet ontvangen van licbt en lucht ten 
behoeve van de perceelen ii22 en 523, geen 
~ervituut is gevestigd op percee! ii24, in verband 
met de voormelde omstandigheden, de goede 
t.Jouw eischt, dat eventueel, bij bebouwing van 
perceel N°. 524, met den inmiddels ontstanen 
toestand rekening worde g<'houden ; dat, daar
gelaten of de eigenaar van pP.rceel 524 langs 
hurgerrechtelijken weg het uitzicht op, of het 
ontvangen van licht en lucht over zijn perceel 
ka.n beletten, in de gegeven omstandigheden 
niet kan warden goedgekeurd, dat het i[e
meentebestuur fangs puhliekrechtelijken weg 
het doen ontstaan van zoodanigen toestand in 
de hand werkt of mogelijk maakt, zonder er 
zich van· te hebben vergewist, of de eigenaar 
van perceel .524 aan de eigenaren v.an de per
ceelen 522- 523 een aan de eischen van billijk
heid beantwoordend voorstel heeft gedaan om 
zoodanigen toestand te voorkomen, te minder, 
daar de bandhaving van het bouwverbod geen 
nadeel voor den eigenaar van perceel .~24 zou 
medebrengen, maar de intrekkini:; van dat 
verbod hem een onve.rwacht voordeel in cJen 
scboot zou werpen ; dat, indien in dat geval de 
eigenaren van de perceelen 522 en 523 geweigerd 
hadden op het hun gedane voor~tel in te gaan, 
van eene onredelijke benadeeling van die eige
naren geen sprake zou kunnen zijn ; dat het 
gemeentebest.uur van Enscbede beeft nagelaten 
zich te Jien ,ianzien zekerheid te verschaffen, 
en evenmin, na hunne uitnoodiging, ter zake 
bemiddelend is opgetreden ; dat volgens ver
kregen inlicHingen, de eigenaar van perced 524 
we! aan de eigenaren van 522 en 523 een voorstel 
hceft gedaan tot verkoop van een strook grond, 
doch :rnlks tegen een buitemporigen pri_is ; 
dat Ged. Staten in de geg,wen omstandigheden 
geen vrijheid kunnen viuden, hunne goedkeuring 
te hechten aan het. raarlsbeslnit tot opheffing 
van het bonwverbod ; 

dat ,van dit besluit de gerneenteraad bij Ons 

in beroep is 15ekomen, aanvoerende, dat het 
belang der volkshuisvesting z. i. niet wordt ge
schaad door de opheffing-van het bouwverbod; 
dat toch die opheffing als zoodanig aan de 
bewoonbaarheid van de huizen ter weerezijden 
van de bela~te strook niet afdoet : dat Ged. 
Staten ten onrechte meenen, dat het gemeente
best,uur er vonr zou bebben dienen te zorgen, 
dat de betrokken grondeigenaren gezamen!ijk 
tot eene bevredigende oplossing van hun onder
ling conflict waren gekomen ; dat het z. i. niet 
aan de beoordeeling van Ged. Rtaten is onder
worpen, in hoeverre in een bepaald geval het 
gemeentebestuur de taak van vrijwillig arbiter 
in particuliere conflicten ten g,wolge van zijn ' 
besluit op zich wil nemen ; dat het gemeente
bestuur echter, afgezien daarvan, het verwijt, 
als zou niet bemiddelend ,1;\jn opgetreden, van 
de hand wijst ; dat, de pogingen rlaartoe zijn 
gestrand op klaarblijkel\jke onmogelijkheid, 
partijen tot elkaar te brengen ; dat er ook geen 
reden is, in de opheffing van het verbod door den 
eigenaar van perceel N°. 524 _een extra beyoor
deeling of voor de wederpart1J eene onverdie!1de 
benadeeling te zien ; dat terecht voor den e1ge
naar van perceel No. 524 een nadeel wordt op
geheven, waartegenover geen enkele vergoeding 
meer kan staan, terwijl den eigenaren van 
perceelen nummers 522 en 523 geen tastbaar 
voordeel wordt ontnomen ; 

0. dat de toepasselijkverklaring ~ij artikel 30, 
3• lid, der Woningwet_ van de bepalingen van 
artikel 7 op een raadsbesluit, betwelk een bouw
verbod inhoudt, niet anders kan worden ver
staan dan in dezen zin, dat hetgeen in artikel 7 
is bepa,ald met betrekking tot de besluiten tot 
vaststelling, aanvulling, wijziging of intrekking 
van de in artikel l bedoelde voorschriften mede 
geldt ten aanzien van de besluiten tot va~t
stelling, aanvulling, wijzigin(s of intrekking van 
een bouwverbod; 

dat derhalve krachtens het bepaalde aan het 
slot van het eerate lid van artikel 7 ten deze 
ook toepassing moeten vinden de artikelen 196 
en 197 der Gemeentewet, met dien verstande, 
dat de daar genoemde termiin is te stellen op 
twee maanden; 

dat blijkens nadere inlichtingen, ingewonnen 
naar aanleiding van een .~ohr\jven van de 
Afdeeling van den Raad van State, voo1 de 
Geschillen van Bestuur, Ged. Staten binnen 
twee maanden na den dag, waarop hun het 
onderbavige raadsbesluit - dat, voor zoov<>r 
daarbij het bouwverbod werd opgeheven, aan 
hnnne goedkeuring is onderworpen - is aange
boden, noch eene beslissing ter zake, nocb 
bericht, de beslissing verdagende, aan het 
gomeentebestuur hebben ingezonden, zoodat 
zij ingevolge het evengenoemde artikel 197 der 
Gemeentewet moeten warden geacht aan het 
rnadsbesluit de noodige goedkeuring te hebben 
verleend; 

dat mit.sdien hunne hestreden beslissing tot 
onthouding van goedkeuring aan het raads
besluit niet kan worden gehandhaafd ; 

Gezien de vVoningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het besluit van Ged. St~,ten van Overijssel 
van 27 Augustus · 1929 te vernietigen. 

Onze Minister van Arbeid, Hande(en Nijver-
heid is belast, enz. (A. B.) 
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12 Februari 1930. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwij swet 1920 Art. 73.) 

Onderteekening der verklaring, bedoeld 
in. art. 73 lid 1 sub a. alleen door de moeders 
der kinderen, zoncier dat blijkt van het 
gevoelen van den vader, is onvoldoende 
voor de geldigheid der verklaring. Latere 
aanvulling van de lijst door handteekening 
van de vader~ kan het gebrek niet weg
nemen, omdat de aan de wettelijke eischen 
voldoende verklaring bij de aanvrage moet 
worden overgelegd. 

Wij Wilhelmina, enz. ; 
Reschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. Duinker en J. Dek, ingezetenen der gerueente 
Nijmegen, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Gelderland van 9 October 1929, N°. 83, 
tot ongegrondverkla!'ing van het beroep van 
J. Dek c.s. te Nijmegen,. tegen het besluit van 
den Raad der gemee~te van 7 Augustus 1929, 
N°. 6, waarbij overeenkomstig artikel 72 der 
Lager Onderwijswet 1920 medewerking is vcr
leend aan de Vereenigin,~ Gymnasium ,,Mater , 
Dei" der Religieusen Ursulinen te Nijmegen, 
voor het stiP h ten eene~ school voor gewoon 
lager onderw\js op aan den Ubbergschenveldweg 
gelegen terrein ; 

Den Raad van Statt>, A'deeling voor rle 
Geschi!len van Restuur, gehoord, advies van 
21 Januari 1930, N°. 83; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en '~'etenschappen van 
I) Febrnari 1930, N°. 7120, Afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel ; 

0. dat de Raad rler gcmeente Nijmegen, bij 
beslui'; van 7 Augustus 1929, heeft besloten 
medewcrking te verleenen aan de Vereeniging 
G.vmnasium ,,Mater DeI" der Religieusen Ursu
linen te ,Nijmegen voor het stichten van eene 
school voor gewoon lager onderwijs ; 

rlat, nadat J. Dek, M. Heijer, J. Prins en 
Alberda te Nijmegen bij Geel. Staten van 
Gelderl.and in beroep waren gekomen, dit Col
lege bij bes!uit van 9 October 1929, N°. 83, 
hel; beroep ongegrond heeft verklaard, daarhij 

- -overwegende, dat door de adressan~en wordt 
a(l,ngevoerd, dat de door de genoemde Ver
eeniging b\j het Gemeentebestuur van Nijmegen 
ingedit>nde Mnvraag niet voldoet aan de bij de 
Wet gestelde eischen, aangezien de bij die aan
vraag, increvolge artikel 73, l • lid, onder a 
overgelegde verklaring, meerdere handteeke
ningen van moeders van leerlingen, die dt> te 
stichten school zullen bezoeken, bevat, terwiil 
naar hunne meening de vaders dier leerlingen, 
de bedoelde verklaring behooren te teekenen: 
dat de atlressanten verder van meening zijn, 
dat de Wet niet toelaat, dat eene nadere aan
vulling dier verklaring plaats vindt, zich daarbij 
bAroepende op Ons besluit van 20 llfaart 1922, 
N°. 34; dat het bestuur eener recbtspersoonlijk
heid bezittende vereeniging; welke in eene 
gemeente eene bijzondere lagere school wenscht 
te vestigen, zijne aanvraag om daarvoor de 
benootligde gelden te ontvangen, heeft te richten 
tot · den Raad dier gemeente ; dat derhalve de 
R aad heeft te beoordeelen of a(l,n de voor die 
medewerking gestdde eischen is voldaan ; dat, 
zoolang de voor~eschreven st,ukken den Raad 
nog niet hebben oereikt, deze -nog verkeeren i'n 
een stadium va,n voorbereitling en geen enkele 
be paling der Lager Onderwijswet zich .er tegen 

verzet, om de nootlige wijziging of aanvul!ing 
tlier stukken nog te doen plaats hebben ; dat. 
daarom een beroep op Ons bovenaangehaald 
Be~luit niet opgaat, omdat bet daar betreft eene 
in beroep bij Ged. ~taten aanham;ig gemaakte 
zaak, in elk geval eene behandeling van zaken, 
nadat de bet rekkelijkc stukkcn aan het oordRel 
van den Raad waren ond.,.rworpen; dat, claar de 
aanvullende verklaringen van de vaders der 
leerlingen, welke de school zullen gaan bezoeken' 
R,l~ zijnde in casu niet in str(jd met de Wet, 
kunnen worden toegclaten, de vraag omtrent 
de bevoegdheid van de moAders verder gevoeg
lijk buiten beschouwing lean blijven, aangezien 
aan het vcreischte in a rtikel 73, l • lid, onder rt, 
3• alinea, is voldaan ; 

dat van tlit besluit J . Duinker en J. Dek bij 
Ons in b':lMep zijn gekomen, in honfdza.ak aan
voerende, dat van verschillende kinderen de 
moeders in plaats van de vaders harl<len gc
te_ekend op de lijst van de toekomstige leer
lingen, terwij! h. i. niet gerekend mag worden 
met de latere onderteekening d('r vaders, omdat 
bij de. intliening van de aanvrage de onder
teekenmg van de laatsten ont,brak ; 

0. dat iirtikel 17 der Lager Onderw\iswet Hl20 
beroep op Ons openst,elt aan ieder, die belang . 
heeft bij de vernietiging of verbetering van een 
krachtenr deze Wet door Geel. Staten genomen 
besluit; 

dat belang in dlt art.ikel is te verstaan in den 
zin van eigen persoonlijk belang; 

dat in het onrlerhavige geval van zoodanig 
belang ten aanzien van J. Duinker niet is ge
bleken, zoodat deze in zijn beroep niet-ont
vankelijk is ; 

dat ,T. Dek als in~ezctene van Nijmegen bij 
Ged. Staten van Getderhnd in beroep is ge
komen en door dit College in het ongelijk is 
gest,eld, ,zoodat hij w'el geacht kan worden bij 
de vernietiging van het bestreden besluit een 
persoonlijk belang te heb'ben ; · 

0. wat de hoofdzaak betreft, dat artikel 73, 
lid 1, onder a, der Lager Onderwijswet 1920 
bepaalt, dat bij de aanvrage moet worden ovor
gelegd eene verkla.ring, waaruit blijkt, dat de 
school zal worden bezocht door ten minste 
80 leerlingen, wanneer het betreft eene ge
meente als Nijmegen met tusschen de 50000 
en 100000 ingezett>nen ; 

dat blijkens de overgelegde stukken de over
gelegde verklaring, welke bet,rekking bad op 
91 leerlingen, ten aanzien van tal van kmderen 
slecht• was geteekend door de moeder en niet 
door den vader ; 

dat s:chter op !rrond van eene verklaring van 
de moeder alleeii, zonder c!at bliikt van het 
gevoelen van den vader, het schoolbestu ur niet 
met voldoende zekerheid kon aa,nnemen, dat 
rle kinderen de op te richten school zouden 
bezoeken, aangezien bij verschil van mcening 
tusschen vader en moeder den vader, voor zoo
ver hij overeenkomstia rlen a.lgemeenen regel 
van het Bnrgerlijk Wetboek de oudedijke macht 
aitoefent, de beslissing toekomt over de vraag, 
welke school een kind zal bezoeken ; 

dat latere aanvulling van de lijst door hand
t eekening van de vaders, het gebrek, dat de 
overgelegde verklaring aankleeft, niet kan weg
nemen, omdat, de aa.n de wettelijke eischen 
voldoende verklaring bij de aarivmge moet 
worden overgelegd ; 
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dat met aftrek van laatstbedoelde kinderen 

de overgelegde verklaring niet op 80 kinrleren 
betrekking heeft : 

Gezien de Lager Onderwijswet Hl20 : 
Hebben goedgcvonden en verstaan: 

1°. ,T. Duinker in zijn beroep niet-ontvan
kel~jk te verklaren ; 

2°. met vernieticring van het bestreden besluit 
v11n Ged. Staten van Gelderland en va n het 
besluit vHn den Raad der gemeent,e Nijrnegen 
van 7 Augustus 1929, N°. 6, te bepalen, dat de 
door het schoolbestuur gevraagde medewerking 
wordt- geweigerd. 

Onze Minister n ,n Onderwijs, Knnsten en 
Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

21 F ebruari 1930. BESLUIT tot wijziging 
van artikel 4, 4°, onder c van het Ko
ninklijk besluit van 20 Mei 1921. (Staats
blad n°. 731). S. 45. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 14 Fe
brL1ari 1930, n°. 130 D., Afdeeling Volksge
zondheid; 

Gelet op het bepaalde bij artikel 34 van de 
Warenwet (Staatsblad 1919, n°. 581), zooals 
deze is gewijzigd bij de wet van 29 Juni 1925 
(Staatsblad n°. 308) ; 

Gezien Ons besluit van 20 Mei 1921 (Staats
blad n°. 731), zooals <lit is gewijzigd bij Ons 
besluit van 13 Juni 1925, n°. 9 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
artikel 4, 4°. , onder c, van Ons bes!L1it van 

20 Mei 1921 (Staatsblad n°. 731) wordt ge
lezen als vo lgt: 

,,c. de benoeming van den directeL1r-schei
kL1ndige; ". 

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

Oberstdorf, den 21sten Februari 1930. 
WILHELMINA. 

D e llfiniste,· van Ai·b eid, Handel en N ij ve,·heid, 
T. J . V e r s c h LI LI r. 

(Uitgeg. 10 Maart 1930.) 

21 Febr·uari 1930. BESLUIT, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 16, eerste lid en ar
tikel 18 der Ziektewet. S. 41>. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 9 December 
1929, n°. 3171, AfdeeUng Arbeidersverzekering; 

Gezien de artikelen 16, eerste lid, 18 en 141 
der Ziektewet ; 

Den Raad van State gehoord (advies ,an 
28 ,Tanuari 1930, no. 20); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 10 Februari 1930, n°. fi21, 
Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Habben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. 1. De werkgever, die gemoedsbe

zwaren heeft te~en de in de Ziektewet geregelde 
verzekering, is oevoegd aan den Raad van Ar-

19:lO. 

beid te verzoeken van dE' hem bij die wet opge
legde verplichtingen, met uitzondering van de 
verplichting, bedoeld bij artike l 7 der Ziekte
wet en van de verplichting tot het verstrekken 
van inlichtingen, welke het bestuur der betrok
ken ziekenkas noodig acht voor het vaststellen 
van het recht op en het bedrag van de ziel!'en
gelduitkeering, te warden vrijgesteld. 

2. Het in bet vorige lid bedoelde verzoek 
geochiedt door indiening van een door den ver
zoeker onderteekende verklaring. Het model 
of de modellen van deze verklaring wordt of 
warden door Onzen Minister met de uitvoering 
der Ziektewet belast, vastgesteld. Uit de ver
klaring moet blijken, dat de verzoeker over
wegende gemoedsbezwaren heeft tegen elke ver
zek:ering, welke ook, en dat hij mitsdien noch 
zichzelf, noch iemand anders, noch zijne eigen
dommen heeft verzekerd of dat de verzoeker 
reeds wegens gemoedsbezwaren vrijgesteld is 
van de verplichtingen ingevolge de Invalidi
t eitswet of van de verplichtingen, genoemd in 
artikel 1 van het Koninklijk besluit van 27 Mei 
1924, Staatsb!ad n°. 267, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, als be
doeld in artikel 106a der Land- en Tuinbouw
ongevallenwet 1922, of van de verplichtingen, 
genoemd in artikel 1 van het Koninklijk besluit 
van 20 Augustus 1928, Staatsblad no. 339, tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel 98, eerste lid, 
der Ongevallenwet 1921. 

2. l. De arbeider, die genoedsbezwaren 
heeft tegen de in de Ziektewet geregelde ver
zekering, is bevoegd aan den Raad van Arbeid 
te verzoeken van de hem bij die wet opgelegde 
verplichtingen te warden vrijgesteld. 

2. Het in het vorige lid bedoelde verzoek 
geschiedt door indiening van een door den ver
zoeker onderteekende verklaring. Het model of 
de modellen van deze verklaring wordt of wor
d~n door Onzen Minister, met de uitvoering der 
Z1ektewet belast, vastgesteld. Uit de verklaring 
moet bliJken, dat de verzoeker overwegende ge
moedsbezwaren heeft tegen elke verzekering, 
welke ook en dat hij mitsdien noch zichzelf, 
noch iemand anders, noch zijne eigendommen 
heeft. verzekerd, of dat de verzoeker reeds wegens 
gemoedsbezwaren vrijge teld is van de verplich
tingen ingevolge de Invaliditeitswet. 

3. Indien de in de vorige artikelen bedoelde 
verklaring naar het oordeel van den Raad van 
Arbeid overeenkomstig de waarheid is, reikt 
deze 1en verzoeker een bewijs nit, inhoudende, 
dat h1J wegens gemoedsbezwaren is vrijgesteld 
van de in het eerste lid van artikel 1, onder
'icheidenlijk artikel 2, van dit besluit, genoemde 
\>"etplichtingen. Het model van dit bewijs wordt 
vastgesteld door Onzen voornoemden Minister. 

4. Indien zoowel de werkgever als de ar 
beider overeenkomstig de bepalingen van dit 
besluit is vrijgesteld van de in de artikelen 1, 
eerste lid, en 2, eerste Hd, van dit besluit be
doelde verplichtingen, is de werkgever verplicht 
binnen drie dagen na de indiensttreding van den 
arbeider, daarvan mededeeling te doen aan den 
Burgemeester der gemeente, waar de arbeider 
arbeid verricht, onder opgave van naam en 
woonplaats van den arbeider. De werkgever is 
eveneens bij het verlaten van den dienst door 
den arbeider binnen drie dagen na dat verlaten 
verplicht mededeeling daarvan te doen aan den 

8 
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Burgemeester der gemeente, waar de arbeider 
arbeid verrichtte, onder opgave van naam en 
woonplaats van den arbeider . 

· 2. De Burgemeester zendt de in het vorig lid 
bedoelrle kennisgevingen binnen drie dagen 
aan den bevoegden Raad van Arbeid toe. 

3. Overigens vinden indien zoowel de werk
gever als de arbeider, overeenkomstig dit be
sluit is vrijgesteld, de bepalingen van dit besluit 
0vereenkomstige toepassing. 

5. 1. . De vr\j~telling, bedoeld in artikfll 1, 
~erste lid, ond9rscheidenlijk artikP-1 2, eerste lid, 
van dit besluit wordt door den Raad van Ar
beid ingetrokken : 

a. op verzoek van hem, wien de vrijstelling 
is ver!eend ; 

b. indien naar bet oordeel van den Raad van 
Arbeid de overwegende gemoedsbezwaren, op 
grond waarvan de vrijstelling i~ verleend, niet 
lall!~er kunnen worden geacht te bestaan . 

2. De in het eerste lid van dit artikel be
doelde vrijstellingen kunnen worden ingetrok
ken: 

a. indien op den werkgever, onderscheiden
lijk den arbeider, krachtens de Ziektewet of dit 
besluit rustende verplichtingen niet door hem 
worden nageleefd ; 

b. ingeval een aan den werkgever of aan 
den arbeider verleende vrijstelling ingevolge de 
Invaliditeitswet of een der besluiten, vermeld 
n het tweede lid van artikel 1 van dit besluit, 
wordt ingetrokken. 

3. De intrekking op grond van een der vorige 
bepalingen geschiedt met bevel 010 binnen drie 
dagen het bewijs van vrijstelling terug te geven. 
De Raad van Arbeid kan daarbii bepalen, dat 
9en verzoek om vrijstelling, gedaan binnen twee 
jaar na de dagteekening der intrekking, enkel 
op dien gronrl niet-ontvankelijk zal worden ver
klaard. 

6. 1. De werkgever is verplicht te zorgen, 
dat het hem uitgereikte bewijs van vrijstetling 
ingevolge artikel 16 der Ziektewet, onderscbei
denlij!r de hem gedan!l mededeeling van intrek
king dier vrijst.elling, of een afsclirift van een 
en antler, op een voor de arbeiders gemakkelijk 
toegankelijke plaats, zoo mogelijk in het ar
beidslokaal, zoodanig opgehangen zij en blijve, 
dat het betrokken stuk duidelijk leesbaar is. 

2. De arbeider is verplicht het hPm uitge
reikte bewijs van vrijstelling in~evolge artikel 18 
det· Ziektewet, onderscheidenliJk de hem gedane 
mederleeling van intrekking dier vrijstelling, 
zoo spoedig mogelijk na ontvangst van het be
trokken stuk, te vertooner, a.an den werkgever 
of dengene, die ten deze als vertegenwoordiger 
van den werkgever is te beschouwen. Indian de 
arbeider bij een anderen werkgever in dienst 
treedt is hij verplicht de in den vorigen volzin 
bedoelde stukken te vertoonen zoo spoedig 
mogelijk na indiensttreding. 

7. Ingeval van intrekking van een vrijstel
ilng ingevolge artikel 18 der Ziektewet, ka.n 
veen a.a.nspraa.k op ziekengeld worden ont.leend 
~an ongeschiktheid tot werken wegens ziekte, 
ontsta.a.n binnen vier weken na den dag der in
trekking. 

8. l. Jn afwijkiniz van hetgeen in de Ziekte
wet is bepa.a.ld, betreffende de a.angiftA, geldt 
ten aa.nzien van den verzekerde in dienst van 
een niet bU een erkende bedrijfsvereeniging a.a.n
gesloten werkgever, wien een vrijstelling a!s be-

doeld in a.rtikel 16 der Ziektewet overeenkom
stig de bepalingen van dit besluit is verleend, 
dat de aa.ngifte door herµ in pla.ats van door 
zijn werkgever zal geschieden. 

2. De wijze, wa.a.rop de in het eerste lid be
doelde aangifte geschiedt, wordt geregeld door 
Onzen met de uitvoering der Ziektewet belasten 
Minister. 

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

Ooze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is bela.st met de uitvoering van dit beslnit, 
hetwelk in bet Staatsblad zal worden gepla.a.tst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van tate. 

Oberstdorf, den 2lsten Februa.ri 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid , 
T. J. Verschunr. 

(Uitgeg. 27 Febr. 1930.) 

21 F ebruari 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet Middelbaar Onderwi,is Art. 36quater.) 

De afdeeling B. van een Hoogere Burger
school voor meisjes, welke afdeeling in een 
driejarigen cursus (na een onderbouw van 
twee leerjaren) algemeen ontwikkeiend on
derwjjs izeeft met de letterkundige vakken 
als hoofddoel van het onderwijs, kan niet 
worden aangemerkt als een van rijkswege 
gesnbsiclieerde gemeente-hoogere burger
school a.ls bedoeld in art. 36quClter l • lid. 

Wij Wilhelmina, enz. ; 
Beechikkende op bet beroep, ingesteld door 

het Gemeentebe t,nur van Zutphen, tegen het 
besluit van (}ed. Staten van Gelderland van 
18 ,Juni 1!)29, N°. 20:l, wa.arbij werd vastgesteld 
rle door die gemeente ingevolge artikel 36q1wler 
der Middelbaar-Onderwijswet a.a.n de gemeente 
Arnhem verschuldigde bijdrage ; 

Den Raa.rl van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies vau 
21 Jannari 1930, N°. 774 (1929); 

Op de voordracbt van Onzen Minister ,an 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 Februari 1930, N°. 1164, afdeeling Voor
bereidend Hooger en ~Iiddelbaar Onderwijs; 

0. dat Ged. Staten van Gelderland bii bun 
evengenOt'md bt>sluit hebben bepaa!d, dat de 
gemeente Zutpben over J 928 aan de gemeente 
Arnbem zal hebben te betalen bet bedrag van 
f 248,52 als bijdrage, overeenkomstig a.rtikel 
36quater der Middelbaar-Onderwijswet, voor 
bet bezoeken van de van Rijkswege gesub
sidieerde Hoogere Burgerschool voor Meisjes 
te Arnhem, door eene leerlinge wier ouders t,e 
Zutphen ho:,fdverblijf hebben in den zin van 
artikel 244a. der Gemeentewet ; 

dat van het besluit van Ged. 8tat,en het 
Gemeentebestuur van Zutphen bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat de gemeente zelf 
eene Hoogere Burgerschool met overeen
komstigen cursus in stand houdt, te weten eene 
Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus ; 

0. da.t blijkens de overgelegde stukken de 
Hoogere Burgerscbool voor Meisjes te Arnhem 
hestaat uit een onderbonw van twee l,c,erja.ren, 
waarop volgen twei, afdeelingen, te weten eene 
a.fdeeling A, die in een 4-jarigen cursus opleidt 
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voor een eindexamen, dat gebeel gelijk is aan 
en dezelfde recbten vedeent als bet eindexamen 
der Hoogere Burgerscbolen met 5-jarigen curRus 
voor jongens en eene afdeeling R, die in een 
driejarigen cursus algemeen ontwil~kelend on
derwijs geeft met de letterkundige vakken als 
boofddoel van het onderwijs ; 

dat voort.R, blijkens een nader ambtsbericbt 
van Gerl. Staten van Gelderland, ingewonnen 
naar aanleiding van een scbrijven van de Af
deeling van den Raad van State, voor de Ge
schillen van Bestuur, de bovenbedoelde leer
linge op 15 Septemhfc'r 1928 geplaat~t was in 
klasse 3 afdeeling B. der evengenoemde Hoogere 
Burgerschool voor Meisjes t-e Arnhem; 

dat de afdeeling B van deze school, waartoe 
de meergemelde leerlinge was t oegelaten, mede 
blijkens de Memorie van Antwoord op de W'et 
van 1 Maart !920, S. N°. 106, tot wijziging van 
de ~1iddelbaar-Onderwijswet, niet kan warden 
aangemerkt als een van Rijkswege gesuhsi
dieerde gemeente-H oogere Burg13rschool als in 
ar tikel ?.6quater der Middelbaar-Onderwijswet 
bedoeld; 

dat mitsdien de gemeente Zutphen niet. in
gevolge deze wetsbepaling tot eene bijtlrage aan 
de gemeente Arnhem is. gehouden ; 

dat mitsdien bet be~treden besluit van Ged. 
Staten van Gelderland, zij het ook op een an
deren ~rond als door de appellante is aan
gevoera, niet kan warden gehandhaafd ; 

Gezien de ll'.liddelba.ar-Onderwijswet; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het besluit van Ged. Staten van Gelderfand 
van 18 Juni 1929, N°. 203, t e vernie•-igen. 

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

21 Februari l!l30. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 31.) 

Ten onrechte hebben Geel. Staten goed
gekeurd een wijziging van een uitbreidings
plan door het vervallen van een geprojec
teerde straat, nu appellant door deze wijzi
ging zou warden benadeeld. Zoodanige 
wijziging is slechts clan voor goedkeuring 
vatbaar, indien met de belangen van appel
lant naar den toestand, ontstaan ingevolge 
het oorspronkelijk uitbreidingsplan, in v' •l
doende mate wordt rekening gehouden. 
Daartoe kan niet worden vofataan met een 
toczegging van B. en W. omtrent het ver
leenen van schadevergoeding, <loch client 
aan appellant te warden gewaa.rborgd, dat 
aan zijn aanspraken op vergoeding van 
~cbade zal worden voldaan. 

Wij Wilbi,Jmina, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de Naamlooze Vennootscha p W\jnbandel Hamer 
van Belle te Tilburg, tegen het besluit van 
Geel Staten van 1 cord -Brabant vP,n 12 Jnni 
1929, waarbij eene w\jziging van een uitbrei
dingsplan voor die gemeente ig goedgekeurd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestnur, gehoord, advies van 
29 J anuari 1930. No. 77 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, H andel en Nijverheid van 14 Februari 
1930, N°. 931 111:/P.B.R., afdeeling Volksge
zondheid; 

0. dat de Raad der gemeente Tilburg, biJ 
besluit, van 27 Juli 192'3 heeft vastgesteld een 
plan tot wijziging ·van het bij raadsbeslnit van 
14 J annari 1921 vastgesteld en bij besluit van 
Ged. Staten van 28 September 1921 goed
gekeurd partieel uitbreiiingsplan ,,de Haven", 
welke wijziging o. a. hierin bestaat, dat de 
geprojecteerde st.raat, loopende van het PiuR
park naar de Piusbaven komt te vervallen ; 

dat Ged. Staten bij besluit van 12 Jnni 1929 
aan het raadsbesluit van 27 Juli 1928 hunne 
goedkeuring hebben verleend; 

dat van <lit besluit van Gedeputeerde Staten 
de Naamlooze Vennootschap Wijnhandel H a
mer van Belle t.e Tilburg bij Ons in beroep is 
gekomen, in hoofd~aak aanvoerende, dat zij 
ge<,reden is in alle rechten der Handelsvennoot
scbap A. Hamer, Firma A. Croon en Co. en 
thans eigenares is van de perceelen, bestaande 
nit distilleerderij, werkplaatsen, bergplaatsen, 
kantoren, woning en open terrein, staande en 
gelegen aan de Rllehoogstraat te Tilhurg en aan 
de op het vorige uit breidingsplan van 14 Ja
nnari l 921 geprojecteercle straat aldaar; dat 
het oorspronke!ijke bouwplan voor hare inrich
ting nitging van het begrip ,,Centraalbonw" 
met een in- en nitgang, wat nit een oogpunt van 
contr6le voor haar bedrijf onmisbaar is; dat zij 
ecbter met het oog op de vorenbedoelde gepro
jecteerde straat, voorkomende op bet in voor
bereiding zijnde reeds genoemde uitbreidings
plan va.n 14 Jannari 1921, door den Dienst van 
Pnblieke Werken gedwongen is, in stede van 
<lit bonwplan een ander bonwplan te doen 
nitvoeren , waarbii rekening met de geprojec
t.eerdi, straat wenl gehonden, doch hare belangen 
ten zeerste schade leden; dat zij ontheffing 
verkreeg van het bepaald13 bij artikel 9,,ara
graaf J van de Wet op het gedistilieP:r. van 
20 Juni 1862, S. N°. 62, nu de ingancr van hare 
distilleerderij en de ingang naar haar bergplaats 
van veraccijnsd gedistilleerd aan een toekom
stigen openbaren weg kwamen te liggen ; dat 
echter de geproj ecteerde weg door het Raads
bcsluit van 27 Juli 1928 tot wijziging van het 
partieel nithreidingsplan is vervallen ; da t Gi,d. 
Staten haar op hare bezwaren tegen dezr, wij
ziging , an bet uitbreidingsplan hebhen mede
gedeeld, <lat. het haar thans mogelijk wordt,, 
om aan bare inrichting de gewenschte uit 
breidin(!; te geven en dat het Gemeentebestnnr 
van Ti!bnrg bereicl is te bevorderen, dat , indien 
door het aanbrengen van een nitgang aan de 
Elleboogstraat de kosten van nit breiding en 
verbonwing hooger zouden worden, de gemeente 
haar eene vergoeding z11,l toekennen tot het 
bedrag der hoogere kosten; dat daardoor, 
volgens Geel. Staten, behoorlijk rekening met 
de belangen van de appellanten is gehonden ; 
dat zij echter de door de Overheid ten deze 
~evofo;de gedragslijn in strijd met het algemeen 
belang acht; dat op deze wij ze elke rechts
zekerheid komt te vervallen ; da.t niet alleen de 
Jigging en ing11,ng van hare distilleerderii in 
str,jd geraken met de bepalingen der voren
vermelde wet van 1862, maar de geheelc Jigging 
en inrichting van al hare gebouwen, welke zijn 
gebaseerd op de t hanR vervallen straat, zoo
danig worden, dat een en ander daardoor zeer 
in waarde verminclert ; dat zij t.hans weer 
genoodzaakt zal zijn om hare distilleerderij en 
de ingang daartoe in o,ereenstemming t~ 
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brengen met. de wettelijke llepalingen, waartoe 
de inricbting va.n baar geheele bedrijf moet 
worden verandcrd ; dat de kosten daarvan 
f 17420. - zullen bedraO'en, dat ta! ,an be
zwaren aan deze veranderin<> verbonden ziin: 
dat de bovenverme!de toezegging van 'bet 
Gemeentebestuur van Tilburg om het verleenen 
van schadevergoerling •,e bev~rderen, haar geen 
enkel recht op schadevergoedmg geeft ; dat het 
bovendien h . i. geheel onnoodig iq, de straat, te 
laten vervallen; dat bet, laten vervallen van de 
straat ook veel kostbaarder 1.al zijn dan bet 
handhaven; dat zij verzoekt, de wijziging van 
het uitbreidingsplan alsnog rtiet goed te keuren, 
althans niet, voordat zekerbeirl besta, dat zij 
in alle opzichten schadeloos wordt gesteld ; 

0 . dat vaststaat, dat de appellante door de 
onderha.vige wijziging van het uitbreidingsplan, 
in het bijzonder door het vervallen van de door 
h11ar bedoe!rle bij het uitbreidingsplan van 
14 Januari 1921 geprojecteerde st.raat, bena
deeld zou worden, vermits zij daardoor zou 
wordeo genoodzaakt ter voldoening aan de Wet 
van 20 Juni 1862, S. N°. 62, op het gedistilleerd 
aan ha1'0 inrichting een uitgang aan te brengen 
aan de Elleboogstraat ; 

dat de omstandigheid, dat de appellante 
door deze wijziging van het uitbreirl.ingsplan 
de haar door bet uitbreidingsplan van 14 Ja
nuari 1921 ontnomen vrije beschikkin$. over 
een gedeelte van haar eigendom herkqjgt en 
daardoor iu de gelegenheid komt de fabriek 
uit te breiden, re<leliikerwijze niet is aan te 
merken als een voordeel, dat er compeosatie 
van de vorenvermelde sohade kan strekken, 
nu het oorspronkelijk bouwplan niet meer, 
zonder geheele verbouwing van de tegen
woordi~e iurichting, zou kuunen worden uit
aevoerct · 
0 

dat cl~ onderhavige wijziging van het uit
breidingsplan slechts cfan voor goedkeuring 
vatbaar is, indien met de belangen van de 
appcllaote naar den toestand, ontstaan inge
volge bet oorspronkelijke uitbreidingsplan, in 
voldoende mate worrlt rekening gehouden: 

dat, daartoe niet kan worden volstaan met de 
in de stukken vermelde toezegging van Burge
meester en Wethouders van Tilburg omtrent 
bet verleenen van sr.hadevergoeding, doch dat 
aan de appellante dient te worden gewaal'bol'gd, 
dat aan hare aanspra.ken op vergoeding van de 
vorengenoemde schade zal worden voldaan ; 

dat mitsdien Ged. Staten ten onrechte de 
wijziging van het uitbreidingsplan hebben goed
gekeurd; 

Gezien de Woningwet; 
Hebhen goedgevonden en verstaan : 

met vernieti::(ing van bet beslnit van Ged. 
Staten van Noord-Brabant van 12 Juni 1929, 
het besluit van den Raad der g'lmeente Tilburg 
van 27 J•1li 1928 niet goed tP keuren. 

Onze Minister van A1·beid, Handel en Nijver-
heid is belast, enz. (A. 13.) 

21 F rbmari 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet openbare middelen van vervoer Art. 
2 jO, :trt, 4.) 

Al hfeft de ondernemer, nadat hem door 
Ged. ta.ten vergunning tot uitoefening van 
een autobusdienst was verleend, deze ver
gunning ingebracht in een vennootschap 

onder firma, toch blijft hij tegenover de 
Overheid aausprakelijk voo1· de uitoefening 
van den dienst. In verband daarmede levert 
de oprichting van bedoelde veunootschap 
geen geuoegz.amen grond op tot intrekking 
der verguilillng. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
A. Munnik, autobusd ienstondememer te Schie
dam, tegen de beschikking van Ged. Staten 
van Zuid-Holland van 30 Juli 1929, G. S. 
n°. 36/1, tot intrekking van hun besluit van 
11 Januari 1927, waarbij aan den appellant 
vergunning is verleend tot het onderhouden 
van een autobusdienst tusschen Schiedam en 
Rotterdam; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 J anuari 1930, n°. 41; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 8 Februari 1930, n°. 442, 
Afd. V. en M. ; 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
hun evengenoemd besluit hebben ingetrokken 
hun in hooger beroep bij Ons besluit van 28 
Juni 1927, n°. 30, gehandhaafd besluit van 
11 J anuar i 1927 (Provinciaal blad n°. 9), 
waarbij aan A. Munnik te Schiedam vergun
ning werd verleend tot het in werking bren
gen van een autobusdienst van Schiedam 
(stationsplein) naar Rotterdam (Diergaarde
laan) en omgekeerd, uit overweging, dat bij 
een hunnerzijds ingesteld onderzoek gebleken 
is, dat A. Munnik, aan wien persoonlijk de 
bovenbedoelde concessie werd verleend, die 
concessie heeft ingebrach t in eene vennoot
schap onder firma, op 16 Juli 1928 aangegaan 
tusschen A. Munnik voornoemd en D. van 
Leeuwen, beiden wonende te Schiedam, en 
dat sedert dien de autobusd ienst wordt uitge
')6fend, niet meer door A. Munnik persoon
lijk, doch door beide firmanten, van wie D. 
van Leeuwen als bedrijfsleide,· is opgetreden; 
dat namens den belanghebbende deze feiten 
in de zitting der Commissie van hun College, 
door <liens raadsman Mr. F. Bordewij k, advo
caat te Schiedam, niet zijn ontkend, t<'lrwijl 
de acte der aangegane vennootschap onder 
firma tevens werd overgelegd; dat, nu vast
staat, dat de concessie niet meer door A. 
Munnik persoonlijk, doch door eene vennoot
schap onder firma wordt uitgeoefend, terwijl 
overschrijving van de concessie op de leden 
der firma niet heeft plaats gehad, de intrek
king van de bedoelde vergunn ing behoort te 
volgen; 

dat van dit besluit A. Munnik bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat hij op 16 
Juli 1928 met D. van Leeuwen , wonende te 
Schiedam, heeft aangegaan eene handelsven
nootschap onder de firma ,,Munnik's Au to
busonderneming", gevestigd te Schiedam, 
welke dezen autobusdienst uitoefent, en waar
in hij, appellant, de vergunning heeft inge
bracht; dat Ged. Staten in hunne bescbik
king, waarvan beroep, uitgaan van de over
weging, dat hun aandacbt er op werd geves
tigd, dat hij, appellant, dezen dienst niet 
meer wu uitoefenen; dat echter deze hun 
verschafte inlichtingen oujuist waren; dat 
Ged. Staten dat ook implicite erkennen door 
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in hunne beschikking te vermelden, dat de 
autobusdienst niet meer door hem persoonlijk, 
<loch door hem samen met D. van Leeuwen 
wordt uitgeoefend; dat Ged . Staten echter des
ondanks bij hunne beschikking de vergunning 
intrekken; dat zij deze intrekking gronden 
op de overweging, dat de vergunning aan hem 
persoonlijk werd verleend, en niet meer door 
hem persoonlijk wordt uitgeoefend; dat, daar
gelaten, dat de beschikking, waarbij de ver
gunm ng verleend were!, omtrent de persoon
lijke u itoefening, door hem appellant, van die 
vergunning niets meldt, Ged. Staten ten on
rechte een onderscheid maken tusschen de 
persoonlijke uitoefening door hem, appel
lant, en de uitoefening door eene vennootschap 
oncler firma, waarin hij vennoot i ; dat eene 
vennootschap onder firma slechts kent be
heerende vennooten; dat hij als vennoot van 
de bedoelde firma beheerend vennoot is, en 
de vergunning, die hij in de vennootschap 
heeft ingebracht, clus is blijven uitoefenen; 
dat men nu we] kan zeggen, dat hij door 
dezen inbreng de vergunning niet meer uit
oefent met uitsluiting van ieder antler, doch 
men niet kan zeggen, dat hij die vergunning 
niet meer persoonlijk uitoefent, daar hij im
mers die vergunning gezam enl ijk met D. van 
Leeuwen uitoefent; dat dus op dezen grond 
de aangevochten beschikking niet in stand 
kan blijven; dat bovendien niet is in te zien, 
waarom hij de vergunning niet zou mogen in
brengen ; dat dit alleen dim anders zou zijn, 
wanneer deze inbreng tot gerechtyaardigde 
klachten omtrent de uitoefening van het be
drijf zou leiden, <loch dat van zooaanige 
klachten niet gebleken is en ook in de be
schikking van Ged. Staten niet wordt gerept; 
dat hij juist in D. van Leeuwen die ook nog 
een andere autobuslijn exploiteert, een ter 
zake uiterst kundig vennoot heeft, dat de in
trekking der vergunning niet slechts hem , 
appellant, met zijn gezin benadeelt, doch ook 
het reizend publiek, daar de door hem , ap
pellant, uitgeoefende dienst getoond heeft in 
eene behoefte te voorzien, vermits door <lien 
dienst een op zich zelf reeds belangrijke , maar 
bovendien snel groeiende wijk (de buurt om 
het station van Schiedam gelegen) haar eenige 
rechtstreeksche verbinding heeft met het Wes
ten en het centnim van Rotterdam ; dat door 
het intrekken van de vergunning dus ook een 
groot dee] van de bevolking van Schiedam 
wordt gedupeerd; dat ook het gemeentebe
stuur van Schiedam zelf van dit oordeel is en bij 
missive aan Ged. Staten heeft kenbaar ge
maakt, dat de dienst behoort in stand te bl ij
ven; dat voorts, zoo al bezwaar tegen den 
inbreng der vergunning in de vennootschap 
zou kunnen worden gemaakt in verband met 
het feit, dat de vergunning staat ten name 
van hem, appellant, Ged. Staten zeer gemak
kel ijk zouden hebben kunnen bepalen, dat hij 
de overschrijving der vergunning op de ven
nootschap alsnog behoorde aan te vragen, dan 
we!, nog gemakkelijker, ambtshalve de over
schrijv ing op de vennootschap hadden kunnen 
doen; weshal ve de appellant heeft verzocht 
de beschikking van Ged. Staten, waarvan be
roep, te vernietigen, en de in dit adres van 
beroep bedoelde vergunning in stand te laten, 
eventueel met bepaling, dat deze vergunning 

ten name van de vennootschap onder de firma 
.,l\1unnik's Autobusonderneming" gevestigd te 
Schiedam, worde overgeschreven; 

0. dat, welke de verhouding moge zijn 
tusschen den appellant en zijn mede-firmant 
D. van Leeuwen krachtens de op 16 Juli 1928 
tusschen hen gesloten overeenkomst van ven
nootschap, de appell a nt tegenover de Over
heicl aansprakelijk bleef voor de uitoefening 
van den autobusdienst, voor het in werking 
brengen waarvan hem bij besluit van Ged. 
Staten van 11 Januari 1927, G. S . n° . 13/3, 
vergunning is verleend en de naleving van de 
ter zake geldende wettelijke bepal ingen en de 
aan de vergunning verbonden voorwaarden; 

dat in verband hiermede de oprichting van 
de bovenbedoelde vennootschap onder firma, 
waardoor de persoonl ijke band tus chen den 
a pell ant en den autobusdienst, waarvoor hem 
vergunning is verleend, niet werd verbroken, 
geen genoegzamen grond oplevert tot intrek
king van de vergunning; 

dat ook niet is gebleken van andere omstan
digheden, welke zoodanige intrekking zouden 
kunnen rechtvaardigen ; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het besluit van Ged. Staten van Zuid-Hol
land van 30 Juli 1929, G. S. n°. 36/1, te ver
nietigen. 

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

24 Februr,ri 193•l . RO~DSl "HRIJVEN van 
den l\finist-er va:1 Binnenland~che Zaken en 
Landbouw aan de gemeentebesturen, be
treffende beroepschriften in verband met 
het K. B. van 4 N ,wember 1929. S. 476 
(FinancieelEo' verhouding). 

In bet belang ,Tan cen juiste en vlotte uit
voering van de in bet K. B. van 4 November 
1929 (StiJl . n°. 476) voorkomende bepal ingen, 
:;etrell'ende bet instellen van beroep. moge ik 
U, mede namenR den Mini~ter van Fi11ancii.'n, 
v.:?rzoeken, mPt bet navolgen<le reke~ing te 
willen houden : 

1°. E lk beroepschrift moet uitgaan van den 
Raad. 

2°. Een beroepschrift mag niet door een 
gevo.l machtigcle worden ingediend. 

3°. Een beroevschrift moet beboorlijk zjjn 
onderteekend. 

40_ Het besluit, waarin de Raad uitspreekt 
in beroep te komen, bevat de u unten, warirtegen 
het beroep is gericht . Een memorie van toe
lichting, bevattende de gronclen van het beroep, 
mag van Burgemeester en Wethouders uitgaan . 
Nadere .memorien behoeven niet te zijn getee
kend, <loch slechts gewaarmerkt. 

50_ De afdoening van het beroepschrift 
wordt bespoedigd, indien behalve de inzending 
van een beroepschrift in drievoud, bedoeld in 
a r t. 3 vrin bet K . B . van 4 November l929 
IStbl. n°. 476), vijf afschriften van beroepschrift 
en memoricn worden medegezonden. 

6°. F.:en beroep, hetwelk hetrekking heeft 
op een besluit, bedoelcl in : 

1,. art. 6, tweecle I irl ; 
b. art. 21, eer•te lid ; 
c. art. 23, tweecle lid, betreffPnde de opgaaf, 

bedoelcl in art. 17 ; 
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d. art. 23, tweetle lid, betreffende de opgaaf, 
bed-)e!d in art. 18 ; 

e. art. 26, tweede lid ; 
j. ar t. 28, eer~te lid ; 
g. art. 32, tweede lid : 
h. a rt . 33 en 
i. art. 36, 

van het K.B. van 4 November 1929 (8tbl. n°. 
476), moet voor elk onderwerp a/zonderlijk 
worden ingestP!d. 

Dit geldt zoowel voor de definitieve als voor 
de voorloopige uitkeeringen. (Gem.-Stem. ) 

24 Februari 1930. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Arbeidswet art. 74.) 

De beslissing van het Hof, dat de ,, be
heerder" eener cooperatieve vereeniging, 
aan wien de dagelijksche leiding der zaken 
in de fabriek is opgedragen, is ,,bestuurder" 
der onderneming iu den zin der Arbeidswet 
1919, ook a l is hij bij de uitoefening zijner 
functie aan beperkende bepalingen onder
worpen, zooals deze, dat hij zooveel moge
lijk handelt in overleg met het (zoogenaam
de) bestuur der vereeniging , - is juist. 

Op het beroep van H . W., requirant van 
cassatie tegen een te zijnen laste gewezen ar
re t van het Gerechtshof te L eeuwarden van 
14 ovember 1929, waarbij - na verwijzing 
de r zaak door den Hoogen Raad (Zie . J . 
1929, biz. 1402, R ed.) - in hooger beroep is 
vern ietigd een door het K antongerecht te 
Bergum op 5 December 1928 gedane uitspraak 
en requirant ter zake van: ,,het als bestuur
der van een onderneming niet zorgen, dat in 
zijn onderneming geen arbe id wordt verricht 
in strijd met het bij de Arbeidswet 1919 be
paa lde, veertien maal gepleegd, terwijl nog 
geen twee jaren zij n verloopen sedert de 
schuldige wegens een overtreding bedoeld in 
artikel 83, l e lid der Arbeidswet 1919 vrij
willig heeft voldaan aan de voorwaarden ter 
voorkoming van verdere strafvervolging, ge
steld door den bevoegden Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie", met aanh aling van de 
a rtikelen 23, 91, 57, 62, 74, Sr., 1, 2, 68, 74, 
83, 100 der Arbeidswet 1919, is veroordeeld 
tot veertien geldboeten van vijf gulden en 
vijf dagen vervangende hechtenis voor elke 
boete. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Nadat deze zaak bij arrest van Uwen Hoo
gen R aad van 3 J uni 1929 W. 12002, N. J . 
1929 , 1402, met vernietiging van een vonnis 
der Arrondissements-Rechtbank te Leeuwar
den, was verwezen naar het Gerechtsbof al
daar ter berechting en afdoening op het be
staande hooger beroep, heeft laatstgemeld 
college den requirant opnieuw veroordeeld ter 
zake van de hem bij inleidende dagvaarding 
te laste gelegde overtreding der Arbeidswet 
1919 , daarvan a ls bewezen aannemende, dat · 
hij op 20 October 1928 te Gerbesklooster in de 
gemeente Achtkarspelen a ls bestuurder van 
een zuivelbereidingsonderneming, in welke on
derneming op dien dag op de in de dagvaar
ding aangegeven tijdstippen in aldaar gelegen 
besloten ruimten, waar anders dan uitsluitend 

ten behoeve van een a ldaar gevestigde huis
houding placht gewerkt te worden aan en 
ten behoeve van het vervaardigen van zui
velproducten, arbe id werd verricht door veer
tien in de dagvaarding genoemde arbeiders 
v66r het, voor elk hunner op de a rbeidslijst 
vermelde uur van aanva ng van den dage
lijkschen werktijd, niet heeft gezorgd, dat ge
melde arbeid niet werd verricht, zulks ge
pleegd bij herhaling. 

Als verweer werd door requirant voor den 
Hove aangevoerd, dat hij niet is ,,bestuur
der" van de bij dagvaarding genoemde on
derneming, welke wordt gedreven door de 
Cooperatieve zuivel vereeniging ,, W e lge legen,, , 
en waarbij hij, requirant, bekleedt de betrek
king van .,beheerder" , bedoeld in art. 42 
der statu ten en art. 16 van het huishoudelijk 
R eglement van gemelde coopera tieve ver
eenig ing, terwijl hij niet dee! uitmaakt van 
het bestuur, dat, bestaande uit 5 personen 
door de ledenvergadering uit de leden ge
kozen, de vereeniging in en buiten rechten 
vertegenwoordigt en waarvan de leden dus 
zijn de bestuurders der onderneming. 

H et H of kon zich evenwel met deze op
vatting niet vereenigen blijkens de volgende 
overwegingen van het bestreden a rrest: 

,,dat het toch niet ter zake doet, dat de door 
verdachte bekl eede betrekking in Statuten en 
H uishoudelijk Reglement wordt genoemd die 
van ,,beheerder", doch dat het er op aan
komt, of zijn functie van wodanigen aard 
was, dat hij a ls bestuurder der onderneming 
in den zin van de Arbe idswet 1919 moet be
schouwd worden; welke vraag naar 's Hofs 
oordeel bevestigend moet beantwoord worden; 

,,dat toch we! iswaar in art. 42 der Statuten 
wordt bepaald, dat het bestuur wordt bijge
staan door een beheerder, en daaruit een ar
gument voor het tegendeel zou kunnen war
den geput, doch dit argument in het niet zinkt 
door de omschrijving van de functie van den 
beheerder, gegeven in a r t ikel 16 van het 
Huishoudelijk Reglement, volgens welke ,,de 
dagelijksche le iding der zaken in de fabriek 
in haar vollen omvang is opgedragen aan den 
beheerder ; " 

,,dat immers degeen, die de geheele dage
lijksche le iding der zaken heeft, de onderne
ming feitelij k bestuurt en dus is bestuurder, 
al is zijn naam ook beheerder en al is h"ij bij 
de uitoefening van zijn functie aan verschil
lende beperkende bepalingen onderworpen, 
zooals deze, dat hij zooveel mogelijk handelt 
in overleg met het (zoogenaamde ) bestuur en 
verplicht is bij belangrijke zaken het advies 
van het bestuur te vragen, we! ke laatste be
pa li ng van het tweede lid van artikel 16 van 
het Huishoudelijk R eglement wel zeer duide
lijk doet uitkomen, dat de ,,beheerder" de 
functie van bestuurder in den zin der Ar
be idswet 1919 uitoefende; 

,,dat het Hof het dan ook niet aan twijfel 
onderhevig acht, of bij een onderneming als 
de onderhav ige de Directeur-beheerder heeft 
te zorgen voor de naleving van de bepalingen 
der Arbeidswet 1919 en niet het ,,bestuur", 
dat, volgens artikel 29 der statuten, minstens 
een maal per maand vergadert. " 

R equirant voert thans wederom tegen 
's Hofs arrest - gelijk voorheen tegen het 
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vonnis der Rechtbank - -als middel van cas, 
satie aan: Schending, althans verkeerde toe
passing van art. 74, 2e lid der Arbeidswet 
doordien de requirant, hoewel slechts directeu; 
(of: beheerder) zijnde, aangemerkt is als 
hoofd en bestuurder der zuivelfabriek ,,Wel
gelegen". Voorzoover bij d it middel wordt be
weerd, dat requirant zoude zijn aangemerkt 
als hoofd der bedoelde onderneming mist het 
fe itel ijken grondslag, daar het Hof alleen 
requ irants bestuurderschap als bewezen aan
neemt. - aar het mij voorkomt op grond 
van voormelde overwegingen terecht. - Wei 
b_~roep~ requirant zich ter toe I ichting van 
z1Jn m1ddel op 's Hoogen Raads arrest van 
23 December 1912 W . 9432, doch , naar mijne 
meening, volgt daaruit veeleer het tegendeel 
van hetgeen hij daaruit wil hebben afgeleid. 
Immers requirant vermeldt we! als beslissing 
van dat arrest, dat onder ,,hoofd of bestuur
der" van eene onderneming slechts is te ver
staan hij, die in de onderneming het opperste 
gezag uitoefent en niemand boven zich heeft " 
maar hij verzuimt daarbij aan te halen h;t. 
geen het arrest daarop laat volgen, ·namelijk: 
.,hetgeen niet uitsluit, dat deze een of meer 
personen, · bekleed met gelijk gezag naast zich 
heeft en deze opvatting steun vindt in de ge
schiedenis van de Wet van 19 September 1874 
S. 130, die voor de Arbeidswet van 1889 
plaats maakte en waarvan art. 3 reeds deze 
woorden bevat_; da~. volgens de toel ichting 
van de Regeer1Dg b1J de behandeling van de 
Arbe1dswet van 1889 in de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal het woord ,, bestuurder" naast 
.,hoofd" is gebruikt om daarmede hem aan 
te duiden, die eene naamlooze vennootschap 
of cooperatieve vereeniging beheert daar deze 
instellingen niet gezegd kunnen ,~orden een 
bepaald persoon tot hoofd te hebben." 

Het wil m ij voorkomen, gelet op Uw voor
schreven arrest, dat het Hof uit de feiten 
in zijne boven weergegeven overwegingen ver'. 
vat, terecht heeft afgeleid, dat deze requi
rant in den zin der Arbeidswet als bestuur
der" der bij dagvaarding bedoelde '~nderne
ming moet worden aangemerkt, zoodat ik , het 
voorgedragen middel ongegrond achtende 
concludeer tot verwerping van het beroep. ' 

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

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie namens 

<len requirant voorgesteld bij schrift~ur: 
0. dat bij het bestreden arrest ten laste van 

requirant. als bewezen is aangenomen, - met 
quahf1cat1e en strafoplegging als voormeld -
dat enz. (zie Cone!. Adv.-Gen .) ; 

0. dat het Hof, naar aanleiding van re
quirant's verweer dat hij niet is bestuurder" 
va_n de bij dagvaarding genoe~de onderne
m11:,g, welke wordt !!"edreven door de Coope
rat,ev~- Z\!Ivelvereemging ,,Welgelegen", en 
waarb1J h1J, requ irant, bekleedt de betrekking 
van .,beheerder" , bedoeld in artikel 42 der 
statuten en artikel 16 van het Huishoudelijk 
Reglement van gemelde cooperatieve vereeni
ging, terwij l hij niet dee! uitmaakt van het 
bestuur, dat, bestaande uit 5 per onen, door 
de led~n:verg~dering uit de leden gekozen, de 
vereemgrng ID en buiten rechten vertegen
woord1gt en waarvan de leden dus zijn de be-

stuurders der onderneming, heeft overwogen: 
(Zie Cone!. Adv.-Gen.); 

0. ten aanzien van het cassatiemiddel: 
dat dit feite lijken grondslag mist voorzoo

ver daarbij is gesteld dat requirant als 
.,hoofd" de_r onderneming is aangemerkt; 

dat over1gens het Hof, uitgaande van de 
voormelde vastgestelde feiten, op goede gron
den, waa1mede de Hooge Raad zich ver
eemgt, tot de conclusie is gekomen dat re
qu1rant als bestuurder der onderhavige onder
neming is te beschouwen; 

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

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

24 F ebruari 1930. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Mot.- en Rijw.wet art. 2; Mot. 
en Rijw.regl. artt. 1 en 5.) 

Art. 2 Mot.- en Rijw.wet bepaalt we] 
dat op de bij Algem. l\faatr. v . Bestum'. 
te stellen regelen Ged. Staten der provincien 
moeten worden gehoord, doch dit artikel 
schrijft niet voor, dat aan hPt hoofd van 
den uit te vaardigen maatregel van dat 
hooren zal worden melding gemaakt. Uit 
het niet-vermelden van het hooren der 
Ged. Staten mag derhalve niet worden 
afgeleid, dat dit hooren is achterweo-e 
gebleven, - daargelaten of dit verzui~ 
ware het inderdaad begaan, de onverbind'. 
baarhcid v. d. overigens volo-ens de wette
lijke eischen totstandgekimen Algem. 
Maatr. van Bestnur tengevolge zou hebben. 
Nu het tegendeel niet blijkt, moet het er 
vedeer voor worden gehouden dat Ged. 
Staten zijn gehoord. ' 

Art. 5 Mot.- en Rijw.regl. gebiedt den 
bestuurder v. e. motorrijtuio- berijdende 
een_ wei:\, d_ie zi<:h met a_ndei;' wegen ver
eemgt, mdien h1J gehJkt1J<lig met den be
stuurder v. e. n:otorrijtuig, die een dier 
andere wegen benJdt, het veree_ nigingspunt 
d~r ~veger, nadert, onvoorwaardelijk, zoo 
hIJ d1en antler aan zijn rechterhand heeft, 
voor ~ezen den doorgang vrij tP laten. 
Alzo<> 1s het _onverschillig of die antler zich 
ID ov_ertred1Dg bevindt (den linkerkant 
,an ZJJn weg benJdt). 

De dagv. laat geenszins de mogelijkheid 
open, d_at requ1rant op andere wijze dan 
door st1lhouden of langzamer rijden den 
doorgang: zou hebben vrijgelaten. 

De steliing, - als zou art. 5 niet toe
passelijk zijn, daar de baan, welke de aan
gerer1ene had behoorP-n t e volgen, de voor 
verdachte rixhterzijde van den weo-, welke 
dez~ aangaf te willen berijden, niet"kruiste, 
- 1s ongegrond, vermits de verplichting 
den doorgang vrij te laten voor dengene 
die men aa.n zijn rechterhand hedt ook 
geldt , zoo die antler de hem rechtP.ns 'voor
geschreven baan niet volo-t. 

Al mocht req uirant in de ~een ing hebben 
verkeerd, dat W., die links hield, we l naar 
rechts _zou uitwijk•:m, dit neemt de verplich
t1_ng met weg om stil te hondeu, toen W. 
m et mtweek. Overmacht is niet aanwezig. 

Op het beroep van F. de H., requirant van 
cassatie teg~n een te zijnen laste na verzet ge
wezen vonrns van de Arr.-Rechtbank te Win
schoten van 1 November 1929, houdende be-
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krachtiging van een bij verstek gewezen von
nis dier Rechtbank van 27 September 1929, 
waarbij hij in hooger beroep, na vernietiging 
van een mondeling vonnis van het Kantonge
recht te Zuidbroek van 20 Maart 1929, we
gens : .,als bestuurder van een motorrij tu ig 
een weg berijdende, waarmede andere wegen 
zich vereenigen, het punt van vereeniging na
deren gelijktijd ig met een bestuurder van een 
motorrij tuig, die een der andere wegen be
rijdt, en die den ander aan zijn rechterhand 
heeft, niet vol doen aan zijn verplichting om 
met hetgeen door hem wordt bestuurd voor 
dezen den door gang vrij te la ten", met toe
passing der artt. 1, 5, 73 en 88 van het Mo
tor- en R ijwielreglement, 23 en 91 r., is ver
oordeeld tot eene geldboete van twintig gul
den en eene vervangencle hechtenis van twin
tig dagen . 

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

,Thr. Feith; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

reqnirant voorgesteld bij schriftuur: 
Schending of verkeerde toepass ing van de . 

artt. 54, 55, 151 en 162 der Grondwet, 40, 23 
en 91 Sr., 1, 2, 338, 339, 348, 349, 350, 351, 
352, 358 Sv., 2 der Motor- en Rijwielwet, 1, 
5. 73 en 88 van het :Motor- en R ijwielregle
ment. 

0. clat den requirant bij de oorsprnnkelijke 
' dagvaarding is telastegelegd dat hij op 30 
Januari 1929 des voormiddags omstreeks 9 
uur, als bestuurder van een motorrij tuig op 
4 wielen heeft gereden over den voor het 
openbaar verkeer openstaanden rijweg de Bon
nerbrug, met welke weg zich de voor het open
baar verkeer openstaande rijwegen Stadska
naal- Bonnerbrug en Pekelderweg-Bonner
brug vereenigden, en toen hij het punt van 
vereeniging naderde gelijktijdig of nagenoeg 
gel ijktijdig met een bestuurder van een auto
mobiel, die den weg Pekelderweg- Bonner
brug bereed, en die hij , verdachte, aan zijn 
rech terhand had met de automobiel d ie h ij , 
ver dachte, bestuurde voor den ander den door
"ang n iet heeft vrijgelaten door stil te hou
den of lang-bamer te rijden, zijnde hij immers 
doorgereden met zoodanige snelheid, dat een 
aanrijding tusschen genoemde twee rijtuigen 
is on tstaan; 

0. dat bij het bestreden vonnis dit feit, met 
qua! ificatie en strafoplegging als voorzegd, is 
bewezenverkl aard, met <lien verstande, dat re
qu irant op tij d en plaats voornoemd toen h ij 
voormel d punt van vereeniging naderde gc
lijktijd ig met een be tuurder van een auto
mobiel , die den weg Pekelderweg- Bonner
brug bereed, <Jn <lien hij, requirant aan zijn 
rechterhand had. met de automobiel, die hij, 
requ irant bestuurde, voor den ander den door
gang niet heeft vrijgelaten door sti l te hou
den, zij nde h ij immers doorgereden met zoo
danige s.nelheid, dat eene aanrij ding tusschen 
genoemde twee rijtuigen is ontstaan; 

0. dat ter ondersteuning van het middel bij 
de schriftuur de navolgencle grieven zij n ont
wikkeld: 

1 . dat het Motor- en Rijwielreglement, vast
gesteld bij Algemeenen Maatregel van Be
stuur van 30 April 1927, S . 143, wegens over
treding van welk Reglement requirant is ve r-

oordeelcl, verbindende kracht mi t, daar voor 
de va tstell i ng daarvan de Gedeputeerde Sta
ten der provincien niet zij n gehoord gelijk art. 
2 der Motor- en Rijwielwet uitdrnkkel ij k voor-

1 schrijft ; 
2. dat de telastlegging geen overtreding van 

art. 5 van het Motor- en Rijwielreglement in
houdt, nu daarin niet is gestel d dat er eenige 
noodzakelijkheid voor requ iran t bestond om 
stil te houdcn of langzamer te r ij den; 

dat toch deze noodzakel ij khe id , in voormeld 
art. 5 uitdrukkelijk door de woorden ,,zoo noo
dig" gevorclerd, n iet blij kt u it de woorden 
,,zijnde hij immers doorgereden met zoodanige 
snelheid dat eene aanrij d ing tusschen genoem
de twee rijtuigen is ontstaan", - gelij k de 
Rechtbank aanneemt, - daar de bedoelde aan
r ij ding slechts een niet voorz ien gevol g was en 
n iet als oorzaak voor de noodzakel ij kheid om 
te blijven stilstaan of langzamer te r ij den kan 
worden beschouwd; 

dat de meergemelde noodzakelijkheid trou
wens alleen kan worden gezocht in den plaat
selijken toestand of in het zich op den weg be
v indende verkeer op het oogenblik dat de van 
links komende het punt van kru is ing of ver
eeniging nadert ; 

dat nu door het gehouden getui genverhoor 
niet is komen vast te staan, dat er voor requ i
rant eenige noodzakelijkheid bestond om te 
stoppen of langzamer te rijden, <loch we] dat 
de bestuurcler van de van rechts komende 
automobiel H. H. Westen zonder eenige reden 
den linkerkant van den ter plaat e zeer bree
den weg bereed en op dien l inkerkant bij het 
punt van vereeniging tegen requi rant opreed ; 

dat H. H . Westen derhal ve de oorzaak der 
botsing is geweest en de noodza kelijkheid om 
te stoppen of langzamer te r ijden voor requi 
rant niet kan worden gevonden in het voor 
requirant niet te voorz iene feit, dat Westen 
zonder eenige red en aan den I inkerkant van 
den breeden weg tegen de door requ irant be
stuurden automobiel is opgereden; 

3. dat de telastlegging, dat requirant voor 
de van 1·echts komende autornobiel den door
gang niet heeft vrij gelaten ,,door stil te hou
den of langzamer te rij den" de mogelijkheid 
openlaat, dat hij de bedoel de a utomobiel den 
doorgang op andere wijze heeft vrij gelaten, 
hetgeen overeenstemt met de werkelijkheid , 
daar requirant de geheele rnch terhelft en 

· meer voor dien toegang vrijl iet; 
dat noch de Motor- en R ijwielwet, noch het 

Motor- en R ijwielreglement voorschr ijven, dat 
men verplicht is juist door te blij ven stil staan 
of langzamer te rij den den doorgang voor het 
van rechts komend verkeer vrij te laten bij 
eene vereeniging of kruising van wegen, en 
de dagvaarding ook om deze reden geen straf
baar feit inhoudt; 

4. dat requirant, komende over de Bonner
brug, van den l inkerkant op den door W esten 
bereden weg kwam te rij den en, nadat h ij 
daarvoor het teeken h ad gegeven, de rech tsche 
binnenbocht nam en, Westen tegemoet rijden
de, dezen rechts wilde pas eeren en daar toe 
de uiterste rechterzij de van den weg g ing be: 
r ijden; 

dat requirant dus niet op het breede (van 
zij n kant linker} gedeelte van de n weg kwam, 
op welk gedeelte Westen a l leen rech t ha d te 
r ijden, en requirant dus de baan, welke Wes-
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ten had behooren te volgen, vrij I iet; 
dat art. 5 niet op <lit geval toepasselijk mag 

worden geacht, daar <lit artikel alleen toepas
sing kan vinden, indien de voertuigen bij de 
kruising of vereeniging van wegen in elkaars 
banen moeten Immen, in casu dus indien re
quirant van de Bonnerbrug naar links had 
will en rijden; 

5. dat requirant niet kon voorzien , dat de 
door Westen bestuurde auto den linkerkant 
van den weg zou blijven berijden, zonder dat 
zich iets op den weg bevond waardoor clit 
noodzakelijk was; 

dat het feit, dat Westen aan den linkerkant 
van den weg tegen de door requirant be
stuurde auto is opgereden, voor requirant over
macht opleverde en hij dus met clat feit geen 
rekening kon houden bij de beoordeeling, of 
het voor hem al clan niet nooclig was om. te 
bl ij ven sti lstaan of langzamer te rijclen; 

6. dat de drie wegen Bonnerbrug, Stads
kanaal- Bonnerbrug en Pekelderweg-Bonner 
brug, zij het met een bocht in elkaars ver
lengde liggen en eerstgenoemde rijweg zich 
dus niet met de beide andere wegen vereenigt, . 
zoodat de g·enoemde wegen geen punt van ver
eeniging of kruising kunnen vormen en art. 
5 van het Motor- en Rijwielreglement ook uit 
dien hoof de niet van toepass ing kan zijn ; 

7. dat uit de in de qualificatie voorkomen
cle woorden ,,en die den ander aan zijn rech
terhancl heeft" niet anders kan worden gele
zen, clan dat het woorcl ,,die" slaat op den 
daaraan voorafgaanden ,,bestuurder van een 
motorrijtuig, die een der andere wegen be
rijdt", en de Rechtbank dus aanneemt, dat 
H. H. \',Testen requirant aan de rechterhand 
had, terwijl bij dagvaarding juist het tegen
overgestelde werd telastegelegd; 

dat het vonnis clus letterl ijk inhoudt, dat 
requirant, als komende van rechts, voor den 
van links komenden Westen den cloorgang niet 
heeft vrijgelaten, hetgeen geen strafbaar feit 
oplevert en in strijd is met art. 5 va n het 
Motor- en Rijwielreglement; 

0. met betrekking tot de eerste grieve: 
dat art. 2 der Motor- en Rijwielwet we] be

paaJt, dat op de daar bedoelde, bij Algemee
nen ll/laatregel van Bestuur te stell en 1·egelen 
vooraf de Gedeputeerde Staten der provincien 
moeten worden gehoord , doch voormeld artikel 
- anders clan art. 75 der Grondwet ten aan
zien van het hooren van den Raad van State 
- niet voorschrijft, dat aan het hoofd van den 
uit te vaardigen Algemeenen Maatregel van 
Bestuur rnn dat hooren zal worden melding 
gemaakt; 

dat uit de enkele omstandigheid, dat aan 
het hoofd van het Motor- en Rijwielreglement 
we! is vermeld, clat de Raad van State, doch 
niet dat ook de Gedeputeercle Staten der pro
vincien zijn gehoord, derhalve niet mag wor
den afgeleid, dat laatstbedoeld ,,hooren" ach
terwege is gebleven en het er, - daargelaten 
of voormelcl verzuim, ware het inderdaad be
gaan, de onverbinclbaarheid van den overi 
gens volgens de wettelijke eischen totstandge
komen Algemeenen Maatregel van Bestuur 
tengevolge zou hebben, - veeleer voor moet 
worden gehouden, dat ten deze, waar van het 
tegendeel niet is gebleken, aan het wettelijke 
voorschrift is voldaan; 

0. dat ook de tweeda grief is ongegrond; 

clat toch art. 5 van het Motor- en Rijwiel
reglement den bestuurder van een motorrij
tuig, die bij het berijden van een weg, waar
mede andere wegen zich vereenigen , het punt 
van vereeniging gelijktijdig of nagenoeg ge
lijktijdig met den bestuurcler van een motor
rijtuig, di e een dier andere wegen berijclt, na
dert, onvoorwaardelijk gebiedt, zoo hij dien 
ancler aan zijn rechterhand heeft, voor dezen 
den doorgang vrij te laten, en het daarbij al
zoo onverschillig is, of die ancler zich al clan 
niet in overtrecling bevinclt; 

dat, al zou de bewering van requirant, dat 
de bestuurder der van rechts komende auto
mobiel H. H. Westen ten deze zoncler reden 
den linkerkant van den weg heeft bereden en 
bij de naclering van het punt van vereeniging 
is blijven berijclen, juist zijn, - welke bewe
ring overigens in het bestreden vonnis geen 
feitelijken gronclslag vindt, - requirant daar
door clerhalve niet werd ontheven van de ver
plichting om, waar beide motorrijtuigen ge
lijktijdig of nagenoeg gelijktijdig het punt van 
vereeniging naclerden, voor W esten, wiens 
motorrij tuig van rechts kwam, den doorgang 
vrij te laten ; 

dat art. 5 voorts de op den bestuurder van 
het van links komencle motorrijtuig rustencle 
verplichting om voor den ancler den doorgang 
vrij te laten we! nader aanvult door het gebod 
om .,zoo noodig" stil te houden of langzamer 
te rijden en het achterwege laten van een en 
ancler clerhalve slechts strafbaar is, zoo de 
noodzakelijkheid daartoe is telastegelegd en 
gebleken, doch het niet ui tdrukkel ijk vermel
den dier omstandigheid in de dagvaarding 
claarom nog gecn straffelooshe icl met zich 
brengt, zoo die nooclzakel ijkheid slechts op 
anclere wijze uit de telastlegging is af te lei
clen ; 

dat nu in het onderwerpelijke geval aan 
requirant niet slechts is telastegelegd, dat hij 
oncler de bij clagvaarding vermelde omstan
digheden voor den bestuurder van het van 
rechts komende motorrijtuig den doorgang niet 
heeft vrijgelaten ,,door stil te houden of lang
zamer te r ijclen", <loch mede dat hij ,,met zoo
danige snelheid is doorgereden, dat een aan
rijcling tusschen genoemde twee rijtuigen is 
ontstaan" , en de R echtbank dit a ldus heeft 
kunnen opvatten, - gelijk zij blijkens het be
streden vonnis ook deed, - dat requirant, wil
de hij de becloelde aanrijcl ing voorkomen, 
slechts de keus had tusschen stilhouden en 
langzamer rijden; 

0. dat ·- in verband met het hiervoren 
overwogene - de derde grief feitelijken grond
slag mist, daar de dagvaarding, door -de 
Rechtbank opgevat a ls voorzegd, geenszins de 
mogel ijkheid openlaat, dat requirant op an
dere wijze clan door stilhouclen of langzamer 
rijden den doorgang zou hebben vrijgelaten, 
doch integencleel de telastlegging inhoudt, clat, 
hoewel het in de gegeven omstandigheden 
nooclig was om of stil te houclen of langzamer 
te rijden, 1·equi rant geen dezer middelen om 
den anderen bestuurder den doorgang vrij te 
l aten heeft aangewencl; 

0 . dat ook de vierde grief is ongegrond, 
claar de daaraan ten grondslag liggende stel
ling, - als zou art. 5 ten deze niet toepasse
lijk zijn, daar de baan, welke Westen had be
hooren te volgen, de voor verclachte rechter-
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zijde van den weg, welke deze aangaf te wil
len berijden, niet kruiste, - is ongegrond, 
vermits de bij voormeld artikel aan den be
stuurder van een een der andere wegen be
rijdend motorrijtuig, welken hij aan zijn rech
terhand heeft, aan <lien ander den doorgang 
vrij te laten, ook geldt, zoo die ander de hem 
1·echtens voorgeschreven baan niet vo lgt; 

0. dat hetzelfde het geval is met de vijfde 
grief, daar, al mocht requirant tot even v66r 
de aanrijding in de meening hebben verkeerd, 
dat Westen wel naar rechts zou uitwijken, hij, 
toen dit niet het geval bleek en de aanrijding 
niet anders kon worden voorkomen dan door 
zijnerzijds te blijven stilstaan, hij daartoe in
gevolge meergemelde bepaling van het Motor
en Rijwielreglement verplicht was, terwijl zijn 
beroep op overmacht reeds h ierom niet op
gaat, wijl niets hem belette onder de gemelde 
omstandigheden zijn voornoemde wettelijke 
verplichting na te komen; 

0. dat ook de zesde grief tegen een feitelijke 
beslissing opkomt, daar de R echtbank als be
wezen aannam, dat ter plaatse, waar de beide 
auto's elkander ontmoetten, de rijweg de Bon
nerbrug zich met de rijwegen Stadskanaal
Bonnerbrug en P ekelderweg-Bonnerbrug ver
eenigt, we! ke bes! issing in cassatie onaantast
baar is ; 

0. dat de zevende grief fe itelijken g rond lag 
mist, voorzoover daa rbij wordt beweerd dat de 
Rechtbank zou hebben aangenomen, dat Wes
ten bij het gelijktijdig naderen van het punt 
van vei-eeniging requirant aan zijn rechter
hand had, vermits juist bewezen is verklaard, 
dat het requirant was, die Westen aan zijn 
rechterhand had ; 

dat aan requirant overigens kan worden toe
gegeven, dat de in h et verstekvonnis van 27 
September 1929 en in het bestreden vonnis, 
waarbij die uitspraak ook op di t punt is be
krachtigd, aan het bewezenverkl aarde gegeven 
benaming verwarrend werkt en minder juist is; 

dat de qualificatie dan ook behoort te luiden 
ge lijk hieronder is aangegeven, zoodat op dit 
punt de beide vonnissen zullen moeten worden 
vernietigd; 

Vernietigt de vonnissen den 27sten Septem
b6r 1929 en den l sten ovember 1929 door de 
Arr.-Rechtbank te Win cboten in deze zaak 
gewezen, <loch all een voor wat betreft de aan 
net als bewezen aangenomene gegeven quali 
ficatie; 

Rechtdoende ten principale krachtens art. 
105 R. 0.: 

Qualificeert het bewezenverklaa rde als: ,,a ls 
bestuurder van een motorrij tuig een weg berij
dende, waarmcde andere wegen zich vereeni
gen, en het punt van vereeniging naderencle 
gel ij ktijdig met een bestuurcler van een mo
wrrijtuig, die een der andere wegen berijdt en 
dien hij aan zijn rechterhand heeft, voor de
zen met hetgeen door hem word t bestuurd den 
doorgang niet vrijl aten;" 

Verwerpt overigens he~ beroep. 

[Gewezen ove,·eenl,;omstig de Conclusie van 
den Adv.-Gen. B erger, die met betrekking tot 
het twcede n,iddel nog verwees naa,· de Con
clusie van den Adv. -Gen. B esier, voora/gaand 
aan het arrest v . d. H. Il . van 25 April 1927, 
N . J . 1927, biz. 696.] (N. J. ) 

I 
26 Februari 1930. BESLUIT tot bernieuwde 

aanwijzing overeenkomstig artikel 157 der 
Hooger-onderwijswet van de afdeeling 
gymnasium van bet Canisius College te 
Nijmegen van de St. Willebrordussticb
ting te A ·msterda1n, S. 47. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
24 December 1929, n° . 16644 III, afdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar Onder
wijs: 

Gelet op artikel 157 der Hooger-onderwijs
wet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 Februari 1930, n°. 11) ; 

Gelet op bet nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister va n 20 Februari 1930, 
n°. 2158, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 16 November 1929 de af

deeling gymnasium van het Canisius College 
te Nijmegen van de St. Willebrordussticbting 
te Amsterdam opnieuw voor een tijdvak van 
'zes jaren aan te wijzen als bevoegd om met 
inachtneming der desbetreffende wettelijke 
voorschriften aan haar leerlingen, die het 
onderwijs tot aan bet einde hebben bijge
woond, een getuigschrift van bekwaamheid 
tot universitaire studien af te geven, dat met 
het getuigscbrift, in artikel 11 der Hooger
onderwijswet vermeld, wordt- gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenscbappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afscbrift zal 
worden gewnden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 26sten Februari 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. T e r p s t r a. 
( Uitgeg. 10 Maart 1930, ) 

26 F ebruari 1930. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld in artikel 46 der Ziektewet. 
S. 48. 

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

Arbeid, Handel en Nijverbeid van 8 Januari 
1930, n°. 8, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien arti.kel 46 der Ziektewet; 
Den Raad van State gehoord ( ad vies van den 

4 Februari 1930, no. 21 ); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 18 Februari 1930, n°. 654, 
Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Habben goedgevonden en verstaan : 
Te bepalen a ls volgt : 

Afdeeling 1. 

8amenwerking tusschen Raden van Arbeid en 
erkende bedrij/svereeniginqen ten aanzien van de 
contr6le op de verzekerden gedurende de ongeschikt-

·,p?_ • -•~ _' f;1 heid tot werken. 

Art. 1. 1. Indien een of meer Raden van 
Arbeid met een of meer erkende bedrijfsver
eenigingen gemeenschappelijke controlediensten 
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oprichten op den voet van artikel 117 der Ziekte
wet, geschiedt de inrichting dier diensten op 
zoodanigen voet, dat de controle door niet
geneeskundigen daarbij op den voorgrond staat, 
doch de technische leiding der diensten berust 
bij geneeskundigen. 

2. Voor diensten a ls bedoeld in het eerste 
lid, wordt door de betrokken Raden van Ar
beid en erkende bedrijfsvereenigingen in onder
ling overleg eene instructie vastgesteld. 

2. 1. Voor de gebieden van Raden van Ar
bied, voor welke diensten, a ls bedoeld in artikel 
1, eerste lid, niet tot stand komen, worden door 
<le betrokken Raden controlediensten ingesteld 
op den voet, als aangegeven in artikel 1. 

2. Indien diensten, als bedoeld in het eerste 
lid, tot stand komen, zijn de erkende bedrijfs
vereenigingen bevoegd van deze (?;ebruik te 
maken tegen vergoeding der werkeliJke kosten, 
vallende op ten behoeve der bedrijfsvereeniging 
verrichte werkzaamheden, volgens een daarvoor 
door de betrokken Raden van Arbeid, onder 
goedkeuring van den Verzckeringsraad, vast te 
st--illen tarief. 

3. 1. Door Raden van Arbeid en erkende 
bedrijfsvereenigingen worden gemeenschappe
lijke regelingen getroffen omtrent de wijze, waar
op zij elkander ten behoeve van de uitoefening 
der controle wederkeerig verzochte inlichtingen 
zullen verstrekken, als bedoe!d in artikel ll8 
der Ziektewet. 

2. In verband met het verstrekken van in
liehtingen, als bedoeld in het eerste lid, plegen 
Raden van Arbeid en erkende bedrijfsvereeni
gingen met elkander overleg ter bevordering van 
<le noodige eenvormigheid in het registreeren 
van gegevens, betrekking hebbende op den duur 
<ler ziekte, de ziekengelduitkeering en de con
trole bij ziekte. 

3. In de gevallen, bedoeld in de artikelen 
1 en 2, zijn de werkgevers en de verzekerden, 
aangesloten bij, onderscheidenlijk verzekerd, 
voor rekening van een betrokken ziekenkas, ver
plicht aan de door den controledienst met uit
oefening van controle belaste personen a lle door 
<leze personen verzochte inlichtingen, met de 
uitoefening der controle verband houdende, te 
verstrekken. 

4. Personen, belast met de uitoefening van 
controle ten behoeve van een Raad van Arbeid, 
van eene erkende bedrijfsvereeniging of van 
beide, zijn verplicht elkander wederkeerig ver
zochte inlichtingen te verstrekken, met de uit
oefening hunner controle verband houdende. 

A f de e I i n g II. 

GC>ntrole van de Raden van Arbeid op bij de kassen 
dier Raden verzekerden gedurende de ongeschikt

heid tot werken. 

4. 1. De verzekerde is, ingeval van onge
schiktheid tot het verrichten van zijn arbeid 
wegens ziekte, ver,1>licht te zorgen, dat daarvan 
zoo spoedig mogeliJk, in elk geval binnen 24 uur 
na het intreden der ongeschiktheid, mededeeling 
(,.ziekmelding") wordt gedaan ten kantore van 
den Raad van Arbeid of ter plaatse, door den 
Raad van Arbeid daartoe aangewezen. 

2. De Raad van Arbeid is verplicht hiertoe 
plaatsen aan te wijzen, in dier voege, dat in 
a lle deelen van zijn gebied voldoende gelegen
heid bestaat om op gemakkelijke wijze de mede-

deeling, bedoeld in hilt eerste lid, te doen ge
schieden . 

3. De mededeeling, bedoeld in het eerste 
lid, geschiedt, voor zooveel mogelijk, door in
levering van een door of voor den verzekerdt> 
ingevuld formulier, waarvan het model door 
Onzen met de uitvoering der Ziektewet belasten 
Minister wordt vastgesteld. 

De Raad van Arbeid draagt zorg, dat te zijnen 
kantore en op de plaatsen, als bedoeld in het 
tweede lid, bovenvermelde formulieren te alien 
tijde in voldoende hoeveelheid verkrijgbaar zijn. 

5. 1. Na ontvangst eener ziekmelding doet 
de Raad van Arbeid, alvorens te beslissen, of 
recht op ziekengeld bestaat, een summier admi
nistratief onderzoek instellen door een zijner 
ambtenaren. Indien de omstandigheden daar
toe aanleiding geven, kan de Raad van Arbeid, 
in afwijking van het hiervoren bepaalde, be
doeld onderzoek opdragen aan een niet tot zijn 
ambtenaren behoorenden persoon. 

2. Onmiddellijk na afloop van het onderzoek, 
bedoeld in het eerste lid, worden de daarbij ver
kregen gegevens met de mededeeling, bedoeld 
in het eerste lid van het vorig artikel, gesteld 
in handen van den controledienst, geregeld in 
afdeeling I van dit besluit. Door den Raad van 
Arbeid wordt eene regeling getroffen, welke 
waarborgt, dat de in den vorigen volzin bedoelde 
stukken, vergezeld van de bijgewerkte statistiek
kaart, den verzekerde betreffende, worden voor
gelegd aan den geneeskundige, met de leiding 
van den controledienst belast. 

3. De verzekerde, ten aanzien van wien eene 
mededeeling, als bedoeld in het eerste lid van 
het vorig artikel, is ingekomen, is verplicht, zich 
te houden aan de algemeene controle-voor
schriften, die door den Raad van Arbeid zijn 
vastgesteld of te zijnen aanzien worden vast
gesteld. 

6. 1. De verzekerde, wiens ongeschiktheid 
tot het verrichten van zijn arbeid ophoudt te 
bestaan, is ver,1>licht te zorgen, dat daarvan zoo 
spoedig mogeliJk, in elk geval op den dag van 
het einde der ongeschiktheid, mededeeling wordt 
gedaan ten kantore van den Raad van Arbeid 
of ter plaatse, door den Raad van Arbeid daar
toe aangewezen. 

2. De in het vorig lid bedoelde mededeeling 
geschiedt, voor zooveel mogelijk, door inlevering 
van een door of voor den verzekerde ingevuld 
formulier, waarvan het model door Onzen met 
de uitvoering der Ziektewet belasten Minister 
wordt vastgesteld. De Raad van Arbeid draagt 
zorg, dat te zijnen kantore en op de plaatsen, 
bedoeld in artikel 4, tweede lid, deze formulieren 
te alien tijde in voldoende hoeveelheid verkrijg
baar zij.n. 

3. Door den Raad van Arbeid wordt eene 
regeling getroffen, welke waarborgt, dat de in 
het eerste lid bedoelde mededeeling, vergezeld 
van de bijgewerkte statistiekkaart, den ver
zekerde betreffende, wordt voorgelegd aan den 
geneeskundige, met de leiding van den controle
dienst belast. 

7. De ongeschiktheid van den verzekerde 
tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte 
wordt, a l dan niet na ontvangst van eene mede
deeling, a ls bedoeld in het eerste lid van artikel 
6, geacht te zijn geeindigd met ingang van den 
dag, door den Raad van Arbeid te bepalen, na 
kennisneming van het advies van den genees-
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kundige, bedoeld in het derde lid van het vorig 
artikel. 

8. De Verzekeringsraad houdt bij de uit
oefening van het hem opgedragen toezicht op 
de Raden van Arbeid contact met de controle
diensten der Raden van Arbeid en doet van 
zijne bevindingen naar aanleiding van bedoeld 
contact, voor zooveel noodig mededeeling aan 
den Raad van Arbeid. 

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

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

's-Gravenhage, den 26sten Februari 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. Yerschuur. 
(Uitgeg. 27 Febr. 1930.) 

26 Februari 1930. BESLUIT tot vaststelling 
van een a lgemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 140 der Ziektewet, 
houdende regelen betreffende de inschrij
ving der verzekerden bij de ziekenkas van 
den Raad van Arbeid, de premiebetaling 
door den verzekerde, de mogelijkheid van 
afwijking door een Raad van Arbeid van 
administratieve voorschriften en de ver
deeling van de taak bij de uitvoering der 
verzekering tusschen den Raad van Arbeid, 
het bestuurvan den Raad en den voorzitter. 
s. 49. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 13 Januari 
1930, n°. 60, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 140 der Ziektewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

4 Februari 1930, n°. 26) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemcl.en Minister van 20 Februari 1930, n°. 
652, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken, 
ter uitvoering van de Ziektewet, behalve het 
in die wet bepaalde eenige regelen te treffen ten 
aanzien van de inschrijving der verzekerden bij 
de ziekenkas van den Raad van Arbeid, de 
premiebetaling door den verzekerde, de mogelijk
heid van afwijking door een Raad van Arbeid 
van administratieve voorschriften, en de ver
deeling van de taak bij de uitvoering der ver
zekering tusschen den Raad van Arbeid, het 
bestuur van den Raad en den voorzittef ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. De in artikel 34 der Ziektewet be

doe!de inschrijving wordt geacht te zijn geschied 
door het als juist aanvaarden door het bestuur 
van den Raad van Arbeid van de aangifte, be
doeld in artikel 2 van Ons besluit van 16 No
vember 1929, Staatsblad n°. 494,° onderscheiden
lijk van de eigen aangifte door den verzekerde. 

2. 1. In gevallen, waarin bij of krachtens 
de Ziektewet den verzekerde de verplichting is 
opgelegd de te zijnen aanzien verschuldigde 
premie geheel of voor zijn aandeel te betalen, 
zijn de krachtens de Ziektewet vastgestelde be-

palingen betreffende de premiebetaling door 
den werkgever op de premiebetR.ling door den 
verze.K<irae van toepassing, met inachtneming 
van de wijzigingen, welke de aard van het onder
werp vordert. 

2. De in verband met het bepaalde in · het 
vorig lid benoodigde registers en formulieren 
worden door den Raad van Arbeid ender goed, 
keuring van den Verzekeringsraad vastgesteld. 

3. De Verzekeringsraad kan, onder door <lien 
Raad te stellen voorwaarden, een Raad van 
Arbeid toestaan af te wijken van: 

a. de regelen der admiuistratie, neergelegd 
in uitvoeringsmaatregelen krachtens de Ziekte
wet · 

b.' de registers en formulieren, vastgesteld 
ingevolge uitvoeringsmaatregelen, als bedoeld 
onder a. 

4. 1. Voor zoover in de Ziektewet of in 
eenige bepaling tot uitvoering dier wet niet is 
bepaald aan welk orgaan de uitvoering van eenig 
tot de bevoegdheid van den Raad van Arbeid 
behoorend onderdeel van de uitvoering der 
vorenbedoelde verzekering is opgedragen, ge
schiedt die uitvoering door het bestuur van 
den Raad van Arbeid. 

2. De Raad van Arbeid bepaalt, onder goed
keuring van den Verzekeringsraad, welke van 
de aangelegenheden, waarvan de afdoening vol
gens het vorig lid is opgedragen aan het bestuur, 
zullen worden afgedaan door den voorzitter. 
Het bestuur is bevoegd de afdoening van een 
bepaalde zaak aan zich te trekken. 

3. De voorzitter zorgt voor de afdoening 
van de zaken, die volgens het eerste lid door het 
bestuur moeten worden afgedaan, zoolang het 
in den eersten volzin van het tweede lid be
paalde niet is uitgevoerd. 

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

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

's-Gravenhage, den 26sten Februari 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. Ver s c h u u r. 

(Uitgeg. 27 Februari 1930). 

26 Februari 1930. BESLUIT tot vaststelling 
van voorschriften betreffende de bereke
ning en inning der premien zoomede be
treffende de administratie der premien en 
der ziekengelduitkeeringen door de zieken
kassen van cle Raden van Arbeid. S. 50. 

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

Arbeid. Handel en Nijverheid van den 16den 
December 1929 n°. 3346, Afdeeling Arbeiders
verzekering ; 

Gezien artikel 140 der Ziektewet; 
Den Raad van State gehoord (advi-,s van den 

2lsten J anuari 1930 n°. 17) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen Minis

ter van Arbeid, Handel en Nijverheid van 17 
Februari 1930, n°. 501, Afdeeling Arbeiders
verzekering ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is voor-
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schriften vast te stellen omtrent de berekening 
-en de inning der premien, zoomede betreffende 
de administratie der premien en der zieken
_gelduitkeeringen door de ziekenkassen van de 
B.aden van Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. 1. De Raad van Arbeid stelt zoo 

,spoedig mogelijk na ontvangst van de stukken, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 2 van het 
Koninklijk besluit van 16 November 1929 
(Staatsblad n°. 494) tot vaststelling van een 
.a lgemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
in artikel 11, eerste lid, en artikel 31, eerste lid, 
der Ziektewet, of na het verstrijken van den 
termijn, binnen welken die stukken volgens voor
noemde bepaling hadden behooren te worden 
ingezonden, het door den werkgever voor de 
verzekering van de in zijn dienst zijnde per
sonen, die bij de ziekenkas van den Raad van 
Arbeid verzekerd zijn, verschuldigde premie
bedrag vast. 

2. Van de in het eerste.lid bedoelde beslissing 
doet de ambtenaar, bedoeld in artikel 71 .der 
Ziektewet, telkens mededeeling aan den werk
gever, onder toevoeging van de berekening 
waarop het premiebedrag steunt en met mede
deeling van den termijn, binnen welken het 
verschuldigde premiebedrag betaald moet wor
den. 

2 . 1. De betaling der premie geschiedt-, 
betzij ten kantore van den Raad van Arbeid, 
-0f ter plaatse door den Raad aan te wijzen, hetzij 
door overschrijving of storting op de giroreke
ning van den Raad van Arbeid, hetzij onder 
goedkeuring van den Verzekeringsraad door 
tusschenkomst van een bankinstelling, of op 
andere wijze. 

2. Indien door een bankinstelling vanwege 
den Raad v.an Arbeid een quitantie voor de 
verschuldigde premie wordt aangeboden, is 
door den werkgever, die de premie voldoet, een 
incassoloon verschuldigd. 

3. De Raad van Arbeid maakt ten behoeve 
van de premieadministratie en de inning der 
premien gebruik van de volgende registers en 
formulieren : 

a. register van vastgestelde pcemien, 
b. register van afgevoerde premien, 
c. kwijtingsregister voor de in ontvangst

neming der premien, • 
d. formulier van kennisgeving aan den werk

gever van de premiebeslissing, 
e. kwitantieformulier met aangehecht aan

maningsformulier voor inning per bankinstel
ling. 

f. werkgeversrekeningkaart. 
4 De Raad van Arbeid maakt ten behoeve 

van de administratie der ziekengelduitkeeringen 
en de betaling daarvan gebruik van de volgende 
registers en formulieren : 

a. register der uitkeeringen, 
b. betalingskaart voor ziekengelduitkeering, 
c. statistiekkaart. 
5. De modellen van de in dit besluit bedoelde 

registers en formulieren worden door Onzen 
met de uitvoering der Ziektewet belasten Mi
nister vastgesteld. 

6. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden <lag na <lien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver-

heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift ziil worden gezonden aan 
den Raa.d van State. 

's-Gravenhage, den 26sten Februari 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. Ver s c h u u r. 

( Uitgeg. 27 Februari 1930.) 

27 Febriiari 1930. BESLUTT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld in artikel 141 der Ziektewet 
houdende afwijkende bepalingen voor 
personen in dienst van kermisreizigers, 
schippersknechts, bij wijze van werk
verschaffing te werk gestelde personen en 
voor seizoenarbeiders ten aanzien van de 
inschrijving, de bepaling van het dagloon 
en de ziekengelduitkeering en voor per
sonen in tlienst van ondernemingen en 
publiekrechtelijke lichamen, wier werk
zaamheden zich uitstrekken over het gebied 
van meer <lan een Raad van Arbeid ten 
aamien van de premiebetaling. S. 51. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 10 Januari 
1930, n°. 15, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 141 der Ziektewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

4 Februa,i 1930, n°. 23); 
Gelet op het nader rappor van Onzen voor

noemden Minister van 20 Februari 1930, 
n°. 653, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Overwegende, dat het wenschelijk is voor 
personen in dienst van kermisreizigers, voor 
schippersknechts, voor bij wijze van werk
verschaffing te werk gestelde personen en voor 
seizoenarbeiders af te wijken van het in de 
Ziektewet bepaalde ten aanzien van de in
schrijving, de bepaling van het dagloon en de 
ziekengelduitkeering en voor personen in dienst 
van ondememingen en puJ:.liekrechtelijke licha
men, wier werkzaamheden zich uitstrekken 
over het gebied van meer dan een Raad van 
Arbeid ten aanzien van de premiebetaling; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen als volgt : 

Art. 1. (1) In afwijking van hetgeen in de 
Ziektewet is bepaald ten aanzien van de in
schrijving van verzekerden in dienst van niet 
bij een erkende bedrijfsvereeniging aangesloten 
werkgevers, kan Onze met de uitvoering der 
Ziektewet belaste Minister voor de inschrijving 
van personen in dienst van kermisreizigers en 
van schippersknechts een bepaalde Raad van 
Arbeid aanwijzen. 

(2) Zoolang de in het eerste lid bedoelde aan
wijzing niet hPeft plaats gehad geschiedt de 
inschrijving van personen in dienst van kermis
reizigers, van schippe1sknechts en van bij wijze 
van werkverschaffing te werk gestelde personen 
bij de ziekenkas van den Raad van Arbeid, 
binnen wiens gebied het kantoor der posterijen 
gelegen is, alwaar de loonlijst of het stuk, 
hetwelk in de plaats daarvan moet worden 
aangehouden, behoort te worden ingele;verd. 

2. In afwijking van hetgeen in de Ziektewet 
is bepaald ten aanzien van de bepaling van het 
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llagloon, is met betrekking tot de bepafo1g van 
het dagloon voor : 

a. personen in dienst van kermisreizigers, 
b. schippersknechts, 
c. bij wijze van werkverschaffing te werk 

gestelde personen_. 
d. seizoenarbeiders, 
van toepassing, het bepaalde in artikel 7 der 

Ongevallenwet 1921, en in de krachtens dat 
artikel uitgevaardigde algemeene maatregelen 
van bestuur, met inachtneming van de wijzi
gingen, welke de aard van het onderwerp vor
dert. 

3. ( 1) In afwtjking van hetgeen in de Ziekte
wet is bepaald ten aanzien van de ziekengeld
uitkeering, geschiedt de uitkeering van het 
ziekengeld, toekomende aA.n personen, behoo
rende tot een van de groepen, bedoeld onder a, 
/>, c en d van A.rtikel 2, voor zoover die ver
zekerden in dienst zijn van niet bij een erkende 
bedrijfsv,,reeniging aangesloten werkgevers, 
door de ziekenkas van den Raad van Arbeid, 
binnen wiens gebied de verzekerde verblijft. 

(2) Indien de RA.ad van Arbeid, die het 
ziekengeld uitkeert, een andere is, dan die, bij 
welks ziekenkas de verzekerde is inge,chreven, 
worden door laatstbedoelden Raad de uit
gekeerde ziekengelden aan den Raad van Ar
beid, die de uitkeering deed, terugbetaald. 

4. Voor zoover daA.romtrent geen andere 
van de bepalingen der Ziektewet afwijkende 
regeling is getroffen, geschiedt ten aanzien 
van verzekerden, in dienst van een onder
neming, onderscheidenlijk van een publiek
rechtelijk lichaam, wier, onderscheidenlijk wiens 
werkzaamheden zich uitstrekken over het 
gebied van meer dan een Raad van Arbeid, de 
betaling van volgens de Ziektewet verschuldigde 
premie aan de ziekenkas van den Raad van 
Arbeid, binnen wiens gebied de zetel der onder
neming of het bestuur van het publiekrechtelijk 
lichaam is gevestigd of in de gevallen, bedoeld 
bij artikel 22 der Ziektewet, aan de ziekenkas 
van den Raad van Arbeid, binnen wiens gebied 
de werkgever in den zin van het derde lid van 
artikel 22 dier wet is gevestigd. 

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

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

's-Gravenhage, den 27sten Februari 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. VERSCHUUR. 

(Uitgeg . 28 Febr. 1930.) 

27 Februari 1930. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 23 der _Ziektewet, 
houdende bijzondere voorschriften voor de 
verzekering van personen, die in den regel 
in dezelfde kalenderweek _niet !anger dan 
twee dagen in dienst van denzelfden werk
gever werkzaam zijn. S. 52. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 14 Ja.nuari 

•' IQ., 
1930, n°. 140, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 23 der Ziektewet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

4 Februari HT30, n°. 25); 
Gelet op bet nader rapport van Onzeu voor

noemden Minister van 24 Februari 1930, 
n°. 791, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Te bepalen als volgt : 
Art. 1 . (1) De arbeider, die in den regel in 

dezelfde kalenderweek niet !anger dan twee 
dagen in dienst, van den zelfden werkgever is, 
is verplicht zich a.an te melden bij den Raad van 
Arbeid, binnen wiens gebied hjj zijn woonp!aats 
heeft, ter inschrijving in het register, bedoeld 
in het tweede lid. 

(2) Door de Raden van Arbeid wordt een 
register van losse arbeiders aangehouden. 
Na inschrijving in dit rPgister wordt den be
trokken arbeider een te zijnen name gestelde 
legitimatiekaart uitgereikt (in dit besluit verder 
aangeduid als ,,de kaart"), geldig gedurende 
den daarop aangegeven termijn. De Raad 
van Arbeid is bevoegd te verlangen, dat de 
arbeider zijn portret overlegt, dat alsdan aan 
de !mart wordt vastgehecht. Het model van 
bedoeld recrister, alsmede het model en de 
geldigheidsduur der kaart worden door Onzen 
Minister, met de uitvoering der Ziektewet 
belast, vastgesteld. 

(3) De uitreiking van een kaart, bedoeld 
in het tweede lid van dit ~rtikel, blijft achter
wege: 

a. indien blijkt, dat de arbeider reeds iri het 
bezit is van een door den Raad van Arbeid 
uitgereikte kaart, waarvan de geldigheidsduur 
nog niet is verstreken ; 

b. indien ten name van den lossen arbeider -
niet door den Raad - een stnk is uitgereikt, 
waa.ruit dezelfde gegevem kunnen worden geput 
als uit de bovenvermelde kaart, zulks ten 
genoege van den Raad van Arbeid. 

(4) De losse arbeider is verplicht .gedurende 
den tijd_. dat hij in loondienst werkzaam is, 
zjjn kaart, onderscheidenlijk het stuk, bedoeld 
in het vorig !id, onder b, bij zich te hebben en 
na afloop van den geldigheidsduur of, indien hij 
binnen dien termijn ophoudt lo~ arbeider te 
zijn, op dat tijdstip, in te leveren bij het .orgaan, 
dat hem de kaart, onderscheidenlijk het stuk, 
uitgereikt heeft. ' 

2. (I) Telkenmale, wanneer door een lossen 
arbeider in loondienst van een werkgever 
arbeid wordt verricht, worden door of namens 
<lien werkgever <liens naam, voorletters en 
adres. voorzien van de paraaf van den werk
!!ever or den door dezen daartoe aangewezen 
persoon, op de kaart, ondersoheidenlijk op het 
stuk, bedoeld in artikel 1, derde lid, onder b., 
vermeld, onder aanduiding van de periode, 
gedurende welke de arheider in zijn dienst is. 

(2) Indien de Raad van Arbeid daartoe ver
gunning verleent, kan de werkcrever in plaats 
van met naam, voorletters en aJres op de-kaart 
of het stuk vermeld worden met een firma
stempel of een afkorting, welke geen twijfel 
omtrent de identit-eit van den werkgever laat-. 

3. Jn afwijking van het bepaalde in artikel 4, 
derde lid, der Ziektewet, wordt het dai;rloon 
per groep v:rn gelijksoortige losse arbeiders in 
een zelfde gemeente vastgesteld op een drie
honderdste van het loon, hetwelk gedurende bet 
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!aatstverloopen kalenderjaar gemiddeld is ver
diend door tot de betrokken groep behoorende 
losse atbeiders. 

4. (1) De losse arbeider, die gedurende de 
laatste twee maanden v66r het einde zijner 
verzekering onafgebroken verzekerd is geweest, 
heeft bij ongeschiktheid tot werken binnen een 
maand na het eind zijner verzekering aanRpraak 
op ziekenge]d op den in artikel 52 der Ziektewet 
geregcldeii voet, tegenover de ziekenkas van den 
Raad van Arbeid, onderscheiden l\jk de erkende 
bedrijfsvereeniging, waarbij de laatste werk
gever van den arbeider was aangesloten. 
,. (2) De losse arbeider, wiens ongeschiktheid tot 
werken intreedt binnen acht dagen nadat zijn 
,·erzekering is geeindigd, heeft aanspraak op 
ziekengeld tegenover de z~ekeM.R-s van den 
Raad van Arbeid, ondersche1denl;1k de erkende 
bedrijfsvereeniging, waarbjj de laatst.e werk
gever van den arheider wa.s aan&esloten, indien 
hij in de twee maanden, onmictdellijk vooraf
gaande aan het einde der verzekering, op 
tenminste zestien kalenderdagen arbeid in loon
d.ienst heeft verricht. Het ziekengeld wordt in 
dit geval berekend naar een dagloon, dat ver
kregen wordt, door het in die twee maanden 
door dien arbeider verdiende loon te dei,Jen 
door het, aantal dagen, waarop hij arbeid in 
loondienst heeft verricht, met. dien verntande, 
dat het aldus verkregen dagloon. hetwelk meer 
d:tn vjjf guldfm bedraagt, voor dat meerdere 
niet · in aanmerking k ,1mt. 

5. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden <lag na dien der dagteekening 
van het St,aatsblad, waarin bet, is geplaatst. 

Onze Minister van ArbP-id, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van <lit besluit, 
hetwelk in het St,aa.tsbl.ad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift za! worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 27sten Februari 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en NiivPrheid, 
T. J. VERSCHUUR. 

(Uitgeg . 28 Febr. 1930.) 

27 Februa1·i 1930. BESLUIT, houdende in
trekking van de aanwijzing van Enkhui
zen als los-, lichtings- en laadplaats bij 
in_ en uitvoer ter zee. S. 53. 

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

Financien van 21 Februari 1930, n° . 67, In
voerrechten en Accijnzen; 

Gezien de artikelen 6, 9, 19 en 52 der Al
gemeene Wet van 26 Augustus 1822 (Staats
blad n°. 38); 

Gelet op het Koninklijk besluit van 10 De
cember 1822 (Staatsblad n°. 50) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. De aanwijzingen bij artikel 1, § I, 
sub 2 en 4, en bij artikel 3 van liet Konink
lijk besluit van 10 December 1822 (Staats
blad n° . 50) van E nkhuizen als los- en li_ch
tingsplaats bij invoer en als laadplaats bij 
uitvoer ter zee vervallen. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Mei 1930. 

Onze Minister van Financien is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaats. 

's-Gravenhage, den 27sten F'ebruari 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, De Geer. 
(Uitgeg. 11 Maart 1930.) 

27 Februari 1930. BESLUIT, houdende be
schikking op het bezwaar, ingebracht door 
J. I. Leutscher te Den Helder, tegen de 
gemeente, waar hij over het belastingjaar 
1926/27 in de Rijksinkomstenbelasting is 
aangeslagen. S . 54 . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het bezwaar, ingebracht 

door J. I . Leutscher te Den H elder, tegen de 
gemeente, waar hij over het belastingjaar 
1926/1927, in de Rijksinkomstenbelasting is 
aangeslagen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
21 Februari 1928, n°. 173 en 24 Januari 1929, 
n° . 173(1928)/26 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 22 Februari 1930, n°. 124, Af
deeling Directe Belastingen ; 

Overwegende : dat J. I. Leutscher over het 
belastingjaar 1926/1927 in de bovengenoemde 
belasting is aangeslagen in de gemeente Den 
Helder ; 

dat hij daartegen bezwaar heeft gemaakt, 
aanvoerende, dat hij dient bij de Koninklijke 
Marine als luitenant ter zee le klasse; dat 
hij plus minus 23 Maart 1928 is geplaatst te 
St. Tropez in Frankrijk voor het verrichten 
van diensten ten behoeve van de Koninklijke 
Marine ; dat hij aldaar gebleven is tot 30 
Juli 1926, waarna hij ter beschikking werd 
gesteld en in ltalie verblijf heeft gehouden, 
totdat hij in September 1926 geplaatst is te 
Weymouth in Eng eland; dat hij met 21 Fe
bruari 1927 opnieuw gesteld is ter beschik
king, en 14 Maart 1927 geplaatst is in de 
Kazerne Onderzeedienst te Den- Helder, met 
welken datum hij zich in Nederland in de ge
meente Den H elder heeft gevestigd; dat hij 
bij zijne plaatsing te St. Tropez uitsluitend 
voor de betaling van de hem toekomende be
zoldiging administratief gevoerd is in de rol 
der onderzeedienstkazerne, hetgeen volgens 
eene beslissing van den Hoogen Raad inzake 
een beroep van den luitenant ter zee Bruins
ma geene aanleiding geeft tot belastingplich
tighi:id aldaar; dat hij in de maand Februari 
1926 administratief overgeplaatst is in de rol 
van de Marinekazerne te Amste1'1Zam, in welke 
rol hij gevoerd is geworden tot 14 Maart 
1927 ; dat hij gedurende het belastingjaar 
1926/27 tot 14 Maart 1927 metterwoon is ge
vestigd geweest in het buitenland en in geen 
verband hoegenaamd stond met de gemeente 
Den H elder; 

Overwegende, dat Wij niet bevoegd zijn uit
spraak te doen omtrent de vraag of de re
clamant bij den aanvang van het belasting
jaar in het buitenland dan wel hier te lande 
woonde, daar <lit is een vraag omtrent het 
bestaan van belastingplicht, terwijl artikel 54 
der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 slechts 
geschill en omtrent de plaats waar de aanslag 



1930 27 FEB RU AR I (S.54.) 128 

moet wmden opgelegd, aan Onze beslissing 
tinderwerpt ; 

dat Wij mitsdien verplicht zijn, zonder meer 
aan te nernen - in overeenstemming trouwens 
met wat voor voorafgaande jaren door den 
R aad van Beroep te Alkmaar, als ten dezen 
welbevoegde autor iteit, op een bezwaarschrift 
van den reclamant bes] ist is - dat de re
el am ant terecht voor het voile belastingjaar 
is aangeslagen naar artikel 1, letter a, der 
wet op de inkomstenbelasting, en slechts kun
nen onderzoeken of die aanslag wellicht, 
krachtens art. 53 der genoemde wet, in een 
andere gemeente dan Den Helder had behoo
ren te warden opgelegd ; 

Overwegende te dien aanzien, dat niet is ge
bleken, dat de reclamant op 1 Mei 1926 in 
een andere gemeente des Rijks woonde dan 
Den H elde1·; 

dat mitsdien de reclamant hetzij op 1 Mei 
1926 te Den H elder woonde en derhalve 
krachtens artikel 53 der bovengenoemde wet 
terecht in die gemeente is aangeslagen, hetzij 
op 1 Mei 1926 geen vaste woonplaats binnen 
het Rij k had; 

dat hij in dit laatste geval evenzeer terecht 
in de gemeente Den Helder is aangeslagen, 
omdat uit den aanslag zelf blijkt, dat hij in 
die gemeente is opgespoord; 

Gezien de genoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bezwaar ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Financien is belast met 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk tegelijk 
met ziin rapport in het Staatsblad zal warden 
gepl aatst en waarvan afschrift zal warden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 27sten Februari 1930. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van Financii!n, De Ge er. 
( Uitgeg. 18 Maart 1930.) 

MINISTERIE VAN 
FINANCIEN. 

Afdeelin g: 
D i r e c t e B e I a s t i n g e n. 

N°. 124. 

Onderwerp: 
Commissoriaal van 23 

Juni 1927, n°. 107. 

's-Gravenhage, 22 Februari 1930. 

Aan de Koningin. 

Bij deze heeft de ondergeteekende de eer 
Uwer Majesteit weder aan te bieden het be
zwaarschrift van J. I. L eutscher te Den H el
der tegen de gemeente waar hij over het be
lastingjaar 1926/27 in de Rijksinkomstenbe
lasting is aangeslagen. 

Nadat de ondergeteekende met de Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur van den 
Raad van State, krachtens machtiging van 
Uwe Majesteit, in overleg was getreden, heeft 
die Afdeeling, met wijziging van haar oor
spronkelijk advies, Uwer Majesteit de vol 
gende uitspraak voorgedragen: 

Beschikkende op het bezwaar, ingebracht 
door J. I. Leutscher te Den H elder, tegen de 
gemeente, waar hij over het belastingjaar 
1926/1927, in de Rijksinkomstenbelasting is 
aangeslagen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv iezen 
van 21 Februari 1928, n°. 173 en 24 J anuari 
1929 , n° . 173(1928)/26; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 

Overwegende: dat J. I. Leutscher over het 
belastingjaar 1926/1927 in de bovengenoemde 
belasting is aangeslagen in de gemeente Den 
H elder ; 

dat hij daa rtegen bezwaar heeft gemaakt. 
aanvoerende, dat hij di ent bij de Koninklijke 
Marine als Jui tenant ter zee le klasse; dat 
hij plus minus 23 Maart 1923 is geplaatst te 
St. Tropez in Frankrijk voor het verrichten 
van diensten ten behoeve van de Koninklijke 
Marine; dat hij aldaar gebleven is tot 30 
Juli 1926, waarna hij ter beschikking werd 
gesteld en in Italie verblijf heeft gehouden, 
totdat hij in September 1926 geplaatst is te 
Wey,nouth in Engeland; dat hij met 21 Fe
bruari 1927 opnieuw gesteld is ter beschik
king, en 14 Maart 1927 geplaatst is in de 
Kazerne Onderzeedienst te Den H elder, met 
welken datum hij zich in Nederland in de ge
meente Den H elder heeft gevestigd; dat hij 
bij zijne p laatsing te St. Tropez uitsluitend 
voor de betaling van de hem toekomende be
zoldiging administratief gevoerd is in de rol 
der onderzeedi enstkazerne, h etgeen volgens 
eene beslissing van den Hoogen Raad inzake 
een beroep van den luitenant ter zee Bruins
ma geene aanleiding geeft tot belastingplich
tigheid aldaar; dat hij gedurende het belas
tingjaar 1926/27 tot 14 Maart 1927 metter
woon gevestigd is geweest in het buitenland; 

0. dat moet warden aangenomen, dat de 
belanghebbende op 1 Mei 1926, datum, w_aar
op het belastingjaar 1926/27 begint, door 
Onzen Minister van Marine was geplaatst te 
St . Tropez in Frankrijk voor het verrichten 
van diensten ten behoeve van de Koninklijke 
Marine en hij zich destijds a ldaar bevond, 
terwijl geen band hem met Den H elder ver
bond; 

Gezien de Wet op de Inkomstenbelasting 
1914 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den aanslag van J. I. Leutscher in de Rijks

inkomstenbelasting in de gemeente Den H el
der over het belastingjaar 1926/1927 te ver
nietigen. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan af
schrift zal warden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

Ook met di t nader advies kan de onderge
teekende zich niet vereenigen. De gronden 
waarop dit oordeel rust, zijn vermeld in het 
ontwerp-besluit, dat Uwer Majesteit hierbij 
eerbiedig ter bekrachtiging wordt aangeboden. 

De Minister van Financii!n, De Geer. 
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27 Februari 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 51.) 

De omstandigheid dat appell ant vast 
zou worden werkzaam gesteld als onder
wijzer aan een school voor gewoon lager 
onderwijs onder een hoofd, dat een oud
leerling van hem i~ en een bestuur, dat 
hem blijkens het verleden, toe!l hij onder 
datzelfde bestuur aan een andere zchool 
werkzaam was, slecht gezind is, is niet 
een zoodanig bez·waar, dat dit modebrengt 
dat hij deze benoeming redelijkerwijze in 
verband met zijne persoonlijkheid en om- · 
stanrligheden niet kon aanvaarden. 

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

J'. Slager, wonende te Soestdijk, die 1 No
vember 1923 in het genot van wachtgeld werd 
gesteld als gewezen onderwijzer aan • de bij
zondere uitgebreid lager onderwijsschool, Boven 
Nieuwstraat te Kampen, tegen de beslissing 
van Onzen Minister van Ondenvijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 5 December 1929, n°. 
3501/II, Afd. L. 0 . F., waarbij overeenkom
stig het 6e lid van artikel 51 der Lager 
Onderwijswet 1920 het hem toegekende wacht
geld met ingang van 1 Mei 1929 is vervallen 
verklaard, in verband met de weigering van 
den appellant om eene vaste betrekking te 
aanvaarden, welke hem redelijkerwijze kon 
worden opgedragen ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 J anuari 1930, n°. 95; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
· Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 17 
Februari 1930, n°. 7395, afd. L. 0. F.; 

0. dat Onze Minister zijne beschikking heeft 
genomen uit overweging, dat blijkens een 
onder dagteekening van 29 April 1929, n°. 
447, van het bestuur der Vereeniging tot 
Stichting en Instandhouding van Christelijke 
Scholen te Kampen ontvangen bericht J . 
Slager, gewezen onderwijzer aan de onder dat 
bestuur gestaan hebbende, thans opgeheven, 
bijzondere school voor uitgebreid lager onder
wijs, gevestigd aan de Boven Nieuwstraat al
daar, als zoodanig sinds 1 November 1923 
wachtgeld genietende, heeft bedankt voor eene 
·vaste benoeming, ingaande 1 Mei 1929, als 
-0nderwijzer aan de eveneens ·onder dat bestuur 
staande school voor gewoon lager onderwijs, 
Boven Nieuwstraat 71 aldaar; dat in een 
onder dagteekening van 24 Mei 1929 ingeko
men schrijven Slager voornoemd mededeelt, 
dat het hem onmogelijk was die benoeming 
aan te nemen met het oog op verschillende 
bezwaren, en dat hij bovendien juist v66r 
eenige weken te Soestdijk een huis had ge
huurd; dat echter de herplaatsing als onder
wijzer aan eene school van hetzelfde bestuur, 
onder hetwelk hij vroeger als onderwijzer is 
werkzaam geweest, geacht moet worden te 
zijn de benoeming in eene betrekking, welke 
hem in verband met zijne persoonlijkheid en 
omstandigheden redelijkerwijze kan worden 
,opgedragen; dat de belanghebbende, indien 
hij deze betrekking had aanvaard, eene jaar
wedde van f 2654 zou hebben genoten, en dat 
:zijn laatstelijk genoten jaarwedde niet hooger 
was· 

d~t de appellant in beroep in hoofdzaak 
19:30 

aanvoert, dat eene betrekking als onderwijzer 
aan eene school voor gewoon lager onderwijs 
onder een hoofd, dat een oud-leerling van 
hem is, en een bestuur, dat hem blijkens het 
verleden slecht gezind is, toch niet eene be
trekking is, welke hem, een oud-onderwijzer 
bij het uitgebreid lager onderwijs in verband 
met zijne persoonlijkheid en omstandigheden, 
redelijkerwijze kan worden opgedragen; 

0. dat Onze Minister op juiste gronden 
h et wachtgeld van den appellant h eeft inge
trokken; 

dat de bezwaren van den appellant tegen 
de vaste betrekking, waarin hij benoemd was, 
niet van dien aard zijn, dat zij medebrengen, 
dat hij deze benoeming redelijkerwijze in ve1·
band met zijne persoonlijkheid en omstandig
heden niet kon aanvaarden; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

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

28 Februari 1930. BESLUIT tot bepaling 
van den <lag, waarop de artikelen V, VI, 
IX en XIIIbis van de wet van den 24sten 
Juni 1929 (Staatsblad n°. 330), houdende 
wijziging der Ouderdomswet 1919, in wer
king zullen treden. S. 55. 

Bepaald op 1 A pril 1930. 

28 Februari 1930. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het Koninklijk besluit van 17 April 
1923 (Staatsblad n°. 146), laatstelijk gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 24 Fe
bruari 1927 (Staatsblad n°. 43) tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld bij de artikelen 5, 
18, tweede lid, 20, tweede lid, 21, vierde 
lid, 22, tweede lid, 23, vierde lid der Ouder
domswet 1919 en tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur als be
doeld in artikel XX van de wet van 19 
Mei 1922 (Staatsblad n°. 352), zooals dat 
luidt volgens den tekst, bekendgemaakt 
bij Koninklijk besluit van 28 December 
1926 (Staatsblad n°. 449), en daarna ge
wijzigd is bij Koninklijk besluit van 24 Fe
bruari 1927 ( Strw,tsbiad n°. 43), en t ot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in de artikelen 10, 
vierde lid, 18, eerste lid, en XIIIbis van 
de wet van 24 ,Juni 1929 (Staatsblad n°. 330). 
s. 56. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
• Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 17 December 
1929, n°. 3305, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien de artikelen 5, 10, vierde lid, 18, eerste 
en tweede !id, 20, tweede lid, 21, vierde lid, 22, 
tweede lid, 23, vierde lid, der Ouderdomswet 
1919, artikel XX van de wet van 19 Mei 1922 
(Staatshlad n°. 352), en artikel XIIIbis van de 
wet van 24 Juni 1929 (Staatsblad n°. 330); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
4 Februari 1930, n°. 24); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Februari 1930, n°. 719, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

9 
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Hebben goedgevonden en verstaan : 
met wijziging van Ons besluit van 17 April 

1923 (Staatsblad n°. 146) tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, als be
doeld bij de artikelen 5, 18, tweede lid, 20, 
tweede lid, 21, vierde lid, 22, tweede lid, 23, 
vierde lid, der Ouderdomswet 1919 en tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van be
stuur als bedoeld in artikel XX van de wet van 
19 Mei 1922 (Staatsblad n°. 352), zooals dat luidt 
volgens den tekst, bekendg\)maakt bij Ons be
sluit van 28 December 1926 (Staatsblad, n°. 449) 
en daarna gewijzigd is bij Ons besluit van 24 Fe
bruari 1927 ( St,aatsblad n°. 43) te bepalen als volgt: 

Art. I. In dit besluit wordt onder ,,Ons voren
bedoeld gewijzigd besluit van 17 April 1923 
(Staatsblad n°. 146)" verstaan .,Ons bes!uit van 
17 April 1923 (Staatsblad n°. 146) tot vaststel 
ling van een algemeenen maat.regel van bestuur, 
als bedoeld bij de artikelen 5, 18, tweede lid, 
20, tweede lid, 21, vierde lid, 22, tweede lid, 23, 
vierde lid, der Ouderdomswet 1919 en tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van be
stuur als bedoeld in artikel XX van de wet 
van 19 Mei 1922 (Staatsblad n°. 352), zooals dat 
luidt volgens den tekst, bekendgemaakt bij 
Ons besluit van 28 December 1926 (Staatsblad 
n°. 449\ en daarna gewijzigd is bij Ons besluit 
van 24 Februari 1927 (8taatsblad n°. 43)." 

Art. II. Artikel 1 van Ons vorenbedoeld ge
wijzigd besluit van 17 April 1923 (Staatsblad 
n°. 146) wordt als volgt gelezen: 

,,In dit besluit wordt verstaan onder : 
Onzen Minister : Onze l\'[inister met de uit

voering der Ouderdomswet 1919 belast; 
de Bank : de Rijksverzekeringsbank ; 
verzekerde : de persoon, die, ingevolge de 

Ouderdomswet 1919, zich verzekerd heeft voor 
een rente na het bereiken van een vooraf vast
gestelden leeftijd, zoomede de persoon, die, in
gevolge genoemde wet, zijn echtgenoot verze
kerd heeft voor een rente na zijn overlijden; 

verzorgde : de persqon, op wiens hoofd de 
overlevingsrente, in genoemde wet bedoel~ 
is gevestigd.". 

Art. III. V 66r de bestaande leden van artikel 
3 van Ons vorenbedoeld gewijzigd besluit van 
17 April 1923 (8taatsblad n°. 146) worden de 
volgende leden geplaatst : 

,,Een verzekering, gesloten krachtens artikel 
10, eerste lid, der Ouderdomswet 1919, omvat : 

a. een rente tot een bedrag, vastgesteld met 
inachtneming van het in artike! 11 dier wet be
paalde en ingaande op een leeftijd, bepaald over
eenkomstig de art.ikelen 45 en 46 van dit besluit; 

/,. een uitkeering bij overlijden overeenkom
stig artikel 12 dier wet, indien en voor zoover 
de verzekering dezer uitkeering niet reeds op 
het hoofd van deri verzekerde loopende is ; • 

c. indien degene, die de aanvraag tot toe
lating tot de verzekering doet, den wensch 
daartoe in de aanvraag te kennen geeft, een 
uitkeering bij overlijden v66r den datum van 
ingang der onder a bedoelde rente, ten bedrage 
van de voor de verzekering van die rente en van 
de hierbedoelde uitkeering betaalde premien, 
omgerekend op den voet van jaarpremien en 
verminderd met het bedrag van een jaarpremie. 

De verplicht.ing tot premiebetaling voor deze 
verzekering bestaat zoolang de verzekercle in 
)even is, doch uiterlijk tot den !eeftijd, waarop 
de onder a bedoelde rente ingaat. 

Een verzekering, gesloten krachtens artikel 

10, vierde lid, der Ouderdomswet 1919, omvat: 
een rente tot een bedrag, vastgesteid met in

achtneming van het in dat lid bepaalde. 
De verplichting tot premiebetaling voor deze 

verzekering bestaat zoolang de verzekerde in 
!even is of tot de verzekerde een der vooraf 
te bepalen leeftij den in geheele j aren, liggende 
tusschen den 55-jarigen en den 65-jarigen !eef
tijd, de beide genoemde leeftijden inbegrepen, 
heeft bereikt. 

Ongeacht het bepaa.Jde in het vorige lid ein
digt de premiebetaling bij het overlijden van 
den verzorgde.". 

Art. IV. Aan artikel 4 van Ons vorenbe
doeld gewijzigd besluit van 17 April 1923 
(Staatsblad n°. 146) wordt een derde lid toege
voegd, ]uidende : 

,,Woont de aanvrager buiten het Rijk in 
Europa; dan geschiedt de aanvraag bjj den 
Raad van Arbeid te Amsterdam." . 

Art. V. Het tweede lid van artikel 7 van 
Ons vorenbedoeld gewijzigd besluit van 17 April 
1923 (Staatsblad n°. 146) wordt als volgt gelezen: 

,,Behoudens het bepaalde in het eerste lid 
van artikel 25 der Ouderdomswet 1919, gaat 
de verzekering in op het tijdstip, waarop de 
aanvraag is ingediend." . 

Het onder a in het derde lid van dat artikel 
bepaalde wordt vervangen door het volgende : 

,,den naam, de voornamen, het jaar en den 
datum van geboorte en de woonplaats van den 
verzekerde en indien de verzekering is gesloten 
krachtens artikel 10, vierde lid, der Ouder
domswet 1919, teveus den naam, de voornamen, 
het jaar en den datum van geboorte en de woon
plaats van den verzorgde". 

De woorden: ,,den leeftijd" voorkomende 
onder b in het derde lid van dat artikel, worden 
vervangen door: ,,het tijdstip". 

Art. VI. Tusschen de artikelen 7 en 8 van 
Ons vorenbedoeld gewijzigd besluit van 17 April 
1923 (Staatsblad, n°. 146) wordt ingevoegd een 
nieuw artikel, luidende: 

,,Art. 7a. De aanvraag tot het sluiten van 
de in het vierde lid van artikel 10 der Ouder
domswet 1919 bedoelde verzekering wordt af
gewezen, indien degene, die zijn echtgenoot 
wenscht te verzekeren voor een rente na zijn 
overlijden, op den dag der indiening van de 
aanvraag den leeftijd van 60 jaar heeft bereikt 
of overschreden. ". 

Art. VII. Het derde lid van artikel 15 van 
Ons vorenbedoeld gewijzigd besluit van 17 April 
1923 (St.aatsblad n°. 146) vervalt. 

De aanhef van het vierde lid van dat artikel 
wordt als volgt gelezen : 

,, Op verzoek van dengene, die de premien 
betaalt, kan door den Raad van Arbeid worden 
bepaald, dat de premie bij voornitbeta.Jing per 
maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar 
zal worden voldaan.". 

Art. VIII. Tusschen het eerste en tweede 
lid van ai-tikel 25 van Ons vorenbedoeld ge
wijzigd besluit van 17 April 1923 (Staatsblad 
n°. 146) wordt eeil nieuw lid ingevoegd, luidende: 

,,Is de aanvraag tot het sluiten der verzeke
ring ingediend bij den Raad van Arbeid te Am
sterdam op grond van het in het derde lid van 
artikel 4 bepaalde, dan bernsten de premiekaart 
en het dossier, bevattende de stukken betref
fende de verzekering, bij dien Raad, indien de 
persoou, die de premien betaalt, buiten het 
Rijk in Europa woont.". 
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In het laatste lid van dat artikel worden de 
woorden: ,,verhuist naar het buitenland" ver
vangen door de woorden : ,,gaat wonen buiten 
het Rijk in Europa". 

Art. IX. Het eerste lid van artikel 31 van 
Ons vorenbedoeld gewijzigd besluit van 17 
April 1923 (S taat b/,ad n°. 146) vervalt en wordt 
vervangen door drie leden, luidende : 

,,De Raad van Arbeid bepaalt het rentebe
d.rag, waarop de verzekerde, bij het bereiken 
van den leeftijd, waarop het rentegenot ingaat, 
recht heeft en vermeldt dit bedrag in het be
wijs, bedoeld in de artikelen 20 en 21 der Ouder
domswet 1919. 

Indien de verzekering is gesloten met het be
ding, bedoeld in artikel 10, tweede lid, der 
Ouderdomswet 1919, bepaalt de Raad van Ar
beid tevens het bedrag der uitkeering, bij over
lijden v66r het bereiken van den in het eerste 
lid bedoelden leeftijd en vermeldt dit bedrag 
eveneens in het in het eerste lid bedoelde bewijs. 

I s de verzekering gesloten kraohtens artikel 
10, vierde lid, der Ouderdomswet 1919, dan be
paalt de Raad van Arbeid het bedrag, waarop 
de verzorgde na het overlijden van den ver
zekerde recht heeft en vermeldt dit bedrag in 
het bewijs, bedoeld in de artikelen 20 en 21 der 
Ouderdomswet 1919." . 

Art. X. Het derde lid van artikel 32 van 
Ons vorenbedoeld gewijzigd besluit van 17 April 
1923 (Staatsblad n°. 146) wordt als volgt ge
lezen: 

,,H et vierde, vijfde en zesde lid van artikel 31 
zijn van toepassing.". 

Art. XL In artikel 36 van Ons vorenbedoeld 
gewijzigd besluit van 17 April 1923 (Staatsb/,ad 
n°. 146) word.en achter het woord: ,,beslist" 
ino-evoegd de woorden: ,,behoudens in de ge
vailen, bedoeld in artikel 61, laatste lid en ar
tikel 67i, laatste lid,". 

Art. XII. Het opsohrift van hoofdstuk VI 
van Ons vorenbedoeld gewijzigd besluit van 
17 April 1923 (Staatsblad n°. 146) wordt als 
volgt gelezen : 

,,Van de verlaging der Verzekering". 
De in da,t hoofdstuk voorkomende artikelen 

41 en 42 alsmede het opsohrift van art-ikel 41 
en het opschrift van artikel 43 -vervallen. 

Art. XIII. De eerste volzin van artikel 43 
van Ons vorenbedoeld gewijzigd besluit van 
17 April 1923 (Staatsblad n°. 146) wordt als 
volgt gelezen : 

,,Het bedrag der kraohtens artikel 10 der 
Ouderdomswet 1919 verzekerde rente kan, met 
inachtneming van het in artikel 10, vjerde lid, 
onderscheidenlijk het in artikel 11 der Ouder
domswet 1919 bepaalde, word.en verlaagd.". 

Art. XIV. In artikel 45 van Ons vorenbe
doeld gewijzigd besluit van 17 April 1923 (Staats
b/,ad n°. 146) worden aohter het oijfer ,,10" ge
plaatst de woorden: ,,eerste lid' '. 

Art. XV. Artikel 48 van Ons vorenbedoeld 
gewijzigd besluit van 17 April 1923 (Staatsblad 
n°. 146) wordt als volgt gelezen : 

,.De Raad van Arbeid zendt, zoodra ujt een 
verzekering recht op rente ontstaat en de pre
miebetaling voor die verzekering niet op grond 
van een der artikelen 20 en 21 der Ouderdoms
wet 1919 is geiiindigd, de premiekaart met de 
overige stnkken aan het bestuur der Bank, het
welk de rente ambtshalve bij beslissing toekent. 

Indien de premiebetaling op grond van een 
der artikelen 20 en 21 der Ouderdomswet 1919 

is geeindigd, geschiedt de toekenning_ der rente 
wanneer aan het bestuur der Bank olijkt, dat 
het recht op rente of het reoht op .de som in 
eens, bedoeld in artikel 20, tweede lid, onder b, 
der Ouderdomswet 1919, is ontstaan.". 

Art . XVI. Tusschen de artikelen 48 en 49 
van Ons vorenbedoeld gewijzigd besluit van 
17 Apri l 1923 (Staatsb/,ad n°. 146) word.en twee 
nieuwe artikelen ingevoegd, luidende : 

.,Art. 48a. vVanneer de verzekerde, die een 
verzekering heeft gesloten als bedoeld bij artikel 
10, vierde lid, der· Ouderdomswet 1919, over
lijdt binnen drie jaren na den dag, waarop de 
verzekering is ingegaan, wordt, teuzij het over
lijden het gevolg is van een hem na het ingaan 
der verzekering overkomen ongeval, de ver
zekerde rente niet uitgekeerd. 

Art. 48b. De rente, bedoeld in artikel 10, 
vierde lid, der Ouderdomswet 1919, gaat in op 
den eersten dag der week, waarin de verzekerde 
is overleden." . 

Art. XVII. Het derde lid van artikel 49 
van Ons vorenbedoeld gewijzigd besluit van 
17 April 1923 (Staatsblad n°. 146) wordt als 
volgt gelezen : ' 

,,Van de beslissing betreffende een rente als 
bedoeld in artikel 10, vierde lid, der Ouder
domswet 1919, wordt mededeeling gedaan aan 
den verzorgde en aan den Raad van Arbeid. 

In de overige gevallen wordt van de beslissing 
mededeeling gedaan aan den verzekerde en aan 
den Raad van Arbeid.". 

Art. XVIII. Het eerste lid van artikel 51 
van Ons vorenbedoeld gewijzigd besluit van 
17 April 1923 (Staatsbl,ad n°. 146) wordt ge
lczen nls volgt : 

,,De toekenning van de in het eerste lid van 
artikel 3 onder b en c bedoelde uitkeering bij 
overlijden geschiedt ambtshalve bij beslissing 
van het bestuur der Bank, behoudens in de 
door cl.at bestuur aan te wijzen gevallen.". 

Art. XIX. Hoofdstuk IX (artt. 55- 67) 
van Ons vorenbedoeld gewij zigd besluit van 
17 April 1923 (Staatsbl,ad n°. 146) vervalt en 
wordt vervangen door het volgende : 

,,Hoofdstuk IX. 

Van de berekening der rrremie en der rente voor 
de ouderdomsverzekering, de verzekering van uit
keering bij overlijden en het beding van rrremie-

restitutie. 

Art. 55. 1. De in dit hoofdstuk· voorkomende 
symbolen hebben de beteekenis, welke in het 
vierde lid van dit artikel bij elk hunner is aan
gegeven. 

2. Het oijfer 1 links boven aan een symbool 
beduidt, dat dit op de renteverzekering betrek
king heeft, het oijfer 2, dat het de wederver
zekering der bruto-premie, het cijfer 3, dat het 
de verzekering van de vaste uitkeering bij over
lijden betreft. 

3. De aanduiding A, B of C, tusschen haken 
achter een symbool geplaatst, beteekent, dat 
de berekening van de waarde van dit symbool 
berust, ondersoheidenlijk : 

A op een der sterftetafels, aan dit besluit 
toegevoegd a.ls bijlagen I en II ; 

B op een der sterftetafels, aan d it besluit toe
gevoegd als bijlagen III en TV : 

C op de sterftetafel, aan cl.it besluit toege
voegd als bijlage V. 
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4. I. Algemeene symbolen. 
x1 is de leeftijd van een verzekerde bij af

sluiting der verzekering. 
x 0 is de leeftijd van een verzekerde bij staking 

der premiebetaling. 
x3 is de leeftij d van een verzekerde bij herstel 

der verzekering. 
x is de leeftijd van een verzekerde op een 

nader te omschrijven tijdstip. 
~ is de leeftijd, waarop de rente ingaat. 

tl,2 x. - X1 

t1,3 X3 - X1 

i::,3 X3 - x. 
ti X - X1 

n1 ~ - X1 

n2 ~ -X2 

n, ~ - X3 

n I:, - X 

r1 is het bedrag der verzekerde jaarrente op 
den leeftijd x1 . 

r2 is het bedrag der premievrije jaarrente op 
cien leeftijd x 2 • 

r is het bedrag der verzekerde jaarrente op 
'den leeftijd x. 

u 1 is het bedrag der vaste uitkeering bij over
lijden, op den leeftijd x1 • 

u 2 is het bedrag der premievrije uitkeering 
bij overlijden, op den leeftijd x2• 

I I. Bijzond,ere symbolen. 

a. Bruto-premien, waarvan bij de bereke
ningen gebruik wordt gemaakt. 

§: .,t>o 
~ 9.E a:i co....:. 

.J'd'd8 §: P... " G 0 ~~-;;~.£ 
~~cop~ M :'.!, "s"' '7Et0'E ~ 
O Ooo a3 ..... 

" ' " ~~e;s P... A.. ... :,:;, I> .... .ci;c 

.... 
I 

'A.." 
II P... " 

'i:i.." "' .,. 

.$:q)~~ ~ S !>Dog • §: ..... 
~i:1J!l1>~ 0 
p.-~:p ..... 

~ ~n§i "" ~ 

;;. ..-"';',C I!: i:1:§ ::', Ooi '°'- "' ]-5~ § =' 'i:i.. " ~" ~$;:;.25 .... 

G 

.., .., o S . ... 
~~~.::: . d 

....,, ~"" 0 $. 
i:I O>,C.!d d d 
a:, 'g a., ~ A " 'd s 1 :El!:"'~"' '3 ... =' "']a:rs !ii) 

0 bfl~+='OCD .... I> ~:pa:i"C '°" 

I 
:::, ~~'°.8e § ~ ..... 
" I>:::,§~~ I> 

"' 
., 

~~ >;S'l'""I t,o 
.!d s ~ " 0 ·.: ll~~~ " "' ... 

~<D1::~~ ~"' " p. ~~~do """' ... i:1 ~Q,)Q.)cfj .. 

"" ~"" ::,;i.,....eQ p. ... 

0 

z .,. 

b. Netto-reserve per eenheid van verzeker<le 
rente, onderscneidenlijk van verzekerde uit
keering: 

voor verzekeringsvorm 1 

2 

t~vx 
2 
tl VX 
3 

3 t1 vx 
r.. Nog niet geamortiseerde eerste 

onkosten per eenheid van verzekerde 

(A of B) 

(B) 

(C) 

rente t
1
ax (A of B) 

d. r 1 (1,03. 1
1
Vx-tax)+u 1 • 1

3 V =tW 
1 I l X 1 X 

r 1 {l,03. 1
1 Vx + ,2 V - ta ) + u 1 • 
1 1 X 1 X 

3 C 
i1 vx = t1 w:.c 

e. Bruto-koopsom voor een premie
vrije renteverzekering, ingaande op 
leeftijd ~ en voortkomende uit een ge
eindigde verzekering, per eenheid van 
premievrije rente: 

nla'x = 1,05. n!ax + 0,01 - ln ax 
waarbij 
:n ax is de waarde eener onmiddellijk 
ingaande, in weektermijnen betaalbare, 
tijdelijke lijfrente, groot 1 per jaar, 
gedurende n jaar en 
nlax is de waarde van een n jaar uit

gestelde, in weektermijnen betaalbare 
lijfrente, groot 1 per jaar . 

f. Bruto-koopsom voor een premie
vrije renteverzekering, ingaande op 
leeftijd ~. als hulpgrootheid bij wijzi
ging eener verzekering. 

nla; = 1,03. n ax + 0,005. In ax 
g. Koopsom voor een t~jdelijke 

verzekering van uitkeering bij over
lijden ten bedi-.1,ge van de eenheid, 
eindigende op den leeftijd ~ : lnAx . 

5. In dit hoofdstuk wordt verstaan 
onder: 

(B) 

(B) 

tarief a : de verzekering van een rente, in
gaande bij het bereiken van een vooruit 'last 
te stellen Ieeftijd, tusscben 55 en 65 jaar. de 
beide genoemde leeftijden inbegrepen, benevens 
de verzekering van een uitkeering bij over
lijden ten bedrage van f 100 of zooveel minder 
als reeds kracbtens de Ouderdomswet l!ll!l 
verzekerd was: 

tarief h : de verzekering van een rent,e en 
van· een uitkeering bij overlijden, als bij tarief a 
omschreven, met bet beding van een uitkeering, 
bij overlijden v66r bet bereiken van den !eeftijd, 
waarop de rente zou ingaan, ten bedrage va ... 
alle betaalde jaarpremien op Mn jaarpremie na. 
Onder jaarpremie wordt bierbij ver~taan r X P:,; . 

Art. 56. Leeft\jden kleiner dan 35 jaren wor
den naar boven afgerond in twaalfde deelen van 
jaren; leeftijden grooter dan 35 jaren worden 
naar boven afgerond in twee-en-vijftigste deelen 
van jaren. 

Voor zoover grootheden alleen voor leeftijden, 
bestaande uit een geheel aantal voile jaren, 
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gegeven zijn en bepaling van die grootheden 
voor t usschengelegen leeftijden noodig is, ge
schiedt deze door recht lijnige interpolatie. 

Een geinterpoleerd getal moet evenvcel deci
malen bevat ten als dat van de beide getallen, 
waar tusschen wordt geinterpoleerd, dat het 
k leinste aantal decimalen bevat. 

Interpolatie gaat steed, vooraf aan de ver
menigvuldiging met coefficientcn. 

B~i de bepaling van een verschuldigde premie 
wordt deze in centen naar boven afgerond. Bij 
de bepaling van rentebedragen en uitk.,eringen 
bij overhjden worden deze in centen afgerond 
t ot bet naastbijliggeod geheele aantal renteo. 

A rt. 57. De premie voor een verzekering, 
als bedoeld in art. 3, l e lid, sub a, van dit be
sluit (renteverzekeriog), bedraagt per week per 
1 gulden verzekerde weekrente 1p;<52l (B). De 
waarde van deze grootheid voor verschillende 
waarden van x is aangegeven in bijlage VII 
van dit besluit. 

De premie voor een verzekering, als bedoeld 
in a rt. 3, l e lid, au b a, van dit besluit , ver
meerderd met die voor een verzekering, als 
bedoeld in art. 3, l e lid, sub c, van dit besluit 
(renteverzekering met tijdelijke wederverzeke
riog van premien bij overlijden), bedraagt per 
week per 1 gulden verzekerde weekrente p;(52) 
(B). De waarde van deze grootheid voor ver
schillende waarden van x is aangegeven in bij
lage VIII van dit besluit. 

De premie voor een verzekering, als bedoeld 
in art. 3, l e lid, sub b, van dit besluit (levens
lange verzekering van uitkeering bij overlijden), 
bedraagt per week per 100 gulden uitkeering 
100 3 ' (52) . 

52,18 X Px . De waarde van deze groothe1d 
voor verschillende waarden van x is aangegeven 
in bijlage I X van dit besluit. 

E chter wordt de premie voor een vcrzekering 
volgens een der t arieven a of I> niet bepaald op 
een lager bedrag dan de premie, welke ten aan
zien van diezelfde verzekering voor een 0-jarige 
verschuldigd zou zijn. 

Premien voor leeftij den, hooger dan die, welke 
in de genoemde bijlagen voorkomen, worden op 
verzoek van den Raad van Ar beid doo, bet 
bestuur der Bank aan den Raad opgegeven. 

A rt . 58. Wordt, overeenkomstig bet in ar
tikel 15 bepaalde, de premie per maand, kwar
taal, halfj aar of jaar bij vooruitbetaling vol
daan, dan wordt de ma.and-, kwartaa.1-, half
jaar- of jaarpremie gevonden door de week
premie te vermeuigvuldigen met onderschei
denlijk 4.35, 13.04, 26.09 en 52.18. 

Bij premiebetaling in groot ere termijnen 
dan een week worden de navolgende disconto's 
t oegestaan : 

bij beta.ling van maandpremie 10 % ; 
bij betaling van kwartaalpremie 13 % ; 
bij betaling van halfjaarpremie 13 % ; 
bij bet a.ling van jaarpremie 14 %-
Ingeval van over lijden v66r het eind van een 

t ijdperk, waarover premie werd betaald, wordt 
de premie over het aantal voile weken na bet 
overlijden gerestit ueerd. Het bedrag dezer resti
tutie wordt berekend in evenredigbeid tot de 
betaalde termijnpremie. 

Ar,. 59. De premiebetaling kan b:j den aan
vang der verzekering en de verdere premie
betal ing kan ten alien t ijde worden A,fgekocht 

door beta.ling van een bedrag groot 0,~6 X 
X 52, 18 x P . !niix, waarbij P voorstelt de 
premie per week, welke voor de verzekering 
verschuldigd is of zou zijn en x de leeftij d OJJ 
het tijdst ip , waarop de premiebetaling voor het 
eerst achterwege bhjft . De grootheid lnax be
r ust op den grondslag B . 

De afkoopsom wordt verhoogd met rente 
a 4 % 's jaars over den tijd, Jiggeode tusschen 
bet t.ijdstip, waarop de premiebetaling voor bet 
eerst achterwege blijft, en het t ijdstip van be
taling der afkoopsom. Indien de betaling t ien 
weken na het eerstgenoemde tijdstip nog niet 
heeft pl aats gebad, worcl t de afkoopsom op
nieuw berekend voor een later tij dstip. Tot aan 
<lit latere tijdstip behoort dan premie te worden 
betaald. 

De rechten, voortvloeiende nit een verzeke
ring, waarvan de premiebetaling is afgekocht , 
zijn deze!fde als die, voortvloeiende uit een 
overigens aan de eerste gelijke verzekering,waar
op voortdurend weekpremie werd betaald . 

Art. li9a. De premiebetaling kan op den in 
het vorig art ikel aangegeven voet gedeeltelijk 
worden afgekocht, met <lien verstande, dat het 
buiten den afkoop blijvende deel de: premie 
tenminste gelijk is aan de premie voor de ver
zekering van een rente van 3 gulden per week, 
ingaande op den leeftijd ~. gesloten op het tijd
stip, waarop ook de werkelijke verzekering ge
sloten werd. 

A rt. 60. De verzekerde, door of voor wien 
de premiebetaling voor een of meer verzeke
ringen op grond van artikel 20 of ar t ikel 21 der 
Ouderdomswet 1919 is geeindigd, ontleent aan 
die verzekeringen onder de hierna te noemen 
voorwaarden de daarbij aangegeven rechten. 

I. Verzekering volgens tarie / a : 
a. Indien de som der grootheden ti,

2 
W x, 

voor de verzekeringen, wan.rvan de premiebe
taling gelijktij dig geeindigd wercl, minder be
draagt dan f 30,- wordt aan den verzekerde 
11itgekeerd een bedrag, gelijk aan twee derden 
van de som der grootheden 1,.. W x

2 
b. Indien de soml der grootheden t,.. W x, 

voor de verzekeringeo, waarvan de premiebe
taling gelijkt ijdig geeindigd werd, f 30.- of 
meer bedraagt, heeft de verzekerde uit, elk dier 
verzekeringen recht op een premievrije rente 
bij het bereiken van den leeftijd, waarop het 
rech t op rente bij oogewijzigde premiebetaling 
zou ingaan, ten bedrage van 

r2 = t"2 W x2 : n,\ a~
2 

per jaar. 

II . Verzekering vo/,gens tariel b : 
a. Indien de som der grootheden t1,2 ~ W x, 

voor de verzekeringen, waarvan de premiebe
taling gelijktijdig geeindigd werd, minder be
draagt dan £ 30.- , wordt Aan den verzekerde 
uitgekeerde een bed.rag, gelijk aan twee derden 
van de som der grootheden ti,/W x., 

b. Indien de som der grootheden 11,/ W x , 
voor de verzekeringen, waarvan de premiebe
taling gelijktijdig geeindigd werd, f 30.- of 
meer bedraagt , heeft de verzekerde uit elk dier 
verzekeringen recht op : 

1°. een premievrije uitkeering bij overlijden 
v66r bet bereiken van den leeftijd, waarop het 
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recht op rente bij ongewijzigde premiebetaling 
zou ingaan, ten bedrage van 
U2 = (t1,2 - 1) P~1 • r 1 of, zoo dit kleiner mocht 
·· u' cw I A-z1Jn, van 2 = ti,2 x

2 
: 1,1. n

2 
x! ; 

2°. een premievrije rente bij het bereiken 
van den leeftijd, waarop het recht op rente bij 
ongewijzigde premiebetaling zou ingaan, ten 

bedrage van r2 = {ti,/Wx, - 1,1 (ti,e - 1) 

P~1 • r1 - ln,Ax.}: n,liix2 

Negatieve waarden van r 2 worden door 0 
vervanirnn. 

Art. 61. De in artikel 22 der Ouderdomswet 
1919 bedoelde inkoopsom bij herstel eener ver
zeli:ering wordt voor verschillende gevallen 
hieronder aangegeven. 

I. Verzekering volgens tarief a. 
De inkoopsom bedraagt , 

tl,3 w X3 -1"2. nala X;1 

II. Verzekering vol.gens tarie/ b. 
De inkoopsom bedraagt 

ti,/Wx. - 1,1. u. · In.Ax, - r •. n.la'x-, 
Te rekenen van den <lag, met ingang waarvan 

het herstel der verzekering plaats had, is de 
premie verschuldigd, welke voor de oorspron
kelijke verzekering verschuldigd zou zijn op den 
grondslag, onder B in het derde lid van artikel 
55 aangegeven. 

Indien op de inning van de inkoopsom on
kosten vallen, wordt de inkoopsom met het be
drag dezer onkosten verhoogd. 

Indien de grootheid tr,
2 
W x

2
, onderscheiden-

lijk t1,2 c W x
2

, negatief was, wordt herstel der ver
zekering geweigerd. 

Art. 62. Bij verlaging van het verzekerd 
rentebedrag r1 tot het bedrag r gelden de vol
gende regelen. 

I. V erzekering volgens tarief a,. 
a. Indien de grootheid I W x negatief is, be

draagt de premie zooveel a1s voor een rneuwe 
verzekering van r zulden jaarrente en voor een 
uitkeering bij overlijden groot u1, op het tijdstip 
van de verlaging gesloten, verschuldigd zou 
zijn. 

b. Indien de grootheid t
1 
W x positief is, ge

schiedt de verlaging aldus, dat de bestaande 
verzekering wordt vervangen door een premie
vrije verzekering voor een rentebedrag p en 
tegelijkertijd een rneuwe verzekering wordt 
gesllten voor een rentebedrag r - p en voor een 
uitkeering bij overlijden groot u1. 

De grootheid p wordt berekend volgens de 
formule 

P = 1,Wx: nla; 
II. Verzekering volgens tarie/ b. 

a. Indien de grootheid t
1 
CW x negatief is, be

draagt de premie zooveel al~ voor een rueuwe 
',erzekering van r gulden jaarrente met tijdelijke 
wederverzekering van premien bij overlijden 
en voor een uitkeering bij overlijden groot u,. 
op het tijdstip van verlaging gesloten, ver
schuldigd zou zijn. 

b. Indien de grootheid t, c W x pos:tief is, ge
schiedt de verlaging aldus, dat de bestaande 
verzekerin~ wordt vervangen door een premie
vrije tijdehjke verzekering voor een uitkee~g 
bij overlijden ten bedrage van U en een prenne
vrije verzekerinu voor een rentebedrag p en 
dat tegelijkertijd een ni~uwe verzeker~~ me_~ 
tijdelijke wederverzekenng van prem1en b1J 
overlijden wordt gesloten vo~r een_!entebe_~rag 
r - p en voor een uitkeermg b1J overhJden 
groot u1 

De grootheid U wordt berekend volgens de 
formule 

U = I • p' X1 • T1 

De uitkeering van het bedrag U geschiedt 
bij overlijden v66r het bereiken van den leef
tijd 1;. 

De groothflid p wordt berekend volgens de 
formule 

p = {,: wx - u. Ax}: n!a: 
Indien p negatie! is, ~lijft de tijdelijke ver

zekering voor een-mtkeermg van U :i,chterwege. 
In dit geval wordt de waa-rde van Um de laatst
genoemde formule op O gesteld. 

Art. 63. Behoudens het bepaalde in artikel 
71a wordt omzetting eener verzekering in een 
ve~ekering met anderen leeftijd van ingang 
der rente of volgens antler tarief slechts toege
staan in een der drie na te noemen vormen : 

1. omzetting van een verzekering volgens 
tarief a in Pen verzekering volgens tarief a met 
hoogeren of lageren leeftijd van ingang der 
rente; . 

2. omzetting van een verzekermg v?lgens 
tarief b in een verzekering volgens tanef a ; 

3. omzetting van een verzekering_ volgens 
tarief b in een verzeke1 ing volgens tanef b met 
hoogeren of !aueren leeftijd van ingang der rente. 

De omzetti~g geschiedt aldus, dat de be
staande verzekering wordt vervangen door een 
r-remievrije verzekering met rentebedrag p en 
dat t,egelijkertijd cen nieuwe verzekering wordt 
(!"esloten voor een rentehedrag r-p en voor een 
uitkeering bij overlijden groot Ur - Indien p nega
tief is, komt de omzetting met tot •tand .. 

De berekening- van de groothe1d p geschiedt 
voor de vers0hillende vormen van omzettmg 
voigens de hleronder vermelde formules, waarin 

; voorstelt den leeftijd op het tijdstip der 
omzettmg, 

1; van ingang der rente 
volgens de bestaande 
verzekering, 

1;' van ingang der i:e~tc 
volgens de &ew1Jz1g
de verzekenng, 

r, ", bet gewijzigd rentebedrag, 
n =1; -x. 
Omzettingsvorm 1. De premievrije verzeke

ring geeft recht op een rente, mgaande op den 
leeftij d 1;', groot 

<p = t, Wx: n'la~ 
Omzettingsvorm 2. De pre~ievrije ver~ekc

ring geeft recht op een uitkeer~~ bu overliJden 
v66r het bereiken van den leeft1J d 1;, groot 

U = (t, - 1) p'x, . r, 
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en op een rente, ingaande op den leeftijd f,', 
groot 

p = (t:w X - u. jnAx) : n'\a; 
Omzettingsvorm 3. De premievrije verzeke

ring geeft recht op een ui tkeering bij overlij den 
v66r het bereiken van den leeftijd f,, groot 

U = t1 . p'x,· r1 

en op een rente, ingaande op den leeftijd f,', 
groot 

p = (t~w X - u. \nAx) : n'Ja; 
De premie, na de omzetting verschuldigd 

voor de verzekering van een uitkeering bij over-
lijden groot u 1 bedraagt, i,1 . 

3 P~52 l en is ver
schuldigd tot het bereiken van den leeftijd f,'. 

Art. 64. Wordt een reeds vroeger verlaagde . 
of omgezette verzekering op den leeftijd x' op
nieuw verlaagd of omgezet onder wijziging van 
den leeftijd van ingang der rente van f,' in f,", 
dan wordt de premievrije rente cp vervangen 
door de rente 

P · n'\a:, = n•\a:, 
waarbij n' = f,' - x' en n" = f," - x' 

De premievrije verzekering voor een uitkee
ring bij overlijden v66r het bereiken van den 
leeftijd f, blijft zoowel ten aanzien van het be
drag als van den duur der verzekerino- onge-
wijzigd. 

0 

De verzekering voor een rentebedrag groot 
r - p wordt volgens de voor een eerste verlaging 
of omzetting gegeven regelen behandeld. 

Wordt de premiebetaling geeindigd van een 
verz_e~ering, waarin_ ten~evole van een vroegere 
w1Jz1gmg een premievi·1Je rente p is begrepen, 
d.an wordt p vervangen door 

P·nJaHX :1 : n2\a~ .. 
Art. 65. Wordt krachtens artikel 20, tweede 

lid, sub b, der Ouderdomswet 1919. in plaats 
van de rente een som ineens uitgekeerd, dan 
wordt het bedrag van deze som bepaald op 

52,18 . r . iiE, 
.. In deze uitdrukking stelt r voor het weke

hJ~Sc~ bedrag der premievrije rente. De groot
he1d af, berust op den onder A in het derde lid 
van arti~el _55 aangegeve~ grondslag, indien 
de prem1evi·1Je rente r mtsluitend op dezen 
grond_sla~ is vastgesti;ld. In alle andere geva!len 
geschiedt de berekemng op den onder B in het 
genoemde artikel aangegeven grondslag. 

Art. ?5a. Voor zoover de grondslagen der 
berekenmg van de verschillende in dit hoofd
stuk genoemde grootheden niet of nict ondub
belzinnig bij die grootheden zijn aangegeven, 
gelden de vo!gende regelen. 

De berekening der in de artikelen 60, 62 en 63 
optredende grootheden, voor welke in artikel 55 
de aanduiding (A of B) is gegeven, geschiedt 
al_l~en d~n op grondR]ag A, indien de premie 
voo~ ~e m eerstgenoemde artikelen aangewezen 
w1Jz1gmg op dien grondslag berustte. 

De berekening der bij de uitwerking van 
~rtike~ 61 optredende grootheden, voor welke 
m art_1kel 55 de aanduiding (A of B) is gegeven, 
gesch1edt op den grondslag B. 

De berekening der grootheden !n,Ax,, ln,Ax
3 

en In.Ax, resp. optredende in artikel 60, artikel 
61 en in de artikelen 62 en 63, geschiedt op den 
grondslag B. 

Art. 66. Alle in dit hoofdstuk omschreven 
berekeningen berusten op een rentevoet van 
4- pet. per jaar. 

Art. 67 . Bedragen, berekend op grand van 
een der artikelen 59, 60, 61, 62, 63 of 64 warden 
door den Raad van Arbeid niet vastgesteld 
dan na ontvangst van een desbetreffende op
gave ,welke het bestuur der Bank op verzoek 
van den Raad verstrekt.". 

Art. XX. Na Hoofdstuk IX van Ons voren
bedoeld gewijzigd besluit van 17 April 1923 
(Staatsblad n°. 146) wordt een nieuw Hoofdstuk 
ingevoegd, luidende : 

,.Hoofdstuk IXa: 

Van de berekening der premie en der rente voor 
de verzekering van een overlevingsrente aan den 

echtgenoot. 

Art. 67a. 1. De in d.it hoofdstuk voor
komende symbolen hebben de beteekenis, welke 
in het 4e lid van dit artikel bij elk hunner is 
aangegeven. 

2. Onder grondslag D wordt verstaan het 
gebruik van de sterfteta.fel, aan dit besluit toe
gevoegd als bijlage VI voor den verzekerde en 
van de sterftetafel, aan dit besluit toegevoegd 
als bijlage IV voor den verzorgde. 

Onder grondslag E wordt verstaan het ge
bruik van de sterftetafel, aan dit besluit toege
voegd als bijlage V voor den verzekerde en van 
de sterftetafel, aan dit besluit toegevoegd als 
bijlage IV voor den verzorgde. 

3. I . Algemeene symbolen. 
x is de leeftijd van den verzekerde op een 

nader te omschrijven tijdstip. 
y is de leeftijd van den verzorgde op een 

nader te omschrijven tijdstip. 
Toevoeging van het cijfer l, 2 of 3 rechts 

onrler aan de letters x en y, wijst als tijdstip, 
waarop de leeftijden betrekking hebben, aan: 

1. het tijdstip van aanvang der verzekering, 
2. het tijdstip van staking der premiebe

taling, 
3. het tijdstip van herstel der verzekering. 
f, is de leeftijd van den verzekerde, op welken 

de premiebetaling afloopt. 
De symbolen t1,2 , f1,a , t2,s , t1 , n1 , n2 , n 3 , 

n, r1 , r, en r hebben de beteekenis, omschreven 
in artikel 55 vierde lid. 

II . Bijzonde1·e symbolen. 
a. Bruto-jaarpremie, betaalbaar in weke

lijksche termijnen bij vooruitbetaling voor een 
overlevingsrente groot 1 gulden per jaar 

p'(52) 
xiv 

b. Bruto:iaarpremie bij vooruitbetaling voor 
een overlevmgsrente groot 1 gulden per jaar 

p' = 0 86 X p'(52) 
xiv ' x!v 

c. Netto-reserve voor de verzekering von 
een overlevingsrente groot 1 gulden per jaar 

t1 Vxly 
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d. Nog niet geamortiseerde eerste onkosten 

per eenheid van verzekerde overlevingsrente 

t,axv 
e. 1,03 . t, V xly- t,axy = t, W x l1/ 

/ . Bruto-koopsom voor een premievrije 
overlevingsrente voortkomende uit een O'e
eindigde verzekering voor overlevingsrent: 

.. ii.~ lv = l,'05 . ii.xiv + 0,02 . ii.xv 
waarbIJ 

ax!y is de waarde eener in weekterm:ijnen be
taalbare overlevingsrente, groot 1 per ja.ar en 

a.xy is de waarde eener in weektermijnen be
taalbare verbindingsrente, groot 1 per jaar. 

g. Bruto-koopsom voor een premievrije 
overlevingsrente, als hul pgrootheid bij wijziging 
eener verzekering. 

a:lv = 1,03 . a.x iv + 0,01 iixy 
Art. 67b. Leeftijden x worden naar boven 

af~erond in twaalfde deelen van ·jaren. De ab
solute waarde van een leeftijdsverschil x--y 
wordt, indien het verschil zelf positief i~, naar 
boven en indien het negatief is, naar beneden 
afgeroncl in geheele j aren. 

Het tweede, derde, vierde en vijfde lid van 
artikel fi6 is van toepassing. 

Art. 67c. De premie voor een verzekering 
van overlevingsrente bedraagt per week per 
1 gulden verzekerde weekrente p'<

1

52> De xv 
waa.rde van deze grootheid voor verschillende 
waarden van x en van x - y voor zoover zij 
berust op den grondslag D, is aangegeven in bij 
lage X en voor zoover zij berust op den grond
slaO' E, in bijlage XI van dit besluit. 

De premie op den grondslag D is op verzoek 
van den verzeke_rde ':'erschuldigd, indien op zijn 
hoofd op h,it t1Jdstip, waarop de verzekerin~ 
van een overlevingRrE>ntc aanv:tngt, een krach
tens de Ouderdomswet- t,igen betaling van een 
bruto-premie gesloten verzekering voor een 
ouderdomsrente loopt of begint te loopen tot 
een rentebedrag, ten minste gelijk aan dat va,n 
de te verzekeren overlevingsrente. V oor de toe
pas,ing van dit voorschrift worden twee of meer 
op hetzelfde hoofd loopende verzekeringen voor 
ouderdomsrente als een enkele verzekering be
schouwd. 

In alle andE>re gevallen is de premie op den 
grondslag E verschulcligd. 

Premiiin voor leeftijden of leeftijdsverschil
len, welke niet in de genoemde bijlagen voor
komen, worden op verzoek van den Raad van 
Arbeid door het bestuur der Bank aan den 
Raad opgegeven. 

Art. 67d. Indien door eincliging der premie
betaling of door verlaging van het verzekerd 
rentebedrag het bedrag van een ouderdoms
rente daalt beneden het bedrag der overlevings
rente, voor welke op den grondslag D premie 
werd betaald, wordt de overlevingsrente tot 
het _zelfde ?edrag verlaagd overnenkomstig de 
m d1t beslmt voor verlaging van het verzekerde 
bedrag,. resp. eindiging der verzekering voor de 
overlevmgsrente gegeven voorschriften. 

Art. 67e. Artikel 58 is van toepassing op de 
verzekering voor overlevingsrente. 

Art. 67/. Behoudens het bepaalde in het 
tweede lid kan, nadat een verzekering ten minste 

drie jaren heeft beqtaan, de verdere premiehe
talng_ ten alien tijde worden afgekocht door 
betalmg van een bedrag, groot 0,86 x 52, 18 x 
P. lniixy, waarbij P voorstelt de premie per 
week, welke voor rie verzekering verschuldigd 
is, en x en y de leeftijden op het tijdstip, waarop de 
premiehetaling voor het eerst achterwege blijft. 

De verdere premiebetaling voor een ver-
1.ekering, waarvan de premie berust op den 
grondslag D, kan slechts worden afgekocht, 
indien op de gelijktijdig loopende verzekering 
voor ouderdomsrente geen premiiin meer ver
schuldigd zijn. 

Het tweede lid van artikel 59 is van toepas~ing. 
Art. 67g. De premiebetaling kan op den in 

het vor;g artikel aangegeven voet l!edee!telijk 
worden afgekocht, met <lien verstande. dat bet 
buiten den afkoop blijvende dee! der prem:ie 

· tenminste gelijk is aan de premie voor de ver
:r.ekering van een overlevingsrente van 3 gulden 
per week met premiebetaling tot den leeftijd ~. 
gesloten op het tijdstip, waarop ook de werke
lijke verzekering ge loten word. 

Art. 67h. Aan verzekeringen voor overle
vingsrente, voor welke de premiebetaling op 
grond van artikel 20 of artikel 21 der Ouder
domswet 1919 is geiiincligd, ontleent noch de 
verzekerde noch de verzorgde eenig recht op 
uitkeering, indien de som der grootheden 
r1 • ti,

2 
W x, ly, voor de verzekeringen, waarvan 

de prem:iebetaling gelijktijdig geiiindigd werd, 
minder bedraagt dan f 30.-. Bedraagt de ge
noemde som f 30.- of meer, dan heeft behou
dens het bepaa1de in artikel 4811, na het over
lijden van den verzekerde de verzorgde recht 
op een rente uit elk der verzekeringen ten be
drage van 

r2 = r 1 • t,, 2 W x,,ly,: a~ IY, per jaar. 
Art. 67i. Een verzekering, voor welke de 

premiebetaling werd geiiincligd, kan slechts 
worden hersteld, indien bij een door den Raad 
van Arbeid in tc- stellen geneeskundig onderzoek 
geen bezwaar tegen het herstel 1:,[jjkt te bestaan. 
Berustte de premie voor de geeindigde verzeke
ring op den grondslag D, clan geldt voor het 
herstel naast de genoemde voorwaarde no_g deze, 
dat op het hoofd van den verzekerde op het 
tijdRtip van het herstel een verzekering voor een 
ourlerdomsrente krachtens de Ouderdomswet 
19l!l loopt of begint te loopen tot een bedrag, 
dat ten minste gelij:< is aan het bedrag der te 
herstellen verzekering voor overlevingsrente. 

De kosten van bet geneeskundig onderzoek 
komen voor rekening van dengene, die herstel 
der verzekering vraagt. 

De in artikel 22 der Ouderdomswet 1919 be
doelde inkoopsom bij herstel eener verzekering 
bedraagt 

r1 · l1,s W XslYs - r2 • 8~s! Ya 
Te rekenen van den dag, met ingang waarva.n 

het herstel der verzekering plaatR had, is de 
p'remie verschuldigd, die v66r de einJiging der 
premiebetaling verschuldigd was. 

Indien op de inning van de inkoopsom on
kosten vallen, wordt de inkoopsom met het be
drag dezer onkosten verhoogd. 

Indien de grootheid t,,e W x,,ly, negatief was 
wordt berstel der verzekering geweigerd. 

Art. 67j. Bij verlaging van het verzekerd 
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rentebedrag r 1 tot het bedrag r gelden de vol 
gende regelen. 

Indien de grootheid 11 W xly negatief is, be
draagt de premie zooveel als voor een nieuwe 
verzekering van r gulden jaarrente, op het tijd
stip van de verlaging gesloten, verschuldigd 
ZOU zijn. 

Indien de grootheid 11 W xly po•itief is, ge
schiedt de verlaging aldus, dat de bestaande 
verzekering wordt vervangen door een premie
vrije verzekering voor een rentebedrag cp en 
tegelijkertijd een nieuwe verzekering wordt 
gesloten voor een rentebedrag r - p. 

De grootheid qi wordt berekend volgens de 
formule 

P = r, . t,w xly: a: ly 
Art. 67k. Een verzekering, waarop premie 

verschuldigd is tot het bereiken van den leef
tijd ;, kan worden omgezet in een verzekering, 
waarop premie verschuldigd is tot het bereiken 
van den leeftijd ;', waarbij ;' zoowel grooter 
als kleiner kan zijn dan ; en met handhaving 
van het rentebedrag r 1 of met verlaging van 
dat bedrag tot een bedrag r. Wanneer de om
zetting volge>ns den na te noemen regel leidt 
tot een premie, die per eenheid van verzekerde 
rente lager is clan de premie voor de ongewijzigde 
verzekering, wordt de omzetting slechts toege
staan, indien bij een door den Raad van Arbeid 
in te stellen geneeskundig onderzoek geen be
zwaar tegen de omzetting blijkt te bestaan. 

De kosten van het geneeskundig onderzoek 
komen voor rekening van den verzekerde. 

De wijziging gaat in op den dag van de in
diening der mededeeling of indien degene, die 
de premie verschuldigd is, een lateren dag aan
wijst, op dezen dag. 

De Raad van Arbeid bepaalt, welke premie 
voor de gewijzigde verzekering verschuldigd is. 

De Raad van Arbeid doet van zijn beslissing 
mededeeling aan dengene, die de premie ver
schuldigd is en, is deze niet de verzekerde, 
tevens aan den verzekerde. 

Mededeeling van den inhoud der beslissing 
geschiedt voorts maandelijks aan het bestui1r 
der Bank op de bij artikel 9 voorgeschreven 
wijze. 

De omzetting geschiedt aldus, dat de be
staande verzekering vervangen wordt door een 
premievrije verzekering ten bedrage van 

p=r1 . 1,Wx/y'a;/y 
en een nienwe verzekering wordt gesloten voor 
een rentebedrag groot r - p met premiebe
taling tot den leeftij d ;'. 

Indien t, W xly negatief is, wordt p = O ge
steld. 

Art. 67l. ,vordt een reeds vroeger verlaagde 
of omgezette verzekering opnieuw verlaagd of 
omgezet, dan gelden de in de artikelen 67/ en 
677c gegeven voorschriften voor dat dee! der 
verzekering, waarover premie wordt betaald. 

Wordt de premiebetaling geeindigd van een 
verz~~ering, waarin _tengevolge van een vroegere 
wuz1gmg een prem1evriJe rente p is begrepen, 
dan wordt p vervangen door 

P . a~ly, ' a~ ly, 
De bepaling van art. 48a is op een verlaagde 

of omgezette verzekering van toepassing cge-

durende den tijd, dat zij op de ongewijzigde 
verzekering nog van toepassing zou zijn ge
weest. 

Art. 67m. Wordt krachtens artikel 20, 
tweede lid, sub b, der Ouderdomswet 1919, in 
plaats van de rente een som in eens uitgekeerd, 
dan wordt het bedrag van deze som bepaald op 

r2 • iiy 

In deze uitdrukking s.telt y voor den in twaalf
de deelen van jaren naar boven afgeronden 
leeftijd van den rentetrekker op het tijdstip 
van den afkoop. De grootheid ay berust op de 
sterftetafel voor vrouwen, bedoeld onder B in 
het derde lid van artikel 55. 

Art. 67n. De artikelen 66 en 67 zijn van toe
passin~ op de berekeningen in dit hoofdstuk 
omschreven.''. 

Art. ,.XXI. Het eerst.e lid van artikel 68 
van Ons vorenbedoeld gewijzigd be~luit van 
17 April 1923 (8taatsblad n°. 146) wordt als 
volgt gelezen : 

,, Van de beslissingen van het bestuur der 
Bank of van de Raden van Arbeid omtrent het 
weigeren om een verzekering t e sluiten, het 
vaststellen van het bedrag der premie, het 
beeindigen der premiebetaling en het herstel 
of het weigeren van herstel der verzekering, 
kan de persoon, wiens toelating tot de verzeke
ring wordt gevraagd of de verzekerde, in be
roep komen.". 

Tusschen het eerste en tweede lid van dat 
artikel wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende: 

,,Van de beslissing van het bestuur der Bank 
omtrent bet toekennen of weigeren. eener rente, 
kan de verzekerde of de verzorgde in beroep 
komen." . 

Art . XXII. In het eerste lid van artikel 70 
van Ons vorenbedoeld gewijzigd besluit van 
17 April 1923 (Staatsblad n°. 146) worden aohter 
het woord: ,,beroep" ingevoegd de woorden: 
,,en hooger beroep", vervallen de woorden: 
,,of van een administratieven rechter". vervalt 
de komma achter bet woord .,rente" en worden 
tusschen de woorden: ,,rente" en ,,vervalt" in
gevoegd de woorden ,,aan een verzekerde". 

Tusschen het eerste en het tweede lid van 
dit artikel wordt een nieuw lid ingevoegd, 
luidende: 

,,Het recht om beroep en hooger beroep in 
te stellen t egen een beslissing van het bestuur 
der Bank betreffende het toekennen of weigeren 
eener rente aan den verzorgde, vervalt door het 
overlijden van den verzorgde.". 

Het laatste lid van dat artikel wordt !lelezen 
als volgt: ~ 

,,Een geding betreffende een beslissing, als 
bedoeld in het eerste lid, wordt niet voortgezet 
na het overlijden van den verzekerde. 

Een geding betreffende een beslissing, als 
bedoeld in het tweede lid, wordt niet voortge
zet na ·het overlijden van den verzorgde. De in 
die gedingen bestreden beslissingen verkrijgen 
door het o,erlijden kracht van gewijsde.". 

Art. XXIII. In Hoofdstuk XI van Ons 
vorenbedoeld gewijzigd besluit van 17 April 
1923 (Staatsblad n°. 146) wordt v66r artikel 72 
een nieuw artikel ingevoe~d, luidende : 

,,Art. 71a. Gedurende het eerste jaar na het 
in werking treden van de wet van 24 Juni 1929 
(Staatsblad n°. 330) wordt omzetting eener ver
zekering volgens tarief a in een verzekering 
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volgens tarief b, zooals deze in hoofdstuk IX 
zijn omschreven, toegestaan onder de hierna 
te noemen voorwaarden. Bij die voorwaarden 
is ondersteld, dat de verzekering van een rente 
volgens tarief a betrof een rentebedrag r1 , in
aande op den leeftijd ~ en dat de gewijzigde 

verzekering volgens tarief b betreft een rente
bedrag r, ingaande op den leeftijd ~'. 

De gewijzigde verzekering omvat: 
1°. een uitkeering bij overlijden v66r den 

eeftijd ~ ten bedrage van 
1 , 

U=t1 • P.,
1
.r1 , 

J.2°. een rente ten bedrage van r, ingaande 
p den leeftijd ~', 
3°. een uitkeering bij overlijden v66r den 

eeftijd ~, ten bedrage van de voor de gewijzigde 
erzekering te betalen jaarpremien op een jaar-
remie na, E 
4°. een uitkeering bij overlijden ten bedrage fil 

an u1 . c, 
De sub 1° genoemde uitkeering wordt niet ~ 

edMn, indien het overlijden plaats vindt bin- · ;:; 
en drie jaren na het tijdstip der omzetting. 
oorts wordt die uitkeering n.iet gedaan, in-
ien de grootheid 

P = (t, Wx - U · lnAx ! : n' lii.; 
egatief is. 

De premie voor de omgezette verzekering 
edraagt 

u 1 • 3p~(52) + (r- p) p~(52) 

n wordt berekend volgens de tarieven, die 
remiebetaling tot den leeftijd ~, voorzien. 
De in ,dit artikel voorkomende symbolen 

ebben, voor zoover zij niet nader zijn om
chreven, de beteekenis, aangegeven in artikel55. 

De berekening der in dit artikel optredende 
rootheden geschiedt op de in artikel 55 aan
ewezen grondslagen. Voor zoover in laatst
enoemd artikel de aanduiding (A of B) is ge
even, geschiedt de berekening alleen dan op 
ondslag A, indien de premie v66r de omzetting 

p dien grondslag berust,te. 

!nAx berust op den grondslag C.". 

Art. XXTV. Tusschen artikel 74 en artikel 75 
an Ons vorenbedoeld gewijzigd beslu it van 
7 April 1923 (Staatsblad n°. 146), wordt inge
oegd een nieuw artikel, luidende : 
.,Art. 74a . Dit beqluit kan worden aangehaald 

als Tariefbesluit V.O.V.". 
Art. XXV . Dit besluit treedt in werking met 

gang van den eersten April 1930. . 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver-

eid is belast met de uitvoering van <lit besluit, 
etwelk in bet 8taatsblad zal worden geplaatst 
n waarvan afschrift za.l worden gezond.en aan 

n Raad van State. 
's-Gravcnhage, <len 28sten Februari 1930. 

WILHELMINA. 
e Minist~r v.~n Arbeid, Handel, en Nij t>erheid, 

T. J . V er s c h u n r . 
( Uitgeg. 11 Maart 1930.) ... 
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BIJLAGE IV. 

ti3 

Looi-
tijd. 

Sterfteknne. 

0 0.0122 
l 0.0003 
2 0.007 l 
3 0.0053 

• 0.0040 
6 0.0030 
6 0.0023 
7 0.0018 
8 0.0016 
9 0.0013 

10 0.0012 
II 0.0013 
12, 0.0013 

·- 13 0.0014 ,. 0.0016 
16 0.0018 
16 0.0019 
17 0.0021 
18 0.0022 
19 0.002;) 
2 0 0.0023 
21 0.0023 
22 0.0023 
23 0.0022 
24 0.0022 
26 0.0021 
26 0.00"'-
27 • 0.0022 
28 0.0022 
29 0.0021 
30 0.0022 
31 0.0023 
32 0.0024-
33 0.0024 

VROUWEN. 
V . O. V. Tafel. 

Looi-I Storftekans. 
tijd. 

34 0.0025 
36 0.0027 
36 0.0027 
37 0.0029 
38 0.0030 
39 0 .0031 
•o 0.0032 
41 0.0034 
(2 0.0036 
43 0.0038 .. 0.0039 
45 0.0043 
46 0 .0047 ., 0.0049 
48 0.0063 
49 0.0058 
50 0.0061 
61 0 .0070 
62 0.0077 
63 0.0079 

•• 0.0086 
65 0.0092 
66 0.0099 
67 0.0 ll0 
68 0.0120 
69 0.0136 
60 0.0160 
6 1 0.0166 
62 0 .0185 
63 0.0201 
64 0.0222 
66 0.0250 
66 0.0279 
67 0.0304 

Leef-I Sterltekans. 
tijd. 

68 0.0345 
69 0.0371 
70 0.0401 
71 0.0465 
72 0.0524 
73 0.0681 
74 0.0648 
76 0 .0721 
76 0.0788 
77 0.0856 
78 0.0929 
79 0.0998 
80 0.1073 
81 0.1174 
82 0.1327 
83 0.1422 
84 0.1620 
85 0.1058 -
86 0. 1780 
87 0.1887 
88 0.2006 
89 _0.2 152 
00 0. 2204 
9 1 0.2292 
02 0.2448 
93 0.2813 
94 0.3276 
96 0.3748 
96 o:4oaa 
97 0 .4796 
98 0.5511 
99 0.6Gi8 

100 1.-

·Beboort b ij Koninklijk besluit van 28 Februari rnao (Staoub!ad n°. 60). 

ll lJLAGE VI. 

MA.NNEN. 

MlJ beken d, 
De Minimer oon Arbeid, 

Handel en Nijverl.cid, 
-r. J . Vli:l\SCIIyun. 

Sterfttita[cl ,lc r gchcole bovolking 1910- 1920'. 

Looi-I tijd. 
Sterftckan~. I Loo£ I t ijd. 

-Stcrf tokans. Locf. 
tijd. 

Storftoko.nii~ 

0 0.101 84 34 0.00498 68 0.04575 
I . 0.0284:J :rn 0.00505 69 0.04987 

' 0. 01 15:! 36 0.00!iOO 70 i0'.0!i442; 
3 0.00724 37 9.00505 n O.Or,'928 
4 0.00.'il,j 38 0.00524 72 0.0ti.5:17 
5 0 .004 14 30 0.00553 73 0.072 16 
6 0.00338 40 0.00574 74 0.078179 
7 0.00275 41 0.00587 75 o.08021 • o.oo.!:n 42 0.0061 l 76 0.093-35 
9 0.00211 43 U.00056· 77 0.1024 

10 0.00200 44 0.00711 7R 0 .1113 
ll 0.00192 45 0.00746 70 0. 1224 
12 0.001 85 46 0.00774 so 0.1336 

'" 0.0019 1 47 0.0083·1 81 0. 1431 
14 0.002 18 48 0.00887 82 0.1648 
15 0.00262 49 0 .00945 83 0.1692 
16 0.00302 50 0.01009 84 0.1835 
17 0.00348 51 0 .0109 1 86 0.1992 
18 0.00408 52 0 .0 1196 86 0.2191 
19 0.00460 53 0.0 1309 87 0.2,336 
20 0.00466 64 0.01414 88 0.261 

" 0.00467 55 0.01612 89 0.274 
22 0.00469 56 0.01617 00 0.290 
23 O.IXH62 57 0.01774 91 0.32 
24 0.00476 68 0.01948 92 0.36 
25 0 .00470 69 0.020S 1 03 0.4 1• 
26 0 .00466 60 0.02266 94 0.48 
27 0.00467 01 0.02443 95 0.56 
28 0.00458 62 0.02667 90 0.65 
29 0.00465 63 0 .02055 97 0.8 
30 0.00463 64 0.031 98 98 0.9 
31 0.00458 65 0.03447 99 1.-
32 0.00.469 80 0.03713 
33 0.00480 67 0.04 143 

Bohoort. bij Konin klijk besluit van 28 Februari 1!}30 (Staalsblad n°. 56}. 

Mij bckenJ, 
De Minister wm A rbeid, 

Handel en Nij1:trheid, 
T. J. VEltSCHUUR, 

BIJLAGE V. 

MAN" NE N. 
St-erftotafel der gohoole bovolking 1900-1909. 

' Lee(. I~., Leef. I 
Sterfteko.ne. Sterft..elums. Steritekaoa. 

tijd. tijd. tijd. 

0 0.14046 34 0.00518 63-, 0.04701 
I 0.03555 35 0.00537 ·oo 0.05261 

·2 0.01665 36 0.00J59 70 0 .0 5743 
3 0.00010 37 0 .0058-t 71 0.06211 
4 0.00654- 38 ' 0.0061 1 72 0.06795 
5 0.00490 30 0.00645 73 0.07497 
6 0.00396 40 0.0067 9 74 0.0818 1 
7 0.00329 4 1 0.00710 7J 0.08921 
8 0.00280 42 0 .00742 76 0.09754 
0 0.00247 4:J 0 .00783 77 0.106,l 

10 0 .00220 44 0.00844 78 0 . ll45 
II 0.00208 45 0.00898 79 0 .1254 
12 0.00201 46 0.009-iU 80 0.1370 
13 0.00207 47 0.00994 8 1 0.1481 
14 0 .00228 48 0.01061 82 0.1598 
15 0.00260 40 0.01118 83 0.1735 
16 0.00301 ,;o O.O ll77 84 0.1883 
17 0 :00352 5 1 0.01246 85 0.204 
18 0 .00416 52 0.01329 86 0.217 
19 0.00475 63 0.0 1438 87 0.229 
20 0.00507 54 0.01561 88 0.244 
2 1 0.00514 55 0.0 1886 89 0.260 
22 0.00511 56 0.0 1807 90 0.29 
23 0 .00508 57 0.01944- 9 1 0.35 
24 0.00502 68 0.02090 92 0.41 
25 0.00492 59 0 .02247 93 0.47 
28 0.00481 60 0.02429 94 0.53 
27 0.00476 61 0.02593 95 0.6 
28 0.00476 62 0 .02826 96 0.7 
20 0.00479 63 0.031 20 97 0.8 
30 0 .00H /J 64 0.03395 98 0.9 
31 0,00•186 65 0.03720 99 1.-
32 0.004 72 66 0.04073 
33 0.00495 67 0.04405 

Behoort b ij Koninklijk bealuit van 28 Februari 1930 (Staatsblad n°. 56). 

BIJLAGE VIL 

M:ij bek~nd, ( 
De ltfinister oon Arbeid, 

Nijverheid en Handel, 
T. J. VERSCHUUR. 

TARIEF ,nor ,e, aaa ,rdaminnte. (MAiREN). 
Leeftijd bij Weekprcm!e In auldcm voor f 1,- rent.c per week, lnga.i.ndc op den ledt\j ,I : 

~c~rf:;. 65 66 I 67 - f>8 I ~ ! 00 I 61 - 62 63 0-l 6.·, 

o.084 0.078 o.on 0.001 0.002 0.067 o.or.2 o.048 o.oH v.o.n o.o;i; 
o.os1 0.081 p .ou, o.06!J o.064 o.059 u.055 0.050 o.046 o.042 n.0311 
0.091 0.084 0.078 0.072 0.067 0.062 0.057 ll.052 0.0-01 O.OH 0.040 
o.095 o.oss 0.082 0.01s 0.010 0.004 0.059 o.054 0.050 o.o4G o.o.i ~ 
0.(1!!9 0 .092 0.08.l 0.079 0.073 0.067 0.062 0.056 O.Or.2 U.047 0.043 
O.f011. 0.006 0.089 0.082 0.070 0.070 0.064 0.059 O.O:i4 0.049 0.045 
0.108 0.101 0.093 0.086 0.070 0.073 0.007 0.061 U.056 0.11:il U.047 
0.113 0. 105 0.01i7 0.090 0.082 0.076 0.070 0.004 0.058 0.053 0.04!l 

1o1 0. 11 8 0.109 0.101 0.094 0.086 0.079 0.073 0.067 0.061 0.056 0.051 
9 0.123 0.114 0.106 0.098 0.090 0.083 0.076 0.069 0.063 u.o.:.s 0.05;! 

1U 0. 129 0.110 0. 110 0. 102 0.004 0.086 0.0711 0.072 O.Oli6 O.OGO o.o:-, :; 
ll O.l3f> 0.125 O.ll5 0.107 0.098 0.090 0.083 0.076 U.069 0.063 0.057 
12 0.141 0.130 0.121 0.111 0.103 0.094 0.030 O.Oi9 0.072 0.060 0.000 
13 0. 148 0.136 0.126 0. 116 0.107 0.099 0.0110 0.083 0.07& 0.068 O.OG:! 
14 O.H,5 0.143 0.132 0.122 0.112 0.103 0.09C. 0.080 0.079 0.071 0.065 
1r, 0.162 0.150 o.rn8 0.121 0.117 0.108 o.099 o.090 0.082 o.ou; 0.001:1 
16 0.1 10 0.157 o.a5 0. 133 0.123 0.113 0.103 o.09-l o.oso o.078 o.071 
17 0.179 0.l6f> O. l r.2 0. 140 0.128 0.118 O.lOS 0.009 0.090 0.082 0.074 
1s o.tss 0.173 o.H,.9 o.u6 0.1 34 0.1::3 0.113 0. 103 o.094 o.086 o.on 
19 0.197 0.182 0.167 0.154 0. 141 0.129 0.118 0.108 0.09!) 0.089 0.08 1 
20 0.207 0.191 0. 175 0.161 0.1 48 0.135 0. 12-i 0 .113 0.103 0.094 0.085 
21 0.218 0.20 1 0. 18' 0.189 0. 155 0.142 0.130 0.110 0.108 0.098 0.039 
22 0.2:JO 0.211 O.Hl4 0. 178 0 .163 0.140 0.136 0.124 0.113 0.103 0.093 
23 0.243 0.223 0.204, 0.187 0 .171 0.156 0. 14 3 0.1;10 0.118 0.101:! 0.097 
2-1. o.256 o.1!35 o.2H1 o.un 0.180 0.104 0.1!>0 o.1s1 0.12-i 0.113 0.102 
25 0.271 0.248 0.227 0.203 0.190 0.173 0.158 0,143 0, 130 0. 11 8 0. 107 
26 0.2.:17 0.262 0.240 0.219 0.200 0.182 0.166 0.151 0. 137 0,121 O.ll2' 
27 0.304 0.278 0.253 0.231 0.211 0.102 0.1 75 0,158 0.14' 0.130 0. 118 

I\ 2d 0.322 0.2~ 0.268 0.2H 0.223 0.202 0.18f 0.167 0. 151 0.137 0. 12:1 
2~ O.S42 0.312 0.284 0.259 0.235 0.214 0.194 0.176 0. 159 0.14' O.lSO 
30 0.364 0.331 0,301 0.274 0.249 0.226 0.205 0. 185 0. 168 0,151 0.13(l 
31 0.388 0.353 0.320 C.2!11 0.264 0.239 0.216 0.1116 0.177 0.1511 0.143 
3:! 0.414 OJl76 0.30 0.809 0.280 0.2t,3 0.229 0.207 0. 187 0.168 0.151 
33 0.443 0.401 0.363 0.329 0.297 0.2t19 0.24-:.l 0.219 0.197 0.177 0.lMI 
3<f. 0.475 0.429 0.387 0.350 0.316 0.285 0.257 0.232 0.209 0. 188 0.1 68 
3:'.t 0.5 10 0.459 0.414 0.374 0.337 0.304 0.273 0.240 0.221 0.108 0.178 
36 0.549 0.493 0.{44 0.400 0.300 0.324 0.291 0.261 0.235 0.210 0.188 
s1 o.r.92 0..531 0.477 0.428 o.a85 0.345 o.310 0.215 0.240 0.223 0. 1119 
as o.&11 o.573 o.51a o.460 o.u2 0.370 o.331 0.201 0.265 o.237 0.212 
3!) 0.697 0.621 0.654 0.41,'15 0.U3 0.396 0.354 0.317 0.283 0.252 0.22f> 
40 0.760 0.675 0.601 0.535 0.4 77 0.42!.i 0.380 0.339 <1.302 0.269 0.239 
U 0.833 0.737 0.653 0.580 0.515 0.459 0.408 0.363 0.323 0 .288 0.255 
4:! 0.918 0.807 0.713 0.630 0.5511 0.496 0.440 0.39 1 0.34' 0.308 0.27:J 
43 1.017 0.690 0.781 0.688 0.607 0.537 0.475 0.421 0.373 0.330 0.292 
U l.l3f, 0.986 0.861 0.754 0.663 0.584 0.515 0.455 0:402 0.355 0.314 
45 1.277 1.100 0.954 O.BS'l 0.727 0.638 0.561 0.494 0.435 0.383 0.337 
46 l.452 l.289 1..06:i 0.922 0.81.t:2 0.700 0.6 13 0.537 0.472 0.414 0.364 
n 1.6il :...409 1.200 1.030 o.soo o.1r2 o.672 o.587 o.r.13 o.449 o.39-1 
46 l.954 1.621 l.364 1.160 0.994 0.857 0.142 0.645 0.561 0.489 0.427 
4'l 2.33} 1.897 1.571 1.320 1.120 0.958 0.823 0.711 0.616 0.535' 0.466 
[)(} 2.SC5 2.266 1.830 1.521 1.275 1.079 0.1121 0.790 0.681 0.588 0.509 
f.l :!.78 -1. 2.Un 1.780 U69 1.229 1.038 0.884 0.756 0.650 0.560 
52 2.700 2.127 l.721 1.417 1.183 0.997 0.840 0.722 0.619 
!iJ 2.616 2.058 1.660 1.:365 1.1 36 0.055 0.809 0.689 
b4 2.f>3I l .987 1.600 l.312 1.059 0.914 0.771 
l5 2.445 l.915 l.539 1.25S 1.043 0.872 
5o 2.359 t.843 1.477 1.2or, 0.11115 
57 2.271 1.770 1.415 1.151 
58 2. 183 1.697 l .3f)3 
59 2.094 1.02, 
60 2.006 

Be!loc:~ bU Konln.k.lijk bes!ult v:.n 23 Februari 1930 (Slaaublad u~. 56) . 

.Mij OOJ.:,:,nd, 

Jk Al ini&UT r.:._'\_A:~:s c~ti~~~~-r" lfijt>eT!teid, 



TARIEF voor m aaderdommet,. (VROtiWEN). 

1.eeftUd bU I Weekpremie 11'1 aulden.s voor f 1,- reDte per wttk, Jn1aande op dtu Wftijd• 

!~~~nk
8
er~~- li5 . 5(1 I 57 \ 58 ! og &O j Gl j tl2 63 / 6f ' M 

o 0.()8;) I 0.010 0.0;3 o.068 o.oea o.058 o.osi o.OMI o.cuG O.lk2 0 030 
l, g:~; g-g:~ i:~ 8:g;~ g::: 8:3:~ g:g:; g:g~; g:g4J g:g:: g:g:g 

o.097 o.090 o.oa:, o.on 0.012 o.ooe o.oei 0.05s o.052 o.on 0.043 
4 0.101 0.094 o,oo; 0.081 0.076 O.O&Y 0.063 O.~ O.OM 0.040 o.o.is 
~ 0.100 o.ooe 0.0111 0.084 o.078 0.012 o.OM 0.001 o.oso o.or.1· o.on 
; 0. 110 0.103 0.095 0.088 0.081 O.t175 O.oet 0.063 0.0~ 0.053 0049 

s g:~~ g::~~ g:~ g:g: g:~i g:ill g:g;: g:g: g::_~ I ~-g~ g::i 
9 0.126 0.117 0.10!1 0.100 0.ll03 0.066 .0.!)78 0.0i2 0,')66; f/OCO 0°055 

10 0.1s1 0.122 0.111 o.Hl6 0.(HJ7 o.089 o.082 0.01s u.ceo o:r,ro 0:05, 

:~ g:~!! z::~ g:~g gJ~ gJ~ g:g;~ g:~ g:~t i•g~; g•:: g•:2 
13 0.151 0.139 o.12<J 0.119 0.110 0.102 o.093 o.oao o:o;s o·on 0·0&5 
1' 0.153 0.140 0.lM 0.1~5 0.11& 0.\0& 0.098 0.r.90 0.08! 0·0;5 0·068 

1;- g:~n gJ:~ g1:: g:::~ g:gi g:: ii g:rn~ g:i:: g::: z:~~ i:g~! 
17 0.182 0.188 0.158 0.143 0.132 O.ltt 0.112 0.103 0.094 0.065 0.077 
18 0.H2 0.177 0.183 0.H,O 0.138 0.127 0,11; 0.107 0.098 O.OS9 0.081 
19 0.201 0.180 0.1':'1 0.168 0.US 0.131 0;122 0. 11 2 O.lC'S O.C93 0.085 
20 0.212 0.105 0.180 0.186 0.152 0.140 0.IZS 0.lli U.107 o.oaa 0.051) 
21 0.223 0.208 0,189 0.174 O.tCO O. IH 0. 134 0.123 0.112 O.lC'.o! 0093 
22 o.235 0.211 0.199 o.te8 o.te8 o.Hi<l o.141 0.1211 o.us 0.101 0097 
23 0.248 0.228 0.::10 0.11)3 0,177 O.tot 0.146 0.135 O.IU 0.112 o:u12 
24 0.262 0.241 0.221 0.2C3 0.188 0.1 :'0 O.H15 0.142 O.ltlt 0.118 0.107 
25 0.277 0.255 0.233 0.214 O.lCO 0.t;O 0. 183 0.149 0.1!8 0.12S 0.11':!: 

i; i:;~: i:~~ g::~t 3:m &:m g::~ gJ~i &i:i gJ~ z::~; gJg 
28 0.330 0.S02 0.278 0,::!5£ 0.230 0.:o9 0.191 O.H3 0,153 0.148 -0. 129 
29 0.351 0.&20 0.2{!2 0.287 0.248 C.2::1 0.201 0.183 O.HIO O 150 O t3& 
30 0.813 g.340 o.au, o.m o.u.1 o.2U 0.218 o.193 0.115 0:158 o:14a 
31 0.3\18 .362 0.82; O.WO 0.27S 0.243 Cl.226 0.004 0.18' 0.187 0.160 
32 0.425 .388 0.351 0.819 0.!89 0.242 0.288 0.2Jj O.lOS 0.176 0.159 
33 o,4t>4 .o.412 o,874 o.a3g o.so7 0.9.78 0.262 o.228 o.roG o.;86 o.t67 
34 0 .• 87 0.4-U O.SH 0.301 O.!U O.ZN 0.218 0.1.4'.? 0.218 0.19G 0.177 
36 0.623 0.473 0.41!7 0.3:,6 0.340 0.31(> 0.284 0.2JO 0.281 0.2C8 0. 187 
::e .0.563 o.soa o.466 0.,13 0.:112 o.333 o.303 o.;,a o.2c5 0.1:20 0.198 
37 0.600 0.647 0.492 0.'-43 O.SGS 0.359 0.323 0.21)() 0.!:81 0.231 0.210 
38 0.651l 0.591 0.650 0.4.76 0,4.21 O.S84 0.315 0.30!l 0.277 0.24-li 0.222 

!3 gJlg i::~ g::~ i::~: g::~; 8:!!i i:~i; g·;~ g-m g.~ g•~ 
4t o.ss1 o.750 o.Gi4 0.600 Cl.53'- o.t7a o.4z.:. 0:3:-9 o:~38 o:sot o:269 
f2 0,9·4' 0.8'2 0.788 0.652 0.570 0.51$ 0.4!>8 O.Hl8 0.3!3 0.323 0.287 
4:i 1.oc6 0.011 o.607 o.;12 o.&so o.s5S o.495 o.uo o.s;o o.3-ui o.307 
u 1.tc7 1.010 0.86!1 o.731 o.aas o.607 o.53:- o.47;; o.4.21 o.a73 o.330 
45 1.31'1 1.136 0.98C 0.861 0.754 O.&e3 0.584 0.615 0.465 0.4<r.: 0.3a5 
46 1.404 1.277 I. IOI 0.954 0.832 0.727 0.638 0.t.01 0.4\13 0. ◄ 35 0.353 
47 1.720 1.452 1.23\l 1.066 0.9!3 0.802 0.7CO 0.#J:S 0.527 0.'71 0.4 14 
48 2.011 1.673 UOII 1.200 1.031 0.890 O.i72 0.6;3 O.fl87 0.513 0.449 
◄9 2.401 Ul57 Ui23 1.366 1.161 0.0~6 0.867 0.742 0.645 0.5el 0.48:J 
60 2.947 ,2.338 1.8~ 1.673 1.321 1.121 0.9~ O.S!4 0.711 0.010 0.535 
s 1 !.870 2.2es 1.1u1 1.r.22 1.21G 1.oao o.il21 0.71Ml 0.681 o.583 
52 2.787 2.200 U82 1.471 t.esQ 1JJ39 0.884 0.756 0.8~ 
t,3 2.704 2.130 1.7!2 \.US 1.1 83 0.91)7 O.Si8 0.722 
;: ~.Gl~ 2.05S. 1.661 U 't5 l.136 0.055 0.808 
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TARlEf ,oar eeo ouderdnmsrente (m et wedmerzelerlng van preml!n). {VROUWEN). 

Leeftijd bU Weekprem.le in &uldlll\S voor r 1,- rent.c per week, lngaande op den lcdtijd: ~=r~~. 55 j se 67 I 58 59 eo &1 G2 63 6t es 
O 0.090 0.084 0.078 0.073 0.007 0.063 0.0~ 0.054 O.O:.O U.04ti O.CM.2 
t 0.09-l 0.087 0.08 1 0.076 0.070 0.065 0.060 0.056 0.052 0.048 0.04' 
2 o.093 0.091 o.085 0.0;9 0.073 o.oM 0.003 0.058 o.054 u.o4~ o.046 
8 0.102 0.095 0.089 0.082 O.Oi6 0.071 0.066 0.00 1 0.058 0.051 O.OU 
4 0.107 0.100 0.®3 0.086 0.080 0.074 0.()(.8 0.063 0.058 0.05-1 0.049 
5 0.111 O.lO<l 0.097 0.000 0.083 0.077 0.071 0.066 0.001 0.IJ!ioO 0.051 
6 0.116 0.108 0.101 0.094 0.087 0.080 0.074 0.009 0.063 0.0~ 0.053 
7 0.121 0. 113 0. 105 0.098 0.091 0.084 0.077 0.071 0.066 0.061 0.050 
8 0.127 0.118 0.110 0.102 0.095 0.088 0.081 O.Oi5 0.069 0.063 0.058 
9 0.132 0.123 0.115 O.IOi 0.099 o.092 O.OSf O.Oi8 0.072 0.066 0.060 

10 0. 138 0.12!> 0.120 0.111 0.103 0.090 0.088 0.081 0.075 0.069 0.063 
ll O.U5 0.135 0.125 0.1111 0.108 0.100 0.092 O.Ob5 0.078 0.072 O.OM 
12 0.152 0.141 0.13'1 0.122 0.11s 0.105 o.097 o.OSQ o.082 o.on:, o.069 
13 0:159 o.147 0.137 0. 121 0.118 0.109 0.101 o.09a o.oss 0,078 0.012 
H 0. 166 0.155 0.143 0.133 0.123 O.H4 0.!05 0.097 0.080 0.082 0.075 
)5 0.174 0.162 0. 160 0.139 0.12\l 0.119 0.110 0.102 0.093 0.086 0.078 
16 0.lS3 0.170 0.157 0.1♦6 0.135 0.125 0.115 0.106 0.098 0.0110 0.082 
l7 0.192 0.178 0.165 0.153 0.141 0.130 0.120 0.111 0.102 O.Oif O.OM 
18 0.202 0.187 0.173 0.100 0.148 0.137 O.l2e 0.116 0.107 0.0!,8 O.OIIO 
19 0.212 0. 1~ 0.182 0.168 0.155 0.148 O.t:12 0.122 0.112 0.103 0.094 
20 O.~ 0.207 0.191 O.li6 0.153 0.150 0. 188 0.12i 0.117 0.108 0.099 
21 0.235 0.217 0.201 0.185 0.171 0.167 0. 145 0.133 0.123 0.113 0.103 
22 0.2,:8 0.229 0.211 0. 195 0.180 O.IG5 0. 152 0.140 0.128 0.118 0.108 
23 0.261 0.241 0.222 0.205 0.189 0. 174 0. 160 0.147 0.135 0.124 O.tl3 
24 0.276 0.254 0.234 0.216 0.11)1) 0.183 0.JM 0.154 0.141 0.129 0.118 
25 0.292 0.269 0.247 0.227 0.209 0.102 0.176 0.162 o.us 0.136 0.121 
26 0.809 0.28-t 0.261 0.243 0.2.20 0.202 0.180 0.170 0.166 0.143 0.130 

~ ) g:~; 8:~ g::~: 8:i5J g:~: g:;g g:~ g::~ gJ~; i::~ i:i!! 
29 o.MS o.337 o.S09 o.233 o.2eo o.2!S8 0.217 0.199 o.1s2 0.166 0.151 
30 0.391 0.358 O.S28 0.300 0.2;;,. 0.2.:.l 0.230 0.2IO O.Hll 0.175 0.151) 
s t o.417 o.381 o.:i,a o.318 0.201 0.200 o.243 0:222 0.202 0.18' 0.168 
32 O.H5 0.400 0.370 0,338 0.309 o.Z82 0.257 0.234 0.21S O.JQ4 0.177 
ss o.476 o.433 0.394 o.360 o.s2a 0.2110 0.212 o.248 0.::2& o.205 o.1a& 
a, o.509 o.4113 o.421 o.ss3 o.34S o.317 o.289 o.263 0.239 0.211 o.1e1 
35 0.546 0.4.IM 0.450 0.409 0.371 0.3S7 0.307 0.2ii:, 0.253 0.230 0.208 
36 0.!)58 0.532 0.-182 O.f37 0.JIHI 0.369 0.3211 0.2116 0.268 0.243 0.220 
37 o.03.a o.r.12 o.517 o.,os OA28 o.383 o.347 o.315 o.~5 0.256 o.234 
38 0.686 0.1117 0.5i>8 0.502 0.453 0.410 0.371 0.335 0.l::08 0.~7-& 0.fl8 
89 0.7U 0.663 0.800 0.!,40 0.487 0.439 0.396 0.358 0.3~ OJllW 0.%63 
40 0.811 0.72!. 0.640 O.~ O.ti24 0.4-Tl 0.424 0.383 0.30 0.311 0.280 
41 0.887 0.7\)() 0.705 0.630 0.565 0.507 0.456 0.410 0.3G9 0.332 0..299 
'2 0.976 tl.864 0.768 0.684 0.011 0.&47 0.490 0.440 0.3115 0.3~ 0.319 
43 1.080 0.11:; 1 0.840 0.7'16 0.603 O.&o:: 0.529 0.473 0.4::4 0.SBO 0.34.l 
41 1.202 1.051 0.924 0.816 0.723 0.643 0.571' 0.!:,11 0.458 0.40d 0.365 
45 1.350 1.171 1.022 0.897 0.79 1 0.700 0.C22 0.!:,53 0.493 0.439 0.392 
46 1.531 1.315 1.130 0.!:9~ 0.870 0.1116 0.677 0.800 0.533 0.4N O.ol.22 

!~ ~:i~~ t;~~ t!: u~ ~::! g:rJ &:i!! X:1t; Z:~t X:fil g::~ 
4!l 2.439 J.997 l.6G6 l.408 J.205 1.0S9 Cl.iOS 0.788 0.691 0.008 0.530 
!,O t.085 2.3:'6 1.11'-0 l.Gi.7 1.300 1.167 1.005 0.67! 0.730 0.fl85 0.5M 
51 2.000 t.310 l.885 UM 1.323 1.129 0.i),1 O.SU 0.?32 0.M0 

~i !.821 ~:~!; ~f;1 u~: ~:~ t~~ ?::! X:~~ g:~· 
u 2.664 2.109 t.714 t.421 u .9, 1.oa o.868 
55 U,81 2.040 U5i U71 1.150 0.976 
68 2.4il7 Ulil U98 l.S2l l.106 
67 2.413 1.903 1.540 1.270 
~IJ 2.328 1.832 1.481 
59 2.2431.':'88 
l!O 1..: l!l 
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" " 00 

0.088 0.032 0.075 0.071 0.066 0.061 O.OM 0.052 0.0(8 O.OH 0.041 
0.092 0.085 O.Oi9 0.074 0.063 0.003 0.068 0.05-l 0.050 0.046 0.042. 
0.090 0.089 0.083 0.077 0.071 0.066 0.06 1 0.05ti 0.052 0.048 ·0.0-14 
0.100 0.093 0.036 0,080 0.074 0.060 0.063 0.058 0.054 0.050 0.016 
0. 10.f 0.097 0.090 0.084 0.077 0.071 0.006 0.001 0.056 0.0;',2 0.047 
0. 109 0.101 0.094 0.087 0.081 0.075 O.OG9 0.063 0.058 0.01)4 0.040 
0.11 , 0.106 0.098 0.091 0.08-& 0.078 0.072 0.066 0.061 0.056 0.051 
0.119 0.110 0.103 0.005 0.088 O.o.'l l 0.075 0.061) C.063 O.OSS O.C53 
0.124 0.115 0.107 O.Oi9 0.092 0.086 0.078 0.072 0.068 0.081 0.050 
0.J!g O.UO 0.112 0.10' 0.096 0.088 0.082 0.07& 0.009 0.0&3 0:058 
o.1s5 0.12s 0.111 0.108 0.10 1 0.003 0.085 0.01a 0.01:? 0.060 o.060 
0.141 0.131 0.122 0.118 0.105 0.097 0.0SO O.OS2 0.075 0.069 0.063 
O.l48 0.137 0.128 0. 118 0.110 0.101 0.093 0.086 0.070 0.072 0.000 
o. 1r.& o.u4 0.133 0. 124 0.114 0.106 0.0118 0.000 o.os2 o.01r. o.oe:, 
o.tc2 0.151 -0.140 0. 120 0.120 o.u1 0.102 o.oo, 0.006 o.orn om:'! 
0.170 0.158 0.148 0.13& 0.125 0. 116 O.l07 0.098 0.090 0.0B.2 0.075 
O.li9 0.11)6 0.153 0.14.2 0.131 0. 121 0.111 0.103 0.094 0.086 0.0711 
0.188 0.174 0.161 0.148 0.137 0. 12\l 0.117 0.107 0.099 0.090 o.os::: 
0.197 0.182 0.1118 0.15G 0.144 0.132 0.122 0.112 0.103 0.094 0.058 
0.207 0.191 0.177 0.153 0. 151 0.139 0.128 0. 118 0.108 0.099 0.000 
0.218 0.201 0.18& 0.171 0.158 0.145 0.134 0.123 0.113 0.104 0.095 
0.229 0.212 0.195 0.180 ().180 0.153 0.HO 0.129 0.118 0. 108 0.099 
0.242 0.223 0.20:i 0.189 0.174 O.lGO 0.147 0.135 0.124 0.118 0.104 
0.255 0.235 0.210 0.190 0.183 0.168 0.15-i 0.142 0.130 0.119 0.100 
0.269 0.248 0.228 0.210 0.103 0.177 0.162 0. 149 0.1311 0. 125 0.114 
0.284 0,261 0.240 0.221 0.203 0.180 0.171 0. 15ft 0.143 0.131 0.llO 
0.301 0.276 0.25f 0.233 0.214 0.100 0.179 0.1&4 0. 150 0.137 0.125 
0.819 0.202 0.208 0.240 0.225 0.206 0.189 0.173 0.158 0.144 0. 181 
0.338 0.310 0.28( 0.2tSO 0.238 0.218 0.109 0.182 0.168 0.152 0.138 
0.851J 0.::123 0.300 0.275 0.25'! 0.230 0.210 0.1~ 0.175 0.1!:,9 O.U5 
o.s:a o.349 o.n9 0.2111 o.ue o.243 0.222 0.202 0.184 0.1GB 0.153 
0.406 0.371 O.S38 0.309 0.282 0.257 0.!35 0.214 0. 195 0.177 0.161 
o . .n3 o.395 o.360 0.328 o.:roG 0.2·,9 o.248 0.220 0.200 D.18? 0.110 
0.463 0.421 0.3.53 0.349 0.318 0.289 0.263 0.239 0.217 0.197 0.170 
o.496 o.460 o.409 o.37! o.338 o.so1 0.2111 o.253 o.zso o.209 o. um 
0.632 0.482 0.4.37 0.896 0.360 0.326 0.296 0.209 0.244 0.221 0,2(),) 
0.572 0.517 O.-l08 0.42-1 0.3M 0.346 0.315 0.286 0.269 0.234 0.212 
0.611 0.556 0.502 o."54 o.410 o.311 o.396 o.304 0.276 o.~a 0.22A 
o.aes OJIOO 0.540 0.487 0.480 0.307 0.358 0.324 0.21r..! 0.2114 0.233 
0.724 O.M9 0.583 0.62-f. 0.472 0.425 O.S83 0.3"5 0.311 O.t.sl 0.253 
0.789 0.705 0.630 0.&&5 0.607 0.4.50 0.410 O.Mil 0.&32 O.:~ 0.2&9 
,P.8&4. 0.758 0.034 0.811 O.M7 0.401 0.UO 0.39:; 0.355 O.S:0 0.287 
0.960 0.840 0.748 0.664. 0.592 0.529 0.474 0.425 0.381 O.S42 0.807 
1.051 o.921 o.s11 o.723 o.8.u 0.678 o.511 o.,57 o.409 o.SM o.328 
1.170 1.022 0.8:.7 0.792 0.701 0.622 0.553 0.403 0.44-0 0.893 0.351 
I.SU 1.138 O.l103 0.871 0.7117 0.678 0.601 0.63, o..176 0.423 0.377 
UVO 1.273 1.105 0.1Jt3 0.S-i3 0.742 tl.655 0.MIO 0.614 0.4'&? 0.403 
1.710 1.449 1.241 1.073 0.933 0.816 0.717 0.632 0.553 0.405 0.489 
1.90'1 1.668 1.407 1.204 1.039 o.903 0.789 0.092 O.OO'J o.~7 o.4.75 
2.878 1.939 1.010 l.:lOO 1.Hl7 1.008 0.87~ 0.761 0.IMWI 0.686 0.510 
2.004 2.309 1 .884. 1.568 1.824 1.130 0.972 0.842 0.733 O.Ml 0.563 

2.8211 2..242 1.828 1.520 1.281 1.091 0.938 0.811 0.708 0.616 
2.7« 2. l i& 1.772 1.471 1.238 1.054 0.IH)t 0.181 0.078 

2.0M ~:~ ~:~!~ u:~ u~~ t~~g i:i~g g::~ 
2.49i 1.978 1.800 1.32t 1.109 0.9:40 

2.U5 1.005 1.543 1.:74 1.0U6 
2.332 1.8811 1.485 1.22• 
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BIJLAl'lE IX. 

lARIEf mr een ultkeerlog b! omlijden. 

lng.101 drr De premle.bet.allng: ;o!&Chiedt. tot. aan het bereikco van den lecfUJd; 
Ledtijd bij I WMkpr1ml1 la culd1n1 HOt f 100,- ul1keerl1.c. 

verzell:trlng. ·55-1 56 I 57 I 58 I 59 I 60 I 61 I 02 I 63 ' 6.f ! (,5-

0 
I 

l . 
' 6 , . 
9 

JO 
II 
12 
13 ,. 
" " 17 
18 
19 
20 
21 

" 23 

" 25 

" - 21 
28 
29 
30 
31 

" 33 ,. 
" ,. ,, ,. 
" ,o 

" 42 ., .. 
" 40 ., .. .. 
,0 

" " " .. 
" " ., .. 
" .. 

0.038 o.o&S 0.038 0,031 0.037 0.03; o.037 o.037 0.037 0.037 0.031 
0.021 0.02 1 0.021 0.02 1 0.021 0.021 0.021 0.021 0.020 0.020 0.020 
0.018 0.0 18 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.01 7 0.017 0.017 O.OU 
0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.016 0.016 0.010 0.016 
0.017 0.011 0.0 17 0.018 0.016 0.016 0.016 0.018 0.016 0.016 0.016 
0.017 0.01; 0.017 0.017 0.010 0.016 0.016 0.016 0.016 0.0111 0.010 
0.017 O.Oli 0.017 0.017 0.0 17 0.017 0.017 0.016 0.016 0.011 0.0111 
0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.01 7 0.017 0.017 0.0 17 0.017 
0.018 0.018 0.013 0.018 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 
0.018 0.015 0.018 0.01s ·o.tna 0.018 0.01a 0.0 18 0.018 0.01s 0.018 
0.019 0.019 0.019 0.019 0.010 0.019 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 
0.020 0.020 0.020 0.019 O.OHI O.OlQ 0.0 19 0.0 19 O.OHl 0.019 O.Ol'i> 
0.0:!I 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 
0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.020 0.020 0.020 
0.022 0.0'22 0.022 0.022 0.022 0.021 0.02 1 0.021 0.02 1 0.021 0.021 
0.023 0.023 0.023 0.023 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 
0.024 0.0::4 0.024 0.023 0.023 0.023 0.029 0.023 0.023 0.023 0.023 

i:~ i:~ i:Z2J i:::: i:~l g:~t i:~ g:~ Kii: i:g;i &::! 
g:g~ i::; g:~; i:~; g:~; i::: g:~ g:gg g:g~ i:~ g::: 
0.029 0.028 0.028 0.028 0.028 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0,026 
0.030 0.02g 0.020 0.029 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.027 0.027 
o.o3t o.ow o.o:W o.oso 0.029 0.020 o.029 0.029 c.028 0.028 o.028 
0.03'.J 0.031 0.031 0.031 0.030 0.030 0.030 0.029 0.029 0.029 0.029 
0.033 0.033 0.032 0.032 0.031 0.031 0.031 0.031 0.030 0.030 0.030 
0.034 0.034 O.O:J3 0.033 0.033 0.032 0.032 0.032 0.031 0.031 0.031 
0.0341 0.035 0.0:JS 0.034 0.034 0.034 0.033 0.033 0.032 0.032 0.032 
0.038 0.03; 0.036 0.0311 0.035 0.035 0.034 0.03-i 0.034 0.033 0.033 I 
0.039 0.039 0.038 0.03i 0.037 0.0311 0.030 0.035 0.035 0.035 0.034 
0.041 0.040 0.040 0.039 0.038 0.038 0.037 0.037 0.037 0.036 O.Oa& 
0.0◄ 3 0.042 0.0'2 0.0'1 0.040 0.040 0.039 0.039 0.038 0.038 0.08i 
0.0~6 0.0 -l5 O.OH Q,,043 0.042 O.OH 0.0H 0.0-10 0.040 0.039 0.039 
0.048 0.047 0.046 0.045 0.0H 0.0~3 0.043 0.0~2 0.042 0.041 0.0 -11 
0.051 0.050 0.049 0.047 o.OH 0.040 0.045 0.044 0.0U 0.043 0.0U 

z:g~~ i:i~: g:x;! g.g:g i:i;~ i:itt i:x~ i:i:: Kg:: i:i!~ i:g:~ 
0.001 0.0~9 o.057 0.056 0.055 0.053 o.052 0.05 1 0.050 o.0-19 0.0-19 
0.065 0.063 0.061 0.0.'19 0.058 0.056 0,0j5 0.054 0.053 0.052 0.051· 
0.070 O.otl7 O.OOS 0.083 0.061 0.000 0.058 0.057 0.0:.6 0.055 0.051 
0.075 0.072 0.089 0.067 0.005 0.063 0.061 0.060 0.0!:,9 0.058 0.050 
0.081 o.on 0.074 0.012 0.0011 o.06; o.065 o.003 0.002 0.001 o.o5i. 
0.088 0.084 0.080 0.077 0.074 0.071 O.Ot'tll 0.067 0.060 0.004 0.0&3 
o.~ o.091 o.088 o.oe2 o.o7o 0.016 0.01,1 o.on o.069 0.008 0.068 
0.105 O.OlW 0.0113 0.089 0.085 0.082 0.070 0.070 0.074 0.072 O.OiO 
O.ll& 0.108 0.102 0,01J6 0.092 0.088 0.084 0.081 0.079 0.076 0.0?4 
0.130 0. 1:.>o 0.112 0.10a 0.0911 0.00-1 0.000 o.os1 0.08 -1 0.081 o.079 
0.147 0.134 0.123 0.11, 0.108 0.!02 0.007 O.OU3 0.090 0.087 0.08-1 
0.168 0. 151 0.13a O, l!7 0.119 O.ll2 0. 106 0.101 o.o~ 0.093 0.089 
0.197 0.173 0.155 OA.j2 0.13 1 0.122 0.11& 0.109 0.104 0.01J9 0.096 
0.237 0.203 0.178 0.100 0.146 O.ta5 0.128 0.1111 0.112 0. 107 0.103 

0.244 0.203 0.183 0. 165 0.151 0.130 0. 130 0. 122 0. 11 9 0. 111 
0.251 0.215 0.199 0.170 0. 155 0.144 0.134 0.120 0.120 

0.2.'iR 0.221 0.194 0.175 0.160 0.148 0. 138 0.131 
. 0.20S- 0.227 0.200 0.180 0.165 0.1$3 0.143 

I
. 0.272 0.2S4 0.206 0.186 0. 170 0.158 

0.280 o.:U o 0.2 12 0. 1111 O.li5 
0.288 0.247 0.218 0.197 

0.21)8 0.254 0.!25 
0.204 0.28.2 

0.313 
Deboort bij Kouhl'illjk bc•h1.!t va.o 28 l'tbrwm 1930 (St~ 0°. 60). 

MU bekend, 
De llfir.i1Ur ':'."J_A:1t:s~a:::~."' NijJtr'vi.4.• 
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~IJLAGE X. 
TARIEF van de verzekerlng voor een rente a.an den echtgenoot 

van den verzekerde ot vroeger overJijden van verzekerde 
voor een ouderdomsrente tot een betlrag, ten 

Weekpremle !.n ii'.ild:lna voo, 

Leeru.ld.vandm Dll ver..o 

'ftW.lktrd& bU inaaDa .. 1 .. , I HiJu.r l l0jaar I I• Ju, 1 Sju, I 2lm 1 1 Jm der verukerlna. 5 Jau 

oudtt dan de vt.nofidt. 

,0 0.HI;) 0.lH 
21 0.20S 0.198 0.19' 
22 0.211 0.207 0.202 O.HB 
23 0.220 0.216 0.211 0.206 0.201 
2, 0.!!25 0.220 0.215 0.210 0.205 .. 0.230 o.~5 O.t2V 0.!15 O.!O, 
20 0.286 0.281 o.m 0.220 0.21' 
27 0.2,3 0.2$7 0.231 0.225 0.210 .. 0.280 0.2'0 0.2U 0.2S7 0.2::l 0.£25 .. 0.200 0.258 0.2f, I 0.2-H U.238 Q.261 

30 o.soo 0.266 0.2SI> 0.£62 0.2U, , .... 
31 0.S12 0.275 0.21!18 0.261 0.2.SS 0.246 
32 0.32b 0.280 0.273 0.270 0.203 0.266 ., OJl77 0.339 0.207 0.289 0.28 1 0.272 0.2M .. 0.31>5 o.ss• o.:no 0.301 0.1:!Y.: 0.283 0.27' ., o.,1s 0.3i0 0.323 O.SH o.:w, 0.295 0.285 

" 0A37 0.381> 0.338 0.3~ 0.3 18 C:.80S 0.298 
S7 0.461 0.410 0.366 0.345 0.334 0.323 0.812 .. 0..530 0.489 0.433 0.375 0.363 0.861 0.2!19 01128 .. 0.67' 0.520 0.460 o.:::oo 0.38< 0.871 0.368 0.845 

" 0.814 0.555 0.450 0.421 O . .f07 0.303 0.3i9 0.31,5 
<I 0.659 0.59' 0.523 0.4t8 0.433 0.418 o.,os o.sss 

" 0.711 ..... 0.562 0.'80 0.463 0.447 0.430 0-.U4 ., 0.772 0.693 0.607 0.617 o.,go 0.<180 0.4&2 0.(4' .. 0.843 0.76:-. o.eoo 0.580 O.MO 0.510 0.500 0.460 

., 0.027 0.82'1 0.722 0. IHO 0.C,88 0.5115 0.543 0.621 .. 1.029 0.918 0.7W! 0.871 0.1:147 0.621 0.C96 0.671 

" 1.156 1.030 0.81>2 0.748 0.7'0 0.601 0.11112 o.os, .. 1.319 1.172 1.012 0.8'6 0.818 0.770 0.'140 0.71' .. 1.634 1.S60 l.171 0.97-& 0.1136 0.80< 0.608 0.8!!) 

50 1.834 1.623 1.392 1.154 1.106 1.069 I .Oi l 0.90S 

BIJLAGE X. 
~- TARIEF van de verzekering voor een rente aan den echtgenoot 

Leelt.Ud vui den 

Tenekenle bij II!i&Di 

der ver-'!!lkcrlng. 

" l 
21 
22 

"' " .. .. 
27 .. 
" 20 
81 
82 

" .. 
" .. 
~-
" ,o ,1 
" " .. .. ., 
" .. ., 
., 
" '" " .. .. 'ii 

van den verzekerde of vroeger overlijden van verzekerde 
voor· een ouderdomsrente tot ecn bedrag, ten 

Wcekprem.le l:t ii,.lden.B w,or 

De ,·crz8 

20Ju.r I UiJaar I lOju.r I 6Jna~ l 41aarlBJurl2JMU l l J1ar 

0.517 
0.6,o 
0.570 
0.61G 
0.660 

0.700 
0.761 
0.810 
0.873 
0.957 

!.051 
l.lM I.,.,. 
l.488 
l.717 

ouc!er &n :IC! ,-cno11,;de. 

0.209 
(i.214 

0.201 
0.206 
0.20\l 

0.104 
0.107 
0.201 
0.20, 

0.157 
0. 100 
0.lllJ 
0.100 
0.!!:00 

0.184 
0.186 

~:~~; f' 
0.106 

0.218 0.213 0.208 0.203 0.198 
0.221 0.217 0.212 O.i07 0.202 
0.22s o.m 0.211 0.2.; o.~6 

0.201 0.233 0.228 0.222 0.216 0.211 
0.200 o.240 o.234 o.t28 o.:?22 0.210 

0.277 0.24.G 0.240 0.234 o.tt-: 0.221 
o.w o.~4 0.:-i,1 0.2-:.0 0.234 o.!21 
0.200 0.2C~ O.~ 0.248 0.2-H 0.233 

0.342 0.307 0.270 0.2113 0.2M 0.~48 0.2U 
o.856 o.3~o o.2so 0.212 o.te, o.Uu 0.2..:s 

0.S70 
0.386 
0.404, 
0.42J 
0.445 

0.468 
0.4115 
0.5Z! 
0.553 
\).688 

0.027 
0.672 
O.'m 
0.781 
0 .860 

O.S!ll 
0.S<4 
0.&>0 
0.576 
0.39,1, 

0.414 
0.'1!5 
0.459 
0.486 
0.515 

0.M8 
0-"' 
0.626 
0.C77 
0.7H 

0.200 0.281 o.273 0.2114 o.:i.sa 
0.800 o.292 o.283 0.21, o.2r.r. 
0.113 0.303 0.2!ll 0.284 0.275 
O.S2!5 0.116 0.30tl O.!!Oj_ 0.28& 
0.841 0.830 0.310 o.soo 0.:98 

0.857 O.U5 OJ!:34 0.322 0.811 
0.314 o.su 0.149 0.337 0.826 
o.393 O.l!SO o.e67 o.36' 0.3'1 
o . ..i6 0.4C.l o.SM c.372 o.sr.s 
O.i&S 0.4.23 0.4.08 0.393 0.378 

0.,05 0.448 0.43! 0.415 0.309 
O.-t94 0.476 O.tl\.8 0.440 0.423 
0.620 0.5C9 0.48\1 o.uo 0.450 
0.~ 0.64!1 0.626 0.503 0.482 
o.ca o.f>SO o.668 o.642 o.619 

0.932 0.£.C,2 o.oo.s 0.6'1 o.e16 o.688 o.581! 
1.030 O.SM 0.738 0.7c:: 0.672 0.6-1-l 0.6H, 
U62 0.966 0.814 · 0.77V 0.7'6 !l.712 0.870 
1.805 1.118 0.916 O.C.75 0.837 0.798 0.700 
1.607 1.280 1.°'1 1.001 o.95J o.rno o.866 

t.OiS 1.787 1.612 l .~ l.l~ti 1.119 l.O!lli LOll 

( ovetlevt.agl'rente) mol premlebNIIUng lol ••n 6!>-Jarlgen lee!IUd 
of venorgdo. De vtsuekef4e .. tevens venekerd 
mlMSEI gelljk aan dt.t der overlevlngsrente. 

l au)den mite per week. 

kerd& It: Leeft.Ud vu dmr 

4, !&s: 16 jur I 10 Ja.u l 16 Ju.r l 20 Ja.ar 

vcrulumie bU lna&lll 

mu lll= l•1.., \aj.u der verzot.erlna: , 
oudalt 
do,·cr• 
ioride. Jonpr din de venoqde. 

0.187 0.183 0.1N 0.176 0,171 0.11!7 0.1'8 0 .180 0.115 20 
0.190 0,1&., 0. 181 0.171 0.173 0.109 0.1'9 0.181 0.115 21 
O.HlS 0.189 0.l!W mg 0,176 0.171 0.lW O.ltl 0.116 22 
0.106 0.192 0.187 0.178 0.178 0.1&1 0.181 0.11' " 0.::00 O.U5 0.190 0.185 0.181 0.178 0.HiS 0.132 O.lH 21 

0.20< 0.1~ 0,Ul4 0.189 0.188 0.178 0.U4 0. l !S 0.114 " 0.208 0.203 0.196 0. l if 0.187 0. 181 0.166 0.184 O.lH " 0.218 0.208 0.202 0. 196 0.100 0.186 0.15.9 0.136 0.1115 27 
0.2HI 0.21S O.f.07 0.::00 0.1~ 0.181> 0.161 O.lM 0.1115 .. 
0.225 0.218 0.212 0.205 0.l lXI O.HIS o.is, 0.1138 0.116 29 

0.231 O.'.Z25 0.218 0.211 0.20, 0.198 0.167 0.181> 0.117 30 
0.2SO 0.2Sl 0.22< 0.217 0.210 0.203 0.170 0.1'1 0.118 31 
0.247 0.)!81> 0.231 0.Zlil4 0.216 0.209 0.17' 0. l H 0. 119 " 0.256 0.:.!:47 0.239 0.281 0.223 0.216 0.t.'O 0.147 0.121 " 0.20> O.U.7 0.248 0.2:.0 0.131 0.22S 0.184 0.160 0.122 , " 0.:?:78 0.286 O.H7 0.248 0.23iJ 0.230 0.189 O.Hi3 0.12, ., 
0.2.tl7 0.278 0.283 0.268 0.2'8 0.2S9 0.196 0.167 O.l~ " O.Svl 0.290 0.2n 0.269 0.26'1 o.:uo 0.201 0.161 0.1~9 37 
0.316 0.SO< 0.293 0.282 C.271 0.200 0.209 0.16!1 0.132 .. 
0.333 0.320 0.308 0.200 0.2~ 0.2;2 0.21S 0.172 0.136 S9 

0:3!>2 0.338 0.326 0.31.: o.m 0.286 0.228 0.178 0.139 " 0.373 O.S58 0.8U 0.330 0.31!1 0."'2 0.239 0.188 0.14' " 0.3'8 0.38.2 0.536 0.851 0.3:.:5 0.320 C.H:! 0.19' 0. 149 42 
0,426 0.409 O.S92 0.376 0.358 0.842 0.267 ..... 0.156 ., 
0.4C.O 0.4-U 0.421 0.40J 0.SS4 0.366 0.2!H 0.215 0. 163 " 
0.C90 0.470 o.,M o.,se 0.416 0.305 0.304 0.229 0.171 " 0.647 O.liZS 0.-t\)9 0.475 0.453 o.uo 0.328 0.246 0. 181 .. 
0.006 0.679 o.~2 0.52.i 0.490 0.(74 0.368 o.~os 0. 194 " 0.681 O.C:iO 0.610 0.638 0.568 0.629 0.397 0.290 0.210 .. 
0.781 0.744 o::-os 0.671 o.e:;G 0.60!! 0.U7 ti.32-t 0.232 .. 
0.020 C.875 0.830 0.787 0.745 0.708 0.517 0.!170 0.282 00 

(over!evlngstente) mot prem!ebetallng tol don 60-Jarlgen !eellijd 
' et vorzorgde. De verzekerde ls tevens verzekerd 

mlnste geJijk aan dat der overlevlngsrente. 

1 eulden rent.e per week. 

brde W: Ledt.lld nn dea. 

1 Jaar ! 2 Ju.r 13 Ju.r 1 4 Jaar 15 Ja.a r I to Ja.ar l u Jaarl20 Ju r 

\"Cnekerdt! bU lnpa, 

even der versckertna:. 
oudab 
d()ver• 
wnide. Joriaer dan de versorade. 

0.180 0. 176 0.172 O.lM 0.164 0.16 1 0.U8 0.127 0.113 20 
0.192 O.H8 0. IH 0. 170 0.166 0.1112 o.us 0. 127 0. 112 21 
0.1 85 0.180 0.176 0.172 0.11!18 0.164 O.lU 0.127 0.112 22 
0.187 0.183 0.'78 0.1 74 0.170 0.1~ O.U6 0.127 O.lU! " 0.190 0.1811 0.181 0.177 0. 172 O.lM 0.146 0.128 0. 111 2, 

0.193 0.189 0.184 0. 179 0. 174 0.170 0.147 0.128 0.111 " 0.197 0. 192 0.187 0.182 0. 177 0.172 0.149 0. 128 O.lll 20 
0,201 0.196 O. liO 0.1~ 0. 180 0.17-l 0.150 0.129 0.1 11 27 
0.205 O.U9 0.1 9-1 0. 188 0.18S 0. 177 0.1 52 0. 130 0.111 28 
0.210 0.204 0. 198 O.Hl2 0.186 0.181 0.11'.i' 0.191 0.111 29 

0.216 0.200 0.202 0.196 0.100 0.184 0.150 0.132 0.112 30 
0.220 0.214 0.207 0.201 0. 195 0. 1&1 O.lMI 0. 133 0.11 3 SI 
0.226 0.220 0.213 0.200 0. 199 0.193 0.162 0. 136 0.113 32 
0.233 0.226 0.219 0.211 0.20-1 0.197 0. 16S 0.137 0.114 "' 0.2-10 0.233 0.225 0.217 0.210 9.203 0.169 0.139 0.118 ,.. 
o.us 0.2-10 0.232 0.22 1 0.216 0.208 0.172 O.IU 0.117 35 
0.266 0.2~S 0.239 0.230 0.222 0.214 0.176 0. 14' 0.118 " 0.266 0.256 0.247 0.235 0.230 0.221 O.lRl 0.147 0.120 37 
0.276 0.208 0.25(1 0.247 0.238 0.228 0.186 0.150 0.122 38 
0.287 0.277 0.287 0.257 0.2-16 0.237 0. 192 O.Ui4 0. 124 39 

0.209 0.268 0.2i7 0.2IMI 0.253 0.246 0.108 0.168 0.126 " 0.313 0.301 0.289 0.278 0.26a 0.256 0.204 0.182 0. 129 ,1 
0.328 0.815 0.803 0.290 0.278 0.26(1 0.212 0.1117 0.ts2 ., 
0.344 0.0:. 1 0.317 0.30 1 0.201 0.278 0.220 0.1 72 0.136 ., 
0.363 0.818 O.S33 0.819 0.305 0.21>1 0.229 0.178 0.HO .. 
0.382 0.867 0.351 0.336 0.820 0.306 0.239 0. 184 0. 143 " o .... 0.,S, 0.871 0.354 0.338 0.322 o.uo 0.191 0.148 .. 
0.43l 0.412 0.!10-l 0.376 0.368 0.341 0.263 0.200 0. 153 " 0.461 0.440 0.420 0.<00 0.381 0.3&2 0.277 0.209 0.159 .. 
0.49ij 0.473 0.45 1 0.420 0.407 0.387 0.29-1 0.220 0.166 ., 
g~ O.lill 0.487 0.46S 0.439 0.416 0.3 13 0.232 O. t i4 60 

0.558 0.53() · 0.{r03 0.477 0.451 0.337 0.248 0.164 61 
0.&47 0.814 0.688 M52 0.523 0.49 -1 0.366 0.206 0.\96 62 
0.722 0.6" 0.650 0.61!1 0.581 0.548 0.402 0.290 0.211 .. 
0.82~ 0.778 0.736 O.i,116 0.656 0.017 9.u9 0.Sl9 0.2::0 " -

) 0.0$8 0.007 0.856 0.807 0.760 0.714 0.513 0.360 0.257 .. 
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BIJLAGE X. 
TARIEF van de verzekerlng voor een rente aan den echtgenoot 

van den verzekerde of vroeger overlljden van verzekerde 
voor een ouderdomsrente tot een bedrag, ten 

w etkpttm!e In tuldem TO<Jr 

Leef'UJd van den Do, .... 

ftr..elr:e:rde bU ln;aua 

I I•~' ls,u, 12Ju, I l ~ der verzekerina. 2u Ju: Hi ja&r 10 jMr ~jll,,.r 

I 
ouderdande,·eflOl'ldt. -

20 I 0.182 0.178 
21 0.18' 0.18$ 0. 181 ,. 0.tts. O.Ull 0.!87 0.153 .. 0 .... (UN 0.19' 0.190 0.180 .. , .... 0.20! 0. 197 0.lltS 0.188 

, ,, 0.210 0.20~ 0.!01 0.190 o. un 
" 0.2U. o .... 0 .... 0.109 0. 195 
2l 0.218 O.tU 0.208 0.,0, 0.198 ,. 0.249 o.~ 0.218 0.21S 0.207 0.20t 

" 0.2~ o.uo 0."3 0.217 O.!U: 0.200 ,. 0.263 0.234 0.228 0.'2!! 0.2UI 0:211 
81 0.2n 0.2,0 O.!a(. O.H8 0.222 0.21& 
82 0.2711 0.2◄ 7 0.24.1 o .... o.~ O.HI 
SS 0.3:0 0.2i8 O.Ut 0.!4i 0,240 O.u.t 0 .127 
>l c.a:r- o.m 0.2,::: o.w 0.!-47 0.240 o= ., 0.3H O.S08 0.270 o.t6t o.:~ o~; o .... ,. 0.3!,7 0.319 0.179 o.tn 0."'3 o.u.~ o.:o ., 0.311 0.331 o.~ 0.'80 0.271 0 .... o.~ 

" O.<CZ ..... 0.3U o .... 0 . .., 0.:.8\ 0.!11. 0."3 .. O.••ll o ..... 0.8$8 0.110 O.IOl o.:~:n 0.23Z o.:a .. 0.464 0.'21 0.373 o.m 0.,12 o.::re O.tr- 0.282 

" o.,s7 o.u o 0.380 o.m 0.124 O.IIH. 0.,0, o.m 
•J? 0.611 o.,c1 0.<-00 O,S-flll o.ass 0.126 o.an ..... .. 0.637 0.'8♦ c.,:u. 0.986 0 .... 0.840 0.128 0.1116 .. 0.006 0.608 0.446 O.SSl 0.1&8 o.a.w O.&f2 0.330 

u 0.6!16 O.!.IU 0.4-03 0.3~ O.:s& 0.171 O.U.7 O.ll« .. O.tlt\l 0.663 o.,n 0.418 0.4CS ..... O.l'il 0."9 ., o.e&e 0.61>& 0.619 0 .'311 0.421 o.'°7 o.t~ 0.178 .. O.i08 0.&31 O.W8 o.,u 0.4.45 0.4!8 0.411 O.S9S .. 0.763 0.670 0.581 o.,ss O.f e9 O.f.Sl 0.4:J 0,f.1 6 .. o.- 0.114 0.817 O.S17 o.,,, (1,477 0.«57 o.,sa 
61 OMI 0.76' 0.6'3 O.M9 0.627 o .... 0..8' o .... •• O.t27 Uto 0,7,)l o .... 0.581 0.6'8 0.616 0.421 .. , .... 0.683 0.7M 0.020 0.600 0.674 O.MII O.SM .. , .... O.i67 0.818 0.872 0.&U 0.610 0.'68 O.&el .., 1.100 ,..,., 0.887 o:;11 0.'96 o .... 0."3 o.eos .. J.Sl! 1.1'7 0.012 0.703 0.761 0.721. ..... O.&M 
67 1.,as 1.270 1.070 0.873 0.83< 0,79' .. , .. 0.717 .. l .G5fi uas 1.208 0.1176 o .... 0.884 0.8311 0.,.. •• , .... I.MO l.S711 1.100 1.06! 1.000 0, IUS 0.898 

00 ~.,. UK3 1.1117 1.289 '·"' J ,lU J.100 l.OS9 

BIJLAOE X. 
. TABIEF van de verzekering voor een rente :ian den ecbtgenoot (over 
~ leven. De ven:ekerde ls tevens veriekerd voor een oudenloms 

Wotkp~r:1'e In JU)dcm •oor 

Leeft,ijd TAIi den De vcriie 

"°eneke.rdobij hl"DI I 
dettrttkffll:.I. 

,.,..., H, jaar 10 )M.r- 6J>u 1·~ 3j .... r 2jaar l)aar 

oooer d:lodel"tTU!TlldC 

.. 0.177 0.17' 

" 0.181 0.179 0.17S ,. 0188 0.186 0. 181 0. 17' 
23 O.Hlb" 0. 1111 0.187 0.183 0.1711 

" 0.198 0.)94 0.190 0.186 0 182 .. 0.201 0. 197 O. IH 0.188 o.uw 

" 0.20< .. , .. O. lllfl 0. lfll 0.1(117 

" 0.208 0.20a 0.1~ 0.t~ 0. 190 .. 0.235 0.212 0.207 0.202 0.1117 O.J03 ,. 0.241 0.21& 0,21 1 0.20< 0.20 1 O. IIHI 

30 0.247 0.2! 1 O.tl& 0.210 o .... U.20II 
31 0.253 o.m 0.220 o.iu o .... 11.204 .. 0.2&1 0.231 0.2!& 0.120 0.21.f u.:oo 

" 0.295 0.207 0.137 0.231 0.2"l5 0.21'1 0.2 13 

" 080.f 0.27.f 0.243 0237 0.231 0.224 11 .2115 .. 0.3 13 O.t.82 0.2.fll 0.2U •l.t:sfi 0,1:IO •= ,. 0.$2:3 0.,.., o.m O.U\l U.2◄ t o.m ..... 
" 0.333 o .... .. ., o .... U.2411 0.242 0.23:. .. 0.378 o.:so o .... 0.271 0.104 11.2.'.>G 0.2H 0.2◄2 .. o.m 0.357 0.319 O.:?SO O.J:72 0.264 0.250 n.m 
,o 0.400 0.370 0.330 0.2'3 0.230 0.2~.! 0.264 0.21>5 
n 0.◄2: 0."83 o.in 0.!98 0.289 0.,.., 0.272 ..... .. 0. ◄ Sd 0.307 0.353 o.aoa 0 .... o .... -0.280 11.271 .. 0.466 0.412 O.SM 0.318 0.308 o.m o .... o .... .. 0.47J 0.4:!S 0.3711 0.329 O.Sl\l O.:JOV o.m U.ZH9 .. 0.492 0.444 0.3{13 0.340 O.Stt 0.3 19 ..... .... .. 0.612 0.402 0.407 0.152 O.Ml O.:ttt 0.318 .. ,.. ., o.&33 0.480 o.,:a o .... 0.353 O.~l o.m fl.:n8 

"' o .... O.Ou<J 0.'311 0.377 0.36' o.su 0.34 1 o.m .. 0.67{1 O.S!O 0.4!,(I 0.191 0.378 0.'6> u.~3 0.3◄0 

"' O.IIO& 0.M2 0.4 74 o.4oe 0.3"2 0.878 O.a&C. 0.3:.2 
51 0.631 o .... 0.4113 0.421 o ... 0.392 0.378 U.3tl◄ 

" O.G:.11 ..... 0.5 13 0437 0.421 o.,ue O.:w.! n.sn .. 0 .... 0.&13 o.ss, 0.'6> o.•n 0.421 0.406 "·"" .. 0.718 O.SJt 0Ji5f o.,GG G.463 0.'38 0.420 U.404 

•• 0.750 O.IS66 0.677 0.487 M&O o.,s1 0.434 0.417 .. 0.78: 0.&114' 0.000 0.:.05 0. ◄80 o.,tIB o,4:;o 0.48'.! ., 0.81{1 0.72' 0.02' 0.52f 0.006 0.486 o.,ee O.H 7 .. 0.867 0.760 0.060 0.6H 0.1123 0.503 . .... 0.4.63 .. o.e,o o., aa 0.070 ».- 0.642 0.521 0.000 o.,n 

00 O.ll!S 0.823 0.76' 0.688 o.eas 0.540 0.518 O.t H 

l 

-. 

(ovorlevlngsranle) mol promlebolallng lol don M-Jarlgen leellQd 
... , .:,f venorgde. De verzekerde ls tevens venekenl 

mlnste geUJk aan dat der onrlevlngsrente. 

l a,ilden ff:Dte per -11:. 

Loetlijd.nadea 

1 Jaar i ! lau I o Jur I. 4 Jur 16 Jaar I 10 Jaar I H Jau I to Ja&r v::6

:::: 

joaaerCWllclevenorsde-

O.l7S 0.1 71 0.1118 0.164 0.180 0.157 0. lW O.l U 0,111 
0.177 0.1 7:t 0.151 0.166 0. 182 0.168 0.141 O. l U 0.111 
0.170 O. l7S 0. 171 0.Ul7 0.103 O.lSO O.lU O. l t5 0.111 
0.181 0.177 0.173 0.180 O.lM 0.lU 0. 14! 0.115 0.110 
0.184 0.180 0.17S 0.171 O.Hl7 0.183 0 .141 0. 1!6 0.110 

0. 187 0.18!: 0. 178 0.173 0.18{1 0.IM 0.1H 0.1!& 0.110 
0. tllO 0. 18!, 0. 180 0.175 0.ln 0.160 0.145 O.IH 0.110 
0.1~ 0. 188 O.IS3 0 178 0.17S 0.IM 0.145 0.11& 0.110 
0.HNI 0.101 0.18& 0. 18 1 0.178 0.171 0, 1 ◄ 7 0. 1!7 O. UO 
0.:.'00 O.l!JS 0.ttlO 0.184 O. l 71J 0.175 0.1411 O. l t8 0.110 

0.205 0.1{10 0. 1113 0.188 0.18! 0.177 0.1$1 0.129 0.110 
0.209 0.203 0.1117 0.ltll 0.166 0.180 O. IH 0.130 0.111 
0.215 0.208 0.202 O. lOG 0.18{1 0. 18' 0.165 0.131 0.111 
0.220 0.213 0.207 0.200 O. l k 0. 187 0. 158 0,133 0.11! 
O.ffl 0.2111 0.21! O.ll» 0.1118 0.192 0.11 1 O. IM o.ua 

0.23:2 0.1:!4 0.!17 0 .210 0.203 • 0.1~ O.tH O. l SS 0.114 
0.239 0.231 O.t23 0.21!0 0.!08 0.201 0.1117 0.IS8 0.115 
o.24G 0.2:J.S 0.2::0 o.m o.:: u 0.200 0. 110 o.u o 0.110 
0.254- 0.245 0.237 0.228 0.2!() 0.212 0.174 0.143 O. ll8 
0.!!CIS O.U4 0.245 0.23G 0.2!7 0.2IS 0.17{1 0.145 0.1!0 

0.27t O.H? 0.~3 0.243 0.!34 0.225 D.183 0. 1 ◄ {1 O.lt! 
0.282 0.272 0 Hl 0.25 1 O.ld 0.23Z 0.188 O.IH 0. 124 
0.203 0.282 0.271 0.290 0.250 0.240 0.1114 0. 16& 0.12& 
0.S04 0.203 0.281 0.270 0.2r.tl 0.248 0.200 0, l &l 0.129 
0.3 17 0.30S O.:t.W 0.281 0.2&0 O.:S.S 0.208 0. 1&4 0.111 

0."" 0.317 0.30◄ 0.201 0.279 0.267 0.212 0-IM O.lH 
o.~,5 o.au o.3l7 o.aos o.HO 0.211 o.21t1 0. 112 o.u1 
0.301 O.HG 0.331 0.317 0.303 0.2811 O.H7 0.178 0.1 ◄.l 
0.!178 O.S02 0.340 O.S3l O.a\8 O.SOJ o.tss 0.188 0.1'4 
o.397 o.sso o.so:s o.847 o.a,o o.315 o.2u 0.180 o.ua 

0.410 0.400 0.882 O.Hl O.S47 0.330 O.llt 0. 108 O.l 5i 
0.U3 0.4!3 0.403 O.SM 0.165 0.3-i7 o.2eo o.:zos 0.158 
0.470 0. ◄48 0.4!8 0.,05 o.w 9-3&5 0.278 0.2 11 0.154 
o.500 o.478 o.,s2 o.420 o.407 o.w o.m o.uo 0.110 
O.S:U O.S07 0. ♦82 O.tS7 0.4~ 0.409 O.S07 0.230 0.178 

O.S73 0.54♦ 0.Sl8 0.4!9 0.'6: 0.'37 0.325 0.2'1 0,18♦ 
o.ei1 o.S89 o.S!.7 0.627 o.ua o.4'» o.3H 0.2:.5 0.1.02 
o.~ 0.044 o.GOS o.674 o.M1 o.!> 10 o.sn 0.211 0:203 
o.;::.:1 0.1111 o.572 o.83S o.&IHI o.&&1 o.404 0.202 0.21c 
0.848 0.800 0.754 0.700 0.000 0.112-l 0.440 0.319 0.2" 

OJl~ o.923 o.aes o.a1♦ o.763 o.714 o.5CH 0.350 0.268 

.. 
" .. 
"" .. .. .. 
" .. 
"" .. 
11 .. 
SS .. .. .. ., .. ,. .. 
" .. .. .. .. .. ., .. .. .. 
61 .. .. .. .. .. 
" .. ., .. 

fevingsrente) met premiebetaling, r.oolang veriekerde en verzorgde betden 
recte tot een bedrag, ten mlnste gelijk aan dat der overlevingsrente. 

I (fllldm renl.e per • ~II . 

litrd.eb ...., ... •u- I 
1)11.ar ! t,-r ·~· i· ·· l·-1'0 -l"~·I .. -

~trde' bQ IDPDC 

•= det -.-erullffllC, -·· .,, __ 
&Orgde. 

0.170 
0.172 
0.17' 
0.176 
0.178 

0. 180 
0.18t 
0.185 
0. 188 
0. 1111 

O. IIIS 
0.1911 ..... 
0.007 
0.2 12 

0!17 
o.m 
o .... 
0.23< 
0. 2◄ 1 

0.2◄ 7 
0.25!> 
0.263 
0.271 
0.270 

0.288 
0.297 
0.307 
0.317 
0.328 

O.S30 
0.3'-l 
0.303 
0.37S 
0.388 

O.fOI 

I 
0.41 ◄ 
0. t 20 
0.44◄ 
0.459 

0 t n, 

JQn1er ,U,odev-enorgde:. I 
0.167 0.163 0.160 0. 157 '0.15-4 0.138 o. w O.lll .. I 0.168 O. l &S 0.162 O. IS8 0.15S 0.13,8 0.124 0.111 " 0. 170 0. 166 0.163 0.1511 0.156 0.13¥ 0 .1.2.f 0. 110 ,. 
0.172 0. 158 0.1&4 0.18 1 0. 157 0. 140 0.124 0. 110 u 

I 0 . 174 .,,. 0 , .. O.Ul2 0.158 0.140 0.124 0. 110 .. 
0.176 0. 171 0. 1118 0.1&4 0.180 0.141 0.124 0.109 .. 
0.178 0. 1 7 ◄ 0. 170 0. 186 0.181 0.142 0.124 0.100 ,. 
0.18 1 0.176 0. 172 O.IG7 0.1(13 0.143 0. 1!.!, O.ICIII "' 0.183 0. 170 0. 174 0.170 O. IGS 0. 1 ◄◄ 0.12'- O. HXI .. 

I 0. 187 0.182 0.177 0.172 0.1'7 0.145 0. )2 (1 0. 109 .. 
0. 100 0.18S 0.180 0. 175 0.170 0.147 0. 127 0.109 ., 
0. 193 0.188 0.183 0.178 0. 173 0. 1411 0. 128 0.110 ,, 
0. 1117 0. 191 0.188 0. 18 1 0.176 0. 1!> 1 0.129 0. 111 .. 
0.202 O. IN 0.190 0. 185 0. 179 0. 153 0.130 0. 111 " 0.206 0.,00 0 , .. 0188 G. 182 0 1!>!> 0.132 0.112 " 

I 0.!10 0 .... o, .. .,,. 0. 186 0.1!,8 0 11·1 0. 11 3 ( .. 
0.213 0."'9 0 .... 0.IM 0. ltlO 0.HU 0.IS!> 0.11 4 .. 
O.ft l 0.!14 o,o, 0.!01 0.1114 0.1&3 0.131 0. 11 !> 37 

O.Hi 0.120 02l'l 0.206 0. 199 0.)(17 0.140 0.11 7 38 
0.2:t:t 0.226 t!l8 02 11 o .... 0.170 0. 1 ◄ 2 0. 118 ,. 
g:~: I 

0.232 0.22 , 02111 0.209 0. 1 7 ◄ 0. 1 ◄ 4 0.120 ,o 
om 02:JO 0.222 0.2 14 0. 178 0. 1'7 0. 122 ., 

0.254 j OU5 ('l.!?37 0.228 0.'20 0.182 0. 100 0.124 " 0.2021 0.2. .. , 02'4 0.!35 0.226 0 187 0. 1 !>◄ 0. 126 .. 
0.270 t 0.2<0 OUI 0242 0-.233 0. 102 0.1!>7 0.129 .. 
g:g: I 0.268 0-'-'8 02'8 0.239 O.Hl6 0.160 0.131 .. 

0.270 0 .... o ... 0.2◄8 0.20 1 0.164 0.134 .. 
0."6 O.ZS, 0.274 o, .. o .... 0.207 0.168 0.137 ., 
O-""' o .... 0.28> O.t?t 0.261 0.!12 0.172 0.140 .. 
0.315' 0.30< 0!9! 0-'IIO 0.269 0.1!18 0.11'6 0.143 .. 
0.!28 0.313 0.301 O.t.l!.O 0.277 O.Z'.!◄ 0.181 0.147 "' I 0.337 0.324 0.311 om o .... 0.231 0. 18S 0.150 " 0.349 0.:13> Ot21 0.308 0.296 0.238 0.100 0.154 .. 
0.3<0 0 .M6 0.332 0.3L8 0.3'Y.t 0.2H 0.105 0.1!,8 ,. 
0.372 0.357 0.34!: 0.3t8 0.314 0.%!, l 0.200 O.lti2 ,. 
0.380 0.3GII 0.353 0.338 0.323 0.2&8 0.20ft 0. 166 " 0.397 0.38 1 0.36< 0.349 0.333 0.266 0.2 11 0.17 1 ,. 
0.4 11 0.394 0.377 0.3<0 0.3H 0.273 0.2 17 0.176 " 0.425 0.407 0 .SS9 0.372 0.35!> 0.281 0.223 0. 180 .. 
0. ◄39 0.♦20 0.4(11 0.383 0.3'-0 0.289 O.Htl 0.185 .. 
0.4&4 0.43, 0. ◄ 14 0.300 0.377 0.297 0.236 O. l{IO .. 

Behoort. biJ Koninkl.J1k besloit. vao 28 .Februar1 1930 (St-aa.ublud 0" 6GJ- I 
Mij bekend, 

1k ,lhnutu van A.rluid, H andel en Nvenl,nd. 
T J . VER SCllOOE. 
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GE XJ. 
TAPJEF van de verzekering voor een rente aan den eobtgenoot 

van den ver:tokerde of vroeger overlijden van verzekerde 
aen ouderdomsreote tot een beC,rag, ten 

l,edt.ijd van den 

inekerde bij ln.,ang 

der,·errekerlDj. 

"' " 22 
23 
21 

" ,. 
27 ,. 
" so 
31 .. 
" ,. 
" ,. 
S7 
38 

" 
40 .. .. ., .. 
" " ., 
48 

" .. 

:JLAGE XI. 

Weckpremle in gulden• voor 

ouder dan de nnorade. 

De vene 

0.209 0.205 
0 .217 0.213 0 .208 

0.~ 0.221 0.21G U.212 
0.23!> 0.230 0.2!!; 0.220 0.21;) 
0.240 0.235 0.280 0.:?25 0.220 

0.2411 0.241 0,235 0.230 0.22-& 
0.263 0.2"7 0.241 C.236 0.230 
o.zeo O.Ul4 0.24S 0.242 0.236 

0.20n o.268 0.2112 0.2:.s 0.2.0 o.2.t2 
0.1'10 0.277 0.270 0.263 0.257 0.2:,0 

0.322 0.287 0.260 0.272 0.265 0.2!>8 
o.ass 0.201 o.~ c .282 0.21♦ 0.2111 
0.349 o.sw 0 .301 0.2113 0.285 0.277 

o.•os o.366 o.~23 u.:iu o.305 0.200 0.288 
0.425 0.332 0.337 0.328 0.318 0.309 0.300 

0.H7 
0,'70 
0.407 

0.577 0.520 
0.614 . 0.659 

0.0M 0.596 
0.703 0.637 
0.767 0.684 
0.820 0.740 
0.t,93 0.B<M 

o.~so o.sso 
1.085 O.Qr.!: 
1.:m, 1.os1 
1.36.2 1.233 
1.602 U26 

l.VlO l.CQS 

0.401 f 0.852 O.JM2 0.332 0.:123 0.313 
o.422 o.aci9 o.as11 o.348 o.3:n o.327 
o.4 U o.388 o.377 o.365 o.:'154 o.s,2 
0.C6Q 0.409 '0.3fl6 O.S84 0.372 0.360 
o.,97 o .... 32 o.4111 o.405 0,3112 o.379 

0.5!9 0.4!,8 0.443 0.429 o., U 0.400 
o.604 o.-.86 0.411 o.455 o.440 o.,u 
o.604 0.520 o..eios 0.485 o., e8 0.451 
o 651 0.658 0.539 0.520 O.W2 'O ,& 83 
0.707 0.603 1:U82 0.5111 0.54 1 0.520 

0. 771 0.&56 0.633 0.eot 0.S86 0.663 
0.8411 0.71'1 0.IJIIS o.ca; G.6:1 0.316 
0 .1147 0.71IB 0.760 0.789 0.710 0.680 
1.070 0.620 0.805 0.831 0.7Q7 0.76! 
1.2!3 1.032 0.002 0.952 0.911 0.871 

Utll l.217 l.ltl8 1.119 1.0;1 l.023 

TARIEF van de verzekerlng voor een rente aan den echtgenoot. 
van den verzekerde of vroager overlijden van verzekerde 

een ouderdomsrente tot een bedrag, ten 

ted'tUd van den 

lr.k.erde bij ~ 
der venekerinf. 

~ 9.0 
Zl 
22 
23 

" ., 
2G 
27 
28 

"" 
" >l 

"' " ,. 
.., 
" S7 .. .. .. 
(1 

" .. .. 
" .. 
47 •• .. 
'° '1 .. 
r.3 .. 

WoeL"l)remlc In suJdct11 voor 

De ven:o 

20 Ju.r 115 Jau I 10 jar I S Jaar j , Ju.r 13 Jur 12 Ju.r \ 1 Jur 

oudtrd&ndeverzorgde. 

0.201 0.1'17 
0.208 0.20~ 0.200 

0.211'1 0.211 0.!07 0.202 
0.!24 0.219 0.!15 0.210 0.20& 
o.na 0.22-t o.2u o.2u o.209 

o.u3 o.tta o.m 0.2 1s o.21i 
0.2$8 O.ZS3 0.228 0.2'22 0.217 
o.u-:. 0,2311 o.23S o.2zs 0.222 

0.280 0.251 0.246 0.239 0.2&8 0,227 
0.289 0.258 0.262 0.2411 0.2SO 0.233 

0.298 0.2M o.::.e o.m o.u.11 o.239 
O.l303 0.2H 0.21',; 0.260 0.2!18 0.24.1 
0.8ZO 0.2@4 0.2711 0.2&0 0.£02 0.25, 

O.Bt8 0.332 0.~4 0.2U 0.218 0.270 0.211,S 
0.883 0.3'6 0.305 0.207 0.288 0.280 0.27e 

O.Jff 0.350 o.s1a o.so7 o.m 0.200 o.2:S1 
0.'17 0.874 0.8211 0.319 O.SlO O.SOl 0.2~2 
O.t!I& 0.390 o.e42 o.S8Z o.822 o.s12 o.302 

0.601 0.07 0.408 0.856 0.846 O.SSo O.SU .0.314 
o.5111 o.no 0.,21 0.1172 O.Ml O.S-t9 O.SSS O.r-7 

0.654 0.60,l 0.448 o.SB{I o.sn o.ss5 o.868 o.3n 
o.~ o.&so o.470 o.co1 o.sP.i. o.381 o.sao o.856 
0.018 0.5!19 0.405 0.427 O.U S 0.390 O.:JSG 0.872 
0.655 0.692 0.622 o.4H o.,a.t. o.419 o.t06 o.sw 
0.0111 o.&23 o.~s 0.<17' 0.4~ 0.•U2 O.fU 0.UO 

O. 7'3 O.ce& 0.587 O.GCl 0.4fl3 0.4:-00 O.UO 0.4~ 
0.,11, 0.713 0.024 o.581 o.:'.>12 0,,1113 o.,11i o.-tf>e 
Oll&I. 0.7~ 0.6G8 0.51111 0.5<i6 0.525 0.606 0.(84 
0.02:t 0.825 0.717 o.aoe o.ss8 o.w1 o.uo 0.511 
l.oo2 O.Sh 0.77.S 0.6;;2 OJS27 0.1102 0.!>78 0.653 

1.098 0.973 0.8U f'.707 0.1170 O.!w2 0.1125 0.5\'17 
J.f'lS U'.170 0.028 0.778 0.7'2 0.7H 0.381 0.11{>1 
1.3!.G 1.200 1.031 0.855 0.821 0.786 0.761 0.717 
l .Ea'I J.a;;& 1.le2 o.~ 0.010 o.sao o.!14.0 o.so1 
1.780 1.511G 1.3&1 1.007 1.050 1.008 0.957 0.010 

2.112 1.8~3 UiU, U!:'.l7 UlJ) !.1711 ,1.117 1 r,e1. 

(over1evlngs_fente) Diel premiebetallng tot den 55-Jarlgen leeftijd 
or verzorgde. De verzekerde Is nlet tevens verzekerd voor 

I 

mlnste go11Jk aan dat dei: overlevlngsronte. 

l iiJUh!en rento per week. 

kerde lt: LecttUd van dco 

.:~•:b i ' Im I• ju, I• Ju1 I• ju, I• Im 110 lu•i" lml20 Im 
,·euekerdc bU lng&ng 

der venekerinQ'. 

dever· 
corade. longer da.11 de ,.,rwrgde. 

0.201 0.196 0.191 0.18.!I 0.184 0. 179 0.150 0.140 0.123 20 
0.204 0. Jgg 0.19!1 O.HKI 0. 1611 0.181 0.160 0.140 0.123 21 
0.207 0.202 0.tQ& 0. 193 0.188 0.18' 0.1111 0.141 0.123 !2 
0.2 10 0.200 0.201 0.190 O. l Ql 0.1811 0.163 0.141 0. 122 " 0.214 0.200 0.204 O. IQ9 0.194 0.189 0.1114 0.142 0.122 .. 
0.2111 0.213 0.208 0.203 0.197 0.192 0.tG6 0.143 0.12S " 0.224 0.218 0.2 12 0.207 0.201 0.195 0.1118 0.144 0.123 .. 
0.230 ('.224 0.218 0.212 0.205 0.200 0.171 0.1411 0.123 " 0.236 0.230 0.21!3 0.217 0.210 0.204 0.17' 0.147 0.1 24 28 
0.2U 0.2311 0.220 0.223 0.2111 0.20g 0.17.8 0.150 0.120 .. 
0.2!!0 0.243 0.23< o.m 0.!22 0.21!1 0.182 0.1!12 0.127 so 
0.269 0.261 0.2"4 0.2311 0.221J 0.221 0.188 0.16;t 0.129 81 
0.269 0.260 0.252 0.244 0.230 0.229 0. 1112 O.l5Q 0.131 " 0.270 0.271 0.262 0.263 0.245 0.237 O. IQ7 0. 1113 0.133 " 0.2~ 0.2111 0.272 0.2113 0.254 0.245 o.wa 0.1117 0.1SC " O.S03 0.293 0.283 0.278 0.264 O.~fi 0.210 0.171 0.139 ,. 
0.3 16 0.3011 0.206 0.286 0.275 0.2a5 0.217 0.176 0.142 •• 0.331 0.320 0.303 o.:m 0.230 0.276 0.2'.!6 0.181 0.1'5 " 0.347 0.335 0.323 0.311 o.m 0.288 0.234 0.187 0.H9 38 
0.3& 0.3.52' 0.339 0.327 0.314 0.301 0.2-43 0.1~3 0.163 " 
0,3811 0.871 0.357 0.8"4 o.330 0.317 0.254 0.200 0.1!>7 40 
0.408 0.393 0.378 o.s~ · 0.848 o.~, 0.2611 0.208 0.102 " 0.434 0.4 17 0.,,1 0.38S 0.3119 0.353 0.270 0.2 17 O. l r.8 .. 
0.46-1 0.446 o.d.JJ 0.410 0.392 0.37(', 0.295 0.22.7 0.174 " 0.4Q9 0.479 0. t 50 0.439 0."20 0.,01 o.ina 0.280 0.18;2 " 
O.MO 0.618 MOIi 0.47' o.,·52 Q.481 0.33 .. 0.253 0.100 .. 
0.5lil0 O.fi6:i 0.540 0.5,15 0.491 0.468 0.850 0.270 0.201 .. 
0.651 0.1123 0.694 0.6117 0.6311 0.613 0.891 o.m 0.214 " 0.730 0.6117 0.664 0.632 O.tlOI 0.670 0-430 0.317 0.2~1'1 " 0.832 0.,.. 0.7611 0.718 0.(181 0.64G 0.483 0.361 0.2!12 .. 
O.Q711 0.929 0.883 0.838 0.,.. 0.751 0.666 0.899 0.28.1 .. 

1overle"fingfflinle) mel premlebe!allng lot den 60-Jarlgen Iet!lijd 
ol nrsorgde. · De verzeterd• ls l!l•I tevens versekerd · voor 
mlnsle gel.Ilk aan dAt der overlevlnprente. 

lrulden renteperflek, 

km!~ 51: Le,a.'tijd V&n du, 

3 J~ I•,.,, 1, l= l•oJu+• J,a+OJ~ 
vcnekerc!ebUtnpna .... ,,,-1,,= der· vtr.:el::er'...:i,g, 

nudala 
dd°V.'.J', . 

air.:da.l lODScr MD de ve~rade. 

0.1H 0.189 0.186 0.181 0.177 0.173 0.16' 0.186 O.ltl .. 
o.1ge 0.191 0.187 0.188 0.179 0.11, O.U5 o.uc 0.120 11 
o.u,8 0.1114 0.180 0.185 0.180 0.178 0,155 0.117 0.120 .. 
0.201 0.11111 0.lllZ 0.18? 0.182 0.178 0.16& 0.187 O.lto .. 
o .... O.lln 0.19' 0.189 0,186 0.?80 0.157 ' O.IS7 0.119 .. 
0."'6 o .... 0.1,1 0.lGt 0.187 0.183 O.U9 · 0.181 0.119 .. 
0.212: 0 . .,. 0.2:01 0.ll>b 0.190 0.185 0.Ht 0.188 0.1111 •• 0.216 0.211 0.20.5 0.,00 0.19' 0.169 0.16& O.tS9' 0. 120 ., 
0.221 0.216 0.200 0.004 0.198 0.192 0,1(.5 0.141 o.no ,. 
0.227 0.2U 0.21, 0.,00 0.202 O.lotl ~, .. o.us 0.121 .. -
0.233 0.2!0 o.tto 0.213 0.207 0.201 0.171 O.lU 0.121 .. 
0.239 0.2:33 O.tu 0.210 0.2H 0.206 0.174 0,H7 0.128 81 
0.247 0.240 0.232 o.~5 0.218 0.211 0.1?8 0.14::J 0.126 32 
0.2'> 0,2'7 o.uo 0.232 0.225 0.217 0.162 0.152 0.127 33. 
o.w 0.266 0.!47 0.239 0.£31 0.2h 0.187 0.1&6 0.12::J •• 
0.27S 0.2H 0.265 O.H7 0.289 0.230 0.192 0.158 0.131 

.,., 
0.'1!1! 0.27S 0.!6,& 0.256 0.246 o.z.,a 0. 1~7 o.1e2 0.1'3 .. 
0.203 0.283 0.218 o.~• O.:t5& g-'" o.2C!e 0.1~ 0.13$ " 0.30< ..... o.~ 0.273 0.243 .!63 0.208 0.1119 0.187 ,. 
0.:1111 o .... o .... 0 .... 0.273 O.U2 0.21' 0.178 0.HO ,. 
0.329 0.317 MOS o.m 0.263 0.272 0.221 0.177 0.U3 .. 
0.843 0.381 O.Sl8 0.300 0.2:!>l 0.28: 0.2"8 0.182 0.145 " 0.859 O.H!S 0.!182 0.819 0.!-00 0.!ot 0.238 0.187 0.149 " 0.876 0.,01 O.H7 o.aa3 0.819 0.806 0.2'4 0. 192 0.161 .. 
0.89' o.a;o 0 .... 0.349 o.ss, •·= 0.25S 0.198 0.16d " 0.41!S O.SQO 0.882 0.366 0.8.W 0.53,1 0.2G3 0.21l< 0.100 " O.fM 0.420 0.402 0.:";& 0."8 0.8.">l 0.274 C.211 o.uw •• 0.-tM 0.446 o.,u. 0.407 0 .... 0.170 0.287 O.ill~ Q.18'1 ., 
O.,&P5 0,473 O.U2 il.431 0."11 0.9111 0.1101 0."28 0.17.a ... 
0.52!il o,aoo 0.488 0.400 0.4S8 o.n11 0..118 0.2S0 0.101 •• 
0.671 0.6.IS 0.519 OAO..I o.4eo O.U5 0.537 0.2-'>1 0.189 .. 
0.1121 0.502 0.603 0.:.Sa 0.507 0.'81 0.361 0.2&0 0.11)8 .. 
o.eas o.eoo 0.1118 0.586 o .... 0.525 o.391 0.28.'\ 0.210 .. 
0.782 0.12, 0.1187 ... ,. 0.1116 0.581 0.420 o .... 0.22-l .. 
0.805 0.8£1 o.m 0.733 MOl 0.05-1 0.&77 0.340 0.2.6 .. 
1,007 0.954 0.002 0.661 0.802 0.76' O.ti4,& 0.888 0.21, •• 
~ 
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lll~GE XI . 

TARJEF van de verzekerlng voor ee~ rente aan den echtgenoot 
van den verzekerde of vroeger overlljden van verzekerde 

voor een ouderdo~rente tot een bedrag, ten 

Weell:premle lo iruldeo, voor 

Leeltljd van den De vene 

1Wne.rde bU lnirans 

20J~• I ,.,.., I 10 l•ai I l•Ju• l•·Ju, 12JM• I I Ju, du ven:ekmna. 6 Jaar 

<m!!cr l!nn de verwri!dt. 

20 0.111& O.li2 
21 0.202 0.HlS 0.1Q4 22 0.209 0.!06 0.201 0.107 
28 0.217 0.212 0.208 0.204 0.100 

" 0.221 0.21(1 0.211 0.207 0.202 .. 0.226 0.220 0.215 0.210 0.20!, .. 0.229 0.224 0.2 19 O.il:14 0.209 
27 0.215 0.229 0.22-& 0.219 0.2 13 .. 0.207 0.240 0."' o.m 0.!23 0.218 

" 0.276 0.2H 0.241 0.235 0.229 0.223 ,., 0.283 0.268 OJ!47 0.241 0.234 0.228 

" 0.292 0.280 0.2!>4 0.2'7 0.241 0.23♦ 
S2 O.ll02 0.288 0.201 0.2Mi 0.2'8 0.241 

" 0.3&5 0.312 0.!71 0.270 0.28!! 0.256 0.2-ta 

" 0.3r>S o.m 0.280 0.278 0.271 0.263 o.m 

" 0.371 0.335 0.295 0.287 0.279 O.U l 0.29 

" 0.380 OJ!47 0.3()5 0.2117 0.288 0.2SO 0.272 

" 0 .fOl 0.360 0.316 0.307 0.293 O.ZS9 0.280 
SS 0.07 0.418 0.37f 0.S27 O.Sl 8 0.303 0.2N 0.2il0 

" 0.477 MS!> 0.389 0.339 0.32\l 0.319 0.300 0.2IXI 

,o O.flXI 0.454 0.40-l 0.852 0.841 0.3:'1 0.320 O.SIO .. 0 .622 0.474 0.<121 0 .... o.ss, 0.343 0.332: ll.3!1 

" 0 .6-l6 0.495 0.439 0.380 0.868 0.356 0.344 0.332 

" 0.573 0.5 18 0.4&9 O.SIIO • 0.38!) 0_3;0 0.3.;8 0.30 .. 0.602 0.643 0.480 0.418 0.399 0.885 0.372 0.369 ., 0.633 0.6i0 0.602 0.480 0.416 0.401 0.387 0.373 .. 0.6Cl7 0.600 0.526 0.460 0.434 0.419 0.40< 0.'88 

" 0.704 0.632 o.~3 0.471 0.454 0.438 0.-1!2 0.4M .. 0.746 O.M8 0."3 0.494 0.476 0.4511 0.UI 0.424 .. 0.791 0.707 0.6Ht 0.620 0."" 0.462 0.463 0.444 ,~ 0.8-12 0.761 0.0f>I 0.548 0.52!! 0.507 0 .487 0A(i6 
61 0.000 0.800 0.692 0.680 0.658 0.&36 0.514 0.492 

" 0.966 0.857 0,7:$9 0.617 0.593 0.568 0.544 0.6il 

" 1.0;2 0.922 0.792 0.6!,9 0.63! 0.000 0."80 o.~4 

" J.181 0.9!18 O.&,<i 0.707 0 .677 0.648 0.620 0.591 

" l.284 I.OSG 0.926 0.7$3 0.730 0.693 o .... 0.635 
60 1.3~ l.191 1.012 0.821) 0.793 0.767 o.;u o.~,, 
" 1.611 1.321 1.llll 0,911 0.870 0.830 0.7IIO 0.751 

" 1.705 1.486 l.252 1.014 0.907 0.921 0.8i5 0.831 

" 1.960 l.702 1.428 1.150 1.095 . I.OU 0.088 0.930 

00 2 .3 13 2.001 1.672 1.337 1.271 1.201 I l.U3 I.OSI 

BIJLAGE XI. 
TARIEF van de verzekerlng voor een rente aan den eebtgenoot (over 

!even. De verzekerde 1s nlet tevens verzekerd voor een ouderdoms - Weekl)rcmkl in i1Jldc111 ,-oor 

Leeft.lJd vtn den De veru 

venekerdo bU lngona 

I 15Jur I I I • ju, I SJu, I 2Ju, I IJu• d,er venekerlca. 20 Jaar l0Jaar 6 Ju.r 

oudcr dnn de ven.orgde. 

20 0 .190 0. 187 
21 0.1116 0. 1~ 0.189 .. 0.202 0.198 0.196 0.1111 
23 0.200 0.205 0.201 0. 197 0. 193 

" 0.212 0."'8 0.20f 0. 199 O.U!i 

26 0.210 0.211 0.~7 0.202 0.108 

" 0.2"..0 0.21!, 0.210 0.206 0.201 
27 0.224 0.2111 0.214 0.210 0.20S 
28 0.263 0.2211 0.2:!1 0.210 0.!14 0.209 
20 0.2!>9 0.234 0.229 0.223 0,218 0.213 

80 0.2MI 0.2311 0.23-1 0.228 0.223 0.217 

" 0.273 0.2-l!i 0.2311 0.23, 0.228 0.222 

" 0.%81 o.~2 0.246 g{:~ 0.23-1 0.228 

" 0.319 0.2110 0.2611 02'3 0.240 0.2Z4 

" 0.8211 0.298 0.266 0.2&0 0.2!>3 0.246 0.2,0 

" 0.340 0.3-08 0.274 0.267 0.260 0.263 0.2-46 .. 0.3(,1 0.317 0.281 0.274 0.267 0.260 0.263 
87 0.362 0.327 0.200 0.262 O.l':76 0.267 0.260 .. 0.409 o.sn, 0.337 0.2a8 0.290 0.282 0.2H 0.267 

" 0.42S 0.387 0 .345 0.307 0.2911 0.290 0.282 0.27-6 

,o 0.-138 0.401 0.369 0 .316 0.308 o.m 0.2111) 0.282 

" 0.464 0.416 0.87 1 0.326 0.817 0.308 o.m 0.200 

" 0.471 0.4211 0.383 o.~6 0.326 0.31 7 0.3(17 0.298 
iS 0.4811 0.446 0.897 0.347 0.387 0.327 O.S17 0.307 .. O.f,07 0.461 0.410 o.sas 0.8"7 0.336 0.826 0.316 

., 0.627 O. f 77 0.424 0 .31111 0 .... 0.347 o.3se 0.325 .. 0.6-17 0.'95 0.438 o:,ao 0.36i 0.357 0.846 0.334 ., 0.668 0.513 0.454 0.393 0.280 0.368 0.356 0.34!> .. O.MIO 0.6::2 0.470 0 .-106 0.398 0.380 0.867 0.355 .. O.OH 0.652 0.486 0.419 0.406 0.3112 0.379 0.366 .. 0.639 0.674 O.W4 0.433 0.U9 0 .-105 0.31H 0.377 .. 0.666 0.696 0.623 0."48 0.433 0.418 0.403 0.3811 

" 0 .11113 0.620 0.548 0.4M 0.-148 0.432 0.417 0.402 

" 0.723 0.646 0.'64 U.-1 80 0.463 0.417 0.43 1 0.05 .. 0.764 0.672 0.685 0.4117 0.480 0.f&S 0.-146 0.4211 

.., 0.786 0.700 o.eos 0.516 0.49e 0.479 0.400 0.443 

" 0.820 0.728 0.631 0.533 0.514 0. -1 95 0.476 0.457 

" 0.856 0.7!>0 0.656 0.552 0.632 0.512 0.402 0.472 .. O.to!9 4 0.790 0.681 0.672 0.6~ 0.529 O.,OS 0.488 .. 0.934 0.824 0.708 0.693 0.6i0 0.648 0.526 0.004 .. 0.977 0 .8"0 0.737 0.614 0.591 0.567 0.544 0.622 

. 

(overlevlng!!rente) me! premlebelallng tot den 66-Jarlgen leel!Qd 
of venorgdn. De verzeke~"1ie Is nle& tevens verzekerd 
ml.D.ste gel.!Jk aan ,:?.t dcr overlevlngvente. 

l,ukl.enrcnt.epcrweek. 

bnlo ls: 
J.et.:::l;id VT~ dftl 

I 

I 

•= 111- 1,,~1· - f Jau j a Jau /10 JurlUi Ju r l!O Jaar 
~~,:®:) b\Jbl(ll,l 

ou::ir.!a I d~ 7e.1ebrlD1-

d!Vtt- 1 
10:ll'!e. l Jooae: ~ de TtnOr£de. 

I 

0.188 0.181 0.1.8() 0.170 0.175 o.u1, 0.161 0.134 0.120 20 O.IIK> 0.18a 0.18! ·o.na C.174 0.170 0.151 0.13-l o.uc 21 0.1112 0.138 0.184 0.180 0.178 0.1~:.! 0.152 0.184 0.119 .. 0.19S o.1wo IJ.130 O.lS-Z 0.177 o.rn1 0.153 0. 134 0.116 .. 
0.108 0.109 0.108 0.184 0. 179 0.176 0.154 0.185 0. 118 " 0.201 ~:::: g:::! 0.186 0.182 0. I n 0.155 0.135 O.lt8 .. o."' 0.11:!i 0.184 0.178 0.Hill 0.115 0.118 .. 0.20., 0.203 0.198 0.11n 0.187 0.132 0.158 0.137 0.118 t1 .-o.s:i2 0.007 0.201 0.1!>0 0.191 0,185 Q.IGO 0.138 0.119 .. 0.217 0.1!11 o ..... 0.200 0. 19-& 0. 169 0.162 0 .189 0.119 " 0.222 0.216 0.2 10 0.204 0.1118 0.1112 0.165 0.141 0.tz:J ao 0.12.'3 0.ttl 0.215 0.IOO 0.208 0. 1~ 0.1~ 0.1-12 0.121 81 0.234. 0.227 0.221 0.21-1 0.208 0.201 0.171 O.IU 0.121 32 O.!-H 0.234 0.227 0.220 0.213 0.200 0.176 0.147 O.lU .. 
0.2-IS 0.241 0.233 0.22'1 0.!19 0.212 0.178 0.160 0. 126 .. 
o.m O.t-17 0.2t0 0.2..~ 0.!25 0 .217 0.182 0.162 0 .128 36 0.!63 0266 0 .247 0.!80 0.231 0.!2.1 -0.167 0.1~5 0.129 ,. 
0.272 0.20& 0.2.!>4 0.246 0.237 0.220 O.Hll 0.158 0.1.11 87 0.2'0 0.271 0.2G2 0.253 0.2-44 0.236 0.195 0.1111 0.133 .. ,U:90 0.280 0.270 0.261 0.251 0.242 0.200 0.1(1-1 .0.13l .. 
0.2119 0.!89 0.279 .0.289 0.259 0.249 0.205 0.167 0.187 40 
0.3>0 0 .211!1 0.258 0.!78 0.267 0.267- O.l!:10 O. l 7l 0.140 " 0.3!!1 0.300 0.!93 0.2(17 0.276 0.26$ 0.2111 0.174 0.J-t2 .. 
0.333 o.azt o.sca 0.!97 0.286 0.27-1 0.221 0 .178 0.1 -14 " 0.346 O.:i33 0.3::0 0.307 0.205 0.283 o.m 0.162 0.U7 .. 
0.3G!1 0.346 0.382 0.318 0.305 0.292 0.28' 0.186 0.150 " 0.374 0.8G9 O.t« 0.330" 0.316 o.sos 0 .2-11 0.1\lO 0.152 .. 
0 .5811 0.37-1 0."8 0.3"3 0.328 0.$14 o.~ 0.1\lG 0.155 " 0.407 OJIWJ 0.37$ o.~1 0.3n 0.326 0.256 0.200 0.168 .. 
O . .f.28 0.IOS 0.3\Kl 0.373 o.m 0.389 0.2!15 0.206 0. 162 .. 
0.4~7 0.-127 0.408 0.S\lO 0.371 0.3" 0.27-1 0.U2 0.1611 50 0.471 0.00 0.429 o .... O.SSII 0.370 0.285 0 .2 18 0. 170 .. 
0.403 0.475 0.452 0.4!1 0 .410 0 .3811 0.2!17 0.2:::e 0.175 " o • .;2:a o .... 0.479 0.-166 0.48S o.no 0.311 0 .236 0.181 ., 
0.i>~ 0.530 0.610 0.43' 0.4511 0.434 0.827 0 .2-'5 0.188 .. 
0 .... 0.57-& 0.M5 0.517 o . .asa 0.4112 0.845 0.257 O. l lt6 .., 
0.65,3 0.820 0.'87 0.66-5 0.525 0.406 0.3M 0.270 0.204 .. 
0.712 0.&75 0.685 0.605 0.539 0.63G 0 .8~2 0.287 0.214 67 
0.787 o,;-14 0.703 0.668 0.024 0.587 0.'425 0.308 0.227 ' .. . _.., 0.&e 0.7SS 0 .7'1 0.697 0,1164 0."63 0.836 0.2-&5 •• 
1.0,0 .O.iel!: 0.905 0-8;-0 0.79; 0.740 o.6~s 0.37-1 0.263 00 

l~vlngsiente) met p:emlebetallng ioolang verzekerde en verzorgde belden 
' reote tot een bedrag, ten mlnste gelijk aan dat der overlevlngsrente. 

-
1 1ruldcP reot4 per week. •I 
kerde ta: 

.. ~ 
oudal• 

dt"'ICf· J. 

&0flde- 1 

0.183 
0.185 
0.187 
0.1811 
0.191 

0.19-& 
0.107 
0.200 
0.204 
0 .208 

0.212 
0.217 
0.222 
0.228 
0.233 

0.239 
0.240 
0 .252 
0 .250 
0.266 

0.273 
0.!81 
0.2811 
0.297 
0.300 

o.su 
0.323 
0.313 
0.343 
0.363 

0.363 
0.375 
0.387 
0.399 
0.412 

0.425 
0.4S9 
0.-163 
0.4-68 
0.4.63 

O.-Ul9 

Loeft.Ud vau ~ 

I J= I· Ju,I 3 Ju, I· J= I• J..., I" Jm\1' J...,,;. ,~ 
venekerde bU 111.f 

d-:r venekerln 

I 
}ool(el' d&D di! \'tl':.OfidO. 

0.180 0.176 0.172 0.160 0.166 O.HO 0.183 0.120 20 
0.181 0. 177 0.174 0.170 0. 167 o.u,11 0.133 0.119 21 
0.183 0.179 0.175 0.171 0. 108 0. 150 0. 133 0.119 " 0. 185 0 .181 0.177 0.178 0. 1119 0.H,O 0.133 O.t18 23 
0.187 0.183 0.1711 0.176 0.170 0 .15 1 0.133 0.118 " 
0.1811 0.185 0.181 0.176 0.172 0.152 0.13-l 0.117 ., 
0 .192 0.188 0.183 0.170 0.174 0 .163 O.lS4 0.117 ,. 
0.195 0.191 0.188 0.181 0.177 0.155 0.136 0.118 27 
0.190 O.lH 0.189 0.18-& 0.179 11.153 0.130 0.118 .. 
0.203 0.197 0.102 0.187 0. 182 0. 1511 0.137 0.119 .. 
O.tAl7 0.201 0 . 1911 0. 1\ll 0. 180 0.161 0.139 0.119 30 
0.111 0.206 0.200 0. 195 0.189 0. 163 0.140 0.120 81 
o.tUI 0.210 0.204 0 .109 0.193 O.IG& 0.143 0.122 32 
0.ttl 0.215 0.20\I 0.203 0.107 0. 170 0.146 0.128 33 
0.!27 0.221 0.21-1 0.208 0.202 0. 173 0.147 0.126 .. 
0.!33 o.m 0.219 0.213 0.200 0.176 0.1411 0.126 .. 
O.ZS9 0.232 0.225 0.218 0.211 0 .180 0. 152 0. 128 .. 
0.215 0.238 0.280 0.223 0.216 0. 183 0. 166 0.130 " 0.251 0.2"4 o.m o.m 0.221 0.187 0.157 0.182 88 
0-~ 0 .... 0.242 0.!3-1 0.227 0.1111 0.160 0.184 .. 
o.2:&S o.ue 0.248 0.%40 0.232 0.195 0.163 0.186 .. 
0.272 0.26S 0.2~ 0.246 0.228 0.1~ 0.16!, 0.137 " 0.279 0.270 0.261 0.265 0.244 0.203 0.111\l 0.14-0 " 0.287 0.278 0.268 0.2~9 0.260 0.208 0.172 0.U2 .. 
0.295 0.286 0.276 0.2116 0.257 0.21 3 0 .175 0.144 .. 
0.304 0.2113 0.283 0.273 0.263 0.217 0.178 0.U6 ., 
0.31! 0.301 o .... 0.280 0.270 0.222 0.181 O.lf8 .. 
0.321 0.300 0.296 0.287 0.276 0.227 0.185 0.15 1 " 0.8SO O.SIB 0.307 0.295 0 .284 0.232 0.188 0.163 .. 
0.340 0.327 0.315 0.303 0 .2111 0 .237 0.102 0.156 .. 
0.3~ 0.337 0.324 0.311 0.290 0 .242 0 .106 o:uo '° 0.561 0 .347 0.533 0.320 O.W7 0.2 19 0.200 0 .162 " 0.37Z 0.357 0.843 0.330 0.316 0 _25.; 0.204 0.166 " 0.38• 0.3GII 0.554 O..S♦O 0.325 0.261 0.209 0.170 " 0.3116 0.380 0.3115 0.3'0 0.335 0 .268 0.214 0.17,t " 
0.408 0.30~ 0.376 0.3'0 0.344 0.275 0.2HI O.li8 " 0.421 0.404 0 .387 0.370 0.864 0.282 0.224 0. 182 00 
0.434. 0.-116 0.8118 0.38 1 0.364 0.2811 0.230 0. 186 " 0.448 0.420 0.410 0.392 0.875 0.297 0.236 0.190 .. 
0.-163 0.-143 0.423 0.404. 0.886 0.305 0 .2-IZ 0.196 " 
0.♦78 0.457 0.436 0.41 7 0.3a8 0.3 1-& 0.2.f.9 0 .200 00 

Bohoort. bij Koninklijk besluit. va.n 28 Fcbruori 1930 (Staatablad nc 
Mij bekend, 

De !Jin-i.fttr van Arbeitl, Hmuld en N tj"IJ( 
T. J. VEB. SCO:lJtrR. 

' 

I 
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28 Februari 1930. BESLUIT, betreffende I 
wedderegeling voor klerken bij pen belas
tingdienst. S . 57. 

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

Financien van 25 Februari 1930, n°. 68, af
deeling Centrale Directie; 

Gelet op artikel 23, tweede lid, van het Be
zoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1928; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te be pal en: 
Art. 1. 1. De jaarlijksche bezoldiging van 

de klerken bij den Dienst der Belastingen be
draagt: 

I 
In gemeen- In de 

Bii een leeftijd van: ten der c,verige 

14 jaar en 
15 
16 
17 
18 

jonger 

19 
20 en ouder 

l e klasse, gemeenten. 

f 200.-
300.-
400.-
500.-
650.--
800.-
950.-

192.-
288.-
384.-
480.-
624.-
768.-
912.-

2. Het genot van de belooning vangt aan 
op den dag van de in functietreding. 

3. Als gemeenten van de eerste klasse, in 
<lit besluit bedoeld, worden aangemerkt de 
gemeenten of onderdeelen van gemeenten, 
welke onder het hoofd ,,Eerste klasse" in bij
lage E van het Bezoldigingsbesluit Burger
lijke Rijksambtenaren 1928 zijn vermeld. 

2. 1. H et bepaalde bij de a r ti kelen 1, vijfde 
lid, 8, eerste lid, 21 en 32, eerste lid, van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerl ijke Rijksambtena
ren 1928 vindt voor de in dit besluit bedoelde 
klerken overeenkomstige toepassing. 

2. H et bepaalde in de artikelen 1, vierde 
1 id, en 36 vindt voor den diensttijd der kler
ken, bij benoeming tot tijdelijk Rijksklerk of 
tot Rijksklerk, overeenkomstige toepassing. · 

3. Toekenning van bezoldiging of verhoo
ging daa.rvan geschiedt met ingang van den 
eersten <lag van de maand, waarin de voor de 
bezoldiging bepaalde leeftijd wordt bereikt. 

4. De kl erken worden tot tijdelijk Rijks
klerk of tot Rijksklerk benoemd, zoodra zij 
volgens de desbetreffende bepalingen tot dat 
.ambt benoembaar zijn. 

0 -1Jergangsbepalingen. 
5. De jaarlijksche bezoldi ging voor de kler

ken, die aan het examen voor Rijksklerk heb
ben voldaan, bedraagt, indien eene benoeming 
tot Rijksl<; lerk voor hen is uitgesloten, f 1200 
in gemeenten der l ste klasse en f 1152 in de 
.overige gemeenten. 

Deze bedragen worden verhoogd: 

Na een diensttijcl van: 
l jaar 
::i 
5 

J ~I 
1930. 

I~ gemeen- 1 In de 
ten der overige 

I • klasse. gemeenten. 

tot f 1300 
, ,, 1-:100 

,, 1500 
,, 1600 
,, 1700 
,. 1800 

tot I 1248 
,, 1344 
,, 1440 
,, 1536 
,, 1632 
,, 1728 

Onder diensttijd, in <lit artikel bedoeld, 
wordt verstaan de diensttijd als klerk doorge
bracht na den <lag van het in werking treden 
van deze bepaling. 

6. De jaarlijksche bezoldiging voor de kler
ken, die v66r of op 1 Augustus 1921 bij de ad
ministratie der directe belastingen, invoerrech
ten en accijnzen in dienst zijn getreden, en 
voor de klerken, die v66r of op 1 Mei 1928 bij 
de administratie der registratie in dienst zijn 
getreden, bedraagt, indien eene benoeming tot 
Rijksklerk voor hen is uitgesloten f 1200 in 
gemeenten van de l ste klasse en f 1152 in de 
over ige gemeenten. 

Deze bedragen worden verhoogd: 

I In gerneen- 1 In de 
ten der overige 

le klasse. gemeenten. 

Na een diensttijd van: 
1 jaar tot f 1300 

,, 1400 
,, 1500 

I 

I 
tot f 1248 

,; 1344 
,, 1440 

3 
5 

Onder diensttijd, in <lit artikel bedoeld, 
wordt verstaan de diensttijd, als klerk doorge
bracht na den dag van het in werking treden 
van deze bepaling. 

7. Op de ambtenaren, bedoeld in de artike
len 5 en 6 van <lit besluit, zijn de artikelen 10 
en 20 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1928 mede van toepass ing. 

Slotbepaling. 
8. De artikelen 1, 2 en 3 worden gerekend 

op 1 November 1928 in werking te zijn getre
clen; de artikelen 4, 5, 6 en 7 worden gere
kend op 1 April 1929 in werking te zijn ge
treden. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan de •Alge
meene R ekenkamer en aan het Centraal Bu
reau van voorbereiding voor ambtenarenzaken. 

's Gravenhage, den 28sten F ebruari 1930. 
WILHELMINA. 

De 'Minister van Financien, D e Gee r. 
(Ditgeg. 13 Maart 1930.) 

3 M aa,·t 1930. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel . van be
stuur als bedoelcl in artikel 141 der 
Ziektewet. S. 58. 

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

Arbeid , H andel en Nijverheid van 23 Ja
nuari 1930, n°. 224, Afdeeling Arbeidersver
zekering; 

Gezien a rtikel 141 der Ziektewet; 
Den Raad van State gehoord {advies van 

18 Februari 1930, n°. 19) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen 

voornoemden Minister van 26 Februari 1930, 
n°. 866, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Overwegende, dat het wenschelijk is om ten 
aanzien van in Belgie hun gewoon verblijf 
hebbende arbeiders, die lid zijn van eene 
overeenkomstig de Belgische wet van 23 Juni 
1894 erkende maatschappij van onderl ingen 
bijstand en onder toepassing van de Ziekte\\>et, 

IQ 
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vallen, a£ te wijken ten aanzien van het in 
die wet bepaalde ten aanzien van de zieken
gelduitkeering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. De Raad van Arbeid, onderschei

denlij k de erkende bedrijfsvereeniging 
waaronder voor de toepassing van dit besluit 
mede wordt verstaan een afdeelingskas, als 
bedoeld in artikel 94, lid 1, der Z iektewet -
die het risico draagt van de verzekering inge
volge de Ziektewet van in Belgie hun gewoon 
verblijf hebbende arbeiders, die lid 'zijn van 
eene overeenkomstig de Belgische wet van 
23 Juni 1894 erkende maatschappij van on
derlingen bijstand, is bevoegd met die maat
schappij overeen te komen, dat deze op zich 
neemt de verplichting tot het doen der zie
kengeldu itkeering, waarop de vorenbedoelde 
arbeiders aanspraak hebben ingevolge de 
Ziektewet. 

2 . Bij eene overeenkom t, a ls bedoeld in 
artikel 1, moet 

a. worden bepaald, dat de maatschappij 
van onderlingen bijstand aan den in artikel 
1 bedoelden arbeider ziekengeld uitkeert naar 
de regelen der Z iektewet; 

b. eene regaling worden getroffen omtrent 
de door den Raad van Arbeid, onderscheiden
lijk de erkende bedrijfsvereeniging, aan de 
maatschappij van onderlingen bijstand ver
schuldigde geldelijke uitkeering voor het op 
zich nemen van de in artikel 1 bedoelde ver
plichting; 

c. worden bepaald, dat de arbeider, val
lende onder eene overeenkomst als in artikel 
1 bedoeld, aan de maatschappij van onder
lingen bijstand geen bijdrage verschuldigd is 
voor ziekengelduitkeering; 

d. worden bepaa,d, dat de controle wordt 
gevoerd door de maatschappij van onderlin
gen bijstand, volgens regelen te stellen door 
en on9er toezicht van den Raad van Arbeid, 
onderscheidenlijk de bedrijfsvereeniging; 

e. worden bepaald, dat de maatschappij 
van onderl ingen bijstand de naar het inzicht 
van den Raad van Arbeid onderscheidenlijk 
der bedrijfsvereeniging, noodige administratie 
voert. 

3. E ene overeenkomst, a ls in artikel 1 be
doeld, behoeft de goedkeuring van Onzen 
met de uitvoering der Ziektewet belasten Mi
nister. 

4. In a fwijking van het in de Ziektewet 
aangaande de ziekengelduitkeer ing bepaalde, 
wordt het ziekengeld, toekomende aan den in 
artikel 1 bedoelden arbeider, die valt onder 
eene overeenkomst als in dat artikel ver
meld, vastgesteld en uitgekeerd door de in 
genoemd a rtikel bedoelde maatschappij van 
onderl i ngen bijstand. 

5. De Raad van Arbeid, onderscheidenlijk 
de bedrijfsvereeniging, die een door Onzen 
voornoemden Minister goedgekeurde overeen
komst heeft gesloten, blijft tegenover den 
onder die overeenkom t vallenden arbeider 
aansprake lijk voor de dezen ingevolge de 
Ziektewet toekomende ziekengelduitkeering. 

6. 1. Indien een arbeider, vallende onder 
eene overeenkomst, als in het vorig a r t ikel 
bedoeld, meent, dat zijn aanspraken op zie
keQgeld niet of slechts ten deele door de 

maatschappij van onderlingen bijstand zijn 
erkend, is. hij bevoegd zich met zij n aanspra
ken tot den R aad van Arbeid, onderscheiden
lijk tot de bedrijfsvereeniging te wenden. 

2. De Raad van Arbeid, onderscheidenl ijk 
de bedrij fsvereeniging, onderzoekt de aan
spraken van den arbeider. Indien aan den 
Raad van Arbeid, onderscheidenl ijk de be
drij fsvereeniging blijld;, dat de arbeider n iet 
het hem toekomende heeft ontvangen, keert 
de Raad van Arbeid, onderscheidenlijk de 
bedrijfsvereeniging, aan den arbeider het hem 
alsnog toekomende ui t. 

Van de besl issing van den Raad van Ar
beid, onderscheidenlijk de bedrijfsvereeniging, 
staat beroep open bij de Raden van Beroep, 
bedoeld in artikel 127, eerste l id, der Z iekte
wet, onderscheidenlijk op het scheidsgerecht, 
bedoeld in artikel 106, eerste lid, der Ziekte
wet. 

7. De goedkeuring, bedoeld in artikel 3, 
wordt door den met de uitvoering de r Ziekte
wet belasten Minister ingetrokken: 

1 °. op verzoek van den Raad van Arbeid, 
onderscheidenlijk de bedrijfsvereeniging; 

2°. indien de maatschappij van onderlingen 
bijstand of het risicodragend orgaan, bedoeld 
in artikel 1 van dit besluit, n iet naar behoo
ren voldoet aan de haar onderscheidenlij k 
hem bij of krachtens <lit besluit opgelegcJ,. 
verplichtingen. 

8. De ziekengelduitkeeringen bij de in
trekking der goedkeuring of bij het eindigen 
der overeenkomst, bedoeld in artikel 1, ver
schuldigd, geschieden door den Raad van 
Arbeid, onderscheidenlijk de bedrijfsvereeni
g ing, voor wiens onderscheidenlij k wier, reke
ning de arbeider verzekerd is. 

9 . De werkgever, in wiens onderneming 
arbeiders ,verkzaam zijn, te wier aanzien een 
overeenkomstig artikel 3 goedgekeurc;le over
eenkomst, als bedoeld in artikel 1, gesloten 
is, is verplicht daarvan op duidelijke wijze 
aan de betrokken arbeiders mededeeling te 
doen. 

10. Dit besluit treedt in werk ing met in
gang van den tweeden dag na d ien der dag
teekening van het Stautsblad, waarin het is. 
geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 3den Maart 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheitl, 
T. J. V e r s c h u u r . 

(Uitg eg. 11 Maart 1930.) 

3 Maart 1930. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Woningwet art. 5.) 

Aan het woord ,,gebouw" in art. 5 lid la. 
der Woningwet moet de beteekenis worden 
toegekend die daara~n naar bet spraakge
bruik toekomt. Een perronoverkapping 
met de afmetingen a ls in de dagvaarding 
omschreven is a l!f ,,gebouw" aan te merken. 

Het oordeel der Rb., dat een gebouw in 
zekere mate door wanden, muren of op 
andere wijze moet zijn afgesloten, vindt 
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in het spraakgebruik niet den noodigen 
steun. (De Adv.-Gen. kan het gevoel v. d . 
Kantonrechter, dat de Spoorwegwet van 
1875 S. 67 inbreuk zou maken op het ver
eischte van vergunning van B. en W. voor 
de oprichting, wanneer het een tot den 
spoorweg behoorend werk betreft, niet 
deelen.) 

Op het beroep van den Officier van Justitie 
bij de Arr. -R echtbank te Groningen, requi
rant van cassatie tegen een vonnis van ge
noemde Rechtbank van 21 ovember 1929, 

. J. 1930, biz. 569, waarbij in hooger beroep, 
met vernietiging van een vonnis van het Kan
tongerecht te Groningen van 31 Augustus 1929, 
L . F. E. van H., ter zake van het hem te
lastgelegde werd ontslagen van rechtsvervol
ging. (Gepleit voor gerequireerde door Mr. 
Jhr. E. N . de Brauw te 's-Gravenhage.) 

Conclusie van den Adv.-Gen. Besier. 

Den verdachte is in deze zaak te laste ge
legd, dat hij in of omstreeb.'13 Mei 1929 in de 
gemeente Groningen zonder schriftelijke ver
gunning of andere vergunning van B. en W. 
van die gemeente een perronoverkapp ing ter 
lcngte van ongeveer 95 Meter, ter breedte van 
ongeveer 11.60 Meter en ter hoogte van onge
veer 4.25 Meter heeft opgericht achter het 
Stationsgebouw aan het Stationsplein. 

Naar mate men in deze overkapping een ge
bouw of slechts een ,,getimmerte" ziet, zal dit 
feit kunnen vallen onder de bepaling van art. 
5 der Woningwet, dat verbiedt zonder schrif
tel ij ke vergunning van B. en W. een gebouw 
op te richten , of onder die van a rt. 52 der 
Verordening op het bouwen en het woningwe
zen in de gemeente Groningen, dat verbiedt 
zonder vergunning van B . en W. een ig getim
merte op te r ichten, waarvan de hoogte meer 
dan 1.60 M. en de oppervlakte meer dan 5 
.M2 zal bedragen. 

Zoowel in eersten aanleg als in hooger be
roep bij het bestreden vonnis, waarbij het in 
eersten aanleg gewezene op grond van een 
vormfout is vernietigd, is het te laste gelegde 
bewezen <loch niet strafbaar verklaard, en is 
de verdachte te dier zake van a l le rechtsver
volging ontslagen, <loch op geheel verschillen-
de gronden. · 

De Kantonrechter zag in de perronoverkap
ping niet een gebouw als bedoeld bij art. 5 
der Woningwet en Jiet in het midden, of het 
een getimmerte was als bedoeld bij art. 52 der 
genoemde Verordening, oordeelende, dat de 
verdachte voor de oprichting van dit werk, 
hetwelk behoorde tot een spoorwegstation met 
bijbehoorende werken vergunning van B. en 
W . niet behoefde, ,, immers het' in flagrnnten 
strijd met het systeem der Wet van 9 April 
1875, S. 67, en meer in het bijzonder van art. 
7 en van Hoofdstuk II dier wet zou zijn, in
dien het College van Burgemeester en Wet
houders van eenige gemeente bevoegd zou zijn 
tot het geven e(lner vergunning tot het oprich
ten van eenig tot den spoorweg behoorend 
werk of gebouw". 

De Rechtbank was van oordeel, dat de per
ronoverkapping noch een gebouw in den zin 
der Woning-wet, noch een getimmerte was, het 

eerst6 niet, omdat volgens het spraakgebruik 
naar hare meening een gebouw in zekere mate 
door wanden, muren of op andere wijze moet 
zijn afgesloten, althans in meerdere mate dan 
zulks met een perronoverkapping het geval is, 
het tweede niet, omdat aan de perronoverkap
ping wel eenig hout is verwerkt, <loch verge
leken met de andere verbruikte materialen in 
zoo geringe hoeveelheid, dat de overkapping 
ni et als een getimmerte kan worden aange
merkt. 

De Off icier van J ustitie voert thans bij tijdig 
ingediende schr iftuur als middel van cassatie 
aan : 

,,Schanding van de artt. 52 en 75 van de 
Verordening op het Bouwen en het Woning
wezen in de gemeente Groningen door deze 
artikelen niet op het onderhav ige geval toe te 
passon". 

Hij is derhalve van meening, dat de perron
ove,·kapping een getimmerte is in den zin van 
de Verordening en betoogt dit aan de ha nd 
van een ige artikelen daarvan, t . w. art. 19, 
dat spreekt van tuinhuizen, vrij staande lood
sen en andere getimmerten van geringen om
vang en art. 62, dat naast elkander vermeldt 
een gebouw, een muur, omheining of eenig 
antler getimmerte. Voorts betoogt h ij , dat de 
z.g.n. Spoorwegwet de bevoegdheid van B. en 
vV. om nadere eischen te stellen aan eenig 
bouwwerk, op t~ richten ten behoeve van den 
spoorwegd ienst, niet beperkt, daar deze Wet 
slechts let op het spoorwegbelang, <loch B. en 
W . bij hun toezicht rekening hebben te houden 
met het belang der volkshuisvesting en met 
verschillende andei-e ei chen, die aan een 
bouwwerk a ls zoodanig nioeten worden gesteld 
en met het bestaande uitbreidingsplan der ge
meente. 

Ik zal op dit middel echter niet dieper in
gaan, daar ik van oordeel ben, dat de perron
overkappiug een gebouw is in den zin der 
Woningwet en dus nit clezen hoofde reeds ver
gunning van B. en W. voor de oprichting 
noodig is, terwijl het ook mijne meening is, 
dat de Spoorwegwet h iertegen niets afdoet, zij 
het ook dat deze meaning berust op andere 
gronden dan bij de schriftuur anngevoerd. 

Onder ,,gebouw" moet naar de afleiding van 
bet woord alles worden verstaan wat gebouwd 
is. Het spraakgebruik voegt h ieraan geen an
dere beperking toe, dan dat bet gebouwde een 
niet al te geringen omvang moet hebben. In 
overeenstemming hiermede heeft de Hooge 
Raad zich bij zijn arrest van 21 Maart 1927 
(W. 11663, N. J. 1927, blz. 460) in <lien zin 
uitgelaten, dat o. a. uit de afmetingen eener 
garage en hare wijze van samenstelling de ge
volgtrekking kan worden gemaakt, dat zij 
een gebouw is als in art. 5 der Woningwet be
doeld. De bij het bestreden vonnis gestelde 
eisch eener zekere mate van afsluiting door 
wanden , muren of op andere wijze vindt, naar 
het mij voorkomt, nergens een voldoenden 
grondslag. Naar het door mij gestelde cr, te
r ium moet de perronoverkapping als een ge
bouw worden beschouwd. Toepassing van art. 
52 der Verordening, dat de Woningwet slechts 
aanvul t komt hierdoor te vervallen. 

Het gevoelen van den K antonrechter, dat de 
Spoorwegwet inbreuk zou maken op het ver
eischte van vergunning van B. en W. voor de 
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opr ichi,ing, wanueer het een tot den spoorweg 
behoorend werk betreft, ka n ik hierom niet 
r!eelen, omdat, indien er strijd zou ontstaan 
tusschen de e ischen, we! ke B. en ,v. daarvoor 
zouder, stell en en di e welke het spoorwegtoe
zicht krachtens art. 13 der \Vet stellen zou, 
deze langs a dministratieven weg moet worden 
opge lost, waartoe zoowel art. 5 der Woningwet 
a ls de artt. 14 en 15 der Spoorwegwet een weg 
aanwijzen. 

Mij ne opvatting brengt de strafbaarheid van 
het bewezen verklaarde feit mede en dus de 
vernietigiug van het bestreden vonnis, voor 
zoover daarin anders i beslist, zijnde hierdoor 
de artt. 5 en 42 der Wo ningwet geschonden. 
Ter zake van het bewezen verklaarde is de 
verdachte strafbaar, daar een strafuitslui t ings
groncl ni et aanwezig is. D e straf kan echter 
eene geringe zij n, daar de verdachte blij kens 
het door hem gevoerde verweer in de meening 
is geweest, clat voor het oprichten van gebou
wen, welke tot den spoorwegdienst behooren, 
de ve rgunning van B. en W . niet worclt ver
e ischt. 

I k concludee1·, dat het bestreclen vonnis zal 
warden vern ietigcl, cloch a ll een ten aanzien 
van de n iet-strafbaarverklaring van het bewe
zen verklaarde feit en het uitgesproken ont
slag van den verdachte van a ll e rechtsvervol
ging, en dat de Hooge R aad, ten principale 
recht doende, het bewezen feit strafbaar zal 
verklaren en den verdachte deswege strafbaar, 
aan dit feit de benaming zal geven: het zon
der schriftelij ke vergunning van Burgemeester 
en W ethouders oprich ten van een gebouw en 
met aanhaling van de artt. 5, lid 1, en 42 der 
Won ingwet en van de artt. 23 en 91 Sr. ver
dach te zal veroordeelen tot betal ing van een 

· gel dboete van vij f gulden, bij gebreke van be
taling en van verhaal te vervangen door hech
tenis voor den tijd van een <lag. 

D e H oage Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Savel berg; 
Ge let op het m iddel van cassatie door den 

requirant voorgestelcl bij schriftur, luidende : 
(zie Cone!. Adv.-Gen.); 

0. dat bij het bestreden vonn is overeenkom
stig de dagvaa rding bewezen is verklaard, clat 
de gerequireerde in of omstreeks Mei 1929 in 
de gemeente Groningen zonder schriftelijke of 
andere vergunning van B. en iV. van die ge
meente een perronoverkapping ter lengte van 
ongeveer 95 Meter, ter breedte van ongeveer 
11.60 Meter en ter hoogte van ongeveer 4.25 
Meter heeft opgericht ach ter het Stationsge
bouw aan het Stat ionsple in ; 

dat voorts dit feit bij gem eld vonni niet 
strafbaar is geacht en de gerequireerde te dier 
zake van alle rechtsve1·volging is ontslagen; 

0. allereerst ambtshalve : 
dat er geen grand is om aan te nemen, dat 

aan het woord ,,gebouw" in art. 5 l id la der 
Woµingwet een ande re beteekenis moet warden 
toegekend, clan daaraa n naar het spraakge
bruik toekomt, gel ijk ook door de R echtbank 
wordt overwogen; 

0. dat een perronoverkapping met de afme
tingen a ls in de dagvaarcling omschreven -
en bij het vonnis als bewezen aangenomen -
volgens de gewone taalkundige beteekenis van 

dat woord , niet a nders clan a ls een ,,gebouw" 
kan word.en aangemerkt; 

0 . dat de Rechtbank heeft geoordeeld, dat 
naar het spraakgebruik een gebouw in zekere 
mate door wanden, muren of op a ndere wijze 
moet zijn afgesloten, althans in meerdere mate 
clan zulks met een pe rronoverkapping het ge
val is, doch zulks in het spraakgebru ik niet 
den noodigen steun vindt; 

0. <lat do R echtbank, door op gemelden 
grond ten deze art. 5 lid la en 42 der Wo
ningwet niet toepasselijk te achten en ook in 
verbaad daarmede den gerequireerde van 
rechtsvervolging te ontslaan, gemelde wetsbe
palingen heeft geschonden, wodat haa r uit
spraak niet kan warden gehandhaafd en een 
onderzoek van het voorgestelde middel achter
wege hin blijven ; 

Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in 
zoover daarbij het tela tge legde bewezen is 
verklaard en het vonnis des K a ntonrechters is 
vernietigd; 

R echtdoende krachtens a rt. 105 R. 0.: 
0. dat, waar van eenigen grond tot uitslui

ting der strafbaarheid niet is geb leken, de ge
requireerde strafbaa r is, terwijl hem met het 
oog op de om tandigheid, dat h ij te goeder 
trouw kon meenen, dat het gepleegde feit niet 
strafbaar was, slechts na te m elden geringe 
straf behoort te worden opgelegd; 

Gezien de artt. 5 en 42 der ,voningwet be
nevens 23 en 91 Sr. ; 

Qua l ificeert het bewezenverklaarde a ls: ,,het 
zonder schri fte lijke vergunning van Burge
meester en Wethouders een gebouw oprich
ten"; 

Veroordeel t den gerequ i reerde te dier zake 
tot een geldboete van een gulden, bij gebreke 
van betaling en verhaal te vervangen door 
hech tenis van een dag. 

(N. J.) 

4 Jfaart 1930. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Koninklij k Besluit van 23 
Juni 1917 (Staatsblad n°. 476), houdende 
reorganisatie van het idiotengestich t ,,Lo
zenoord" te Ennelo . S. 59. 

Wij WILHELMI A, enz.; 

Op de voordracht van Onzen M in ister van 
Staat, Minister van Binnenl andsche Zaken en 
L andbouw van 28 Februari 1930, n°. 510 , 
a fdeel ing Armwezen; 

Gelet op de Wet van 27 Apr il 1884 (Staats
blad n°. 96) , l aatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Met intrekking van Ons besl u it van 15 No

vember 1924 ( taatsblad 11°. 509) , te bepal en: 

Eenig a,·tikel. 

H et eerste I id van artikel 3 van Ons be
sluit van 23 Juni 1917 {Staatsblad n°. 476) 
wordt gelezen a ls volgt : 

,,In het gesticht, clat bestaat u it 4 pavil
joenen en de uoodige dienstgebo11wen mogen 
niet meer clan 199 zwakz innigen, 198 vrouwe
lijke en 1 mannelijke, verpleegd worden." 

Onze Minister van Binnenl a ndsche Z aken 
en L andbouw is belast met de u itvoering van 
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dit besluit, dat in het Staatsblad zal warden 
geplaatst. 

's-Grnvenhage, den 4den Maart 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 13 ilfaa,·t 1930.) 

4 Maart 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
Art. 10 der Vleeschkeuringswet bepaalt 

dat, indien in een gemeente de voorschrif
ten van de wet of te barer uitvoering ge
geven, onvoldoende warden nageleefd, 
Gedeputeerde Staten een of meer bepaalde 
voorzieningen, daaronder begrepen wijzi
ging of aanvulling van verordeningen of 
instructies, kunnen voorschrijven ; deze 
bepaling geeft aan Gedep. Staten wel de 
bevoegdheid om de gemeentebesturen tot 
het treffen van voorzieningen te nopen, 
docb niet om zelve die voorzieningen te 
treffen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Bescbikkende op bet beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Holten, tegen de be
sluiten van Ged. Staten van Overijssel van 
10 September 1929, 4e afdeeling n°. 7991/5881 
en n°. 7991b/5882, onderscbeidenlijk tot wijzi
ging van de Instructie voor den Keurings
veearts, Hoofd van Dienst, van de gemeente 
Holten, en tot bet ontbouden van goedkeuring 
aan bet besluit van den Raad van Holten van 
7 Augustus 1929, n°. 37 /52, eveneens betreffende 
de Instructie voor den Keuringsveearts, Hoofd 
van Dienst ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
scbillen van Bestuur, geboord, advies van 14 
Februari 1930, n° . 139; 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverbeid van 26 Februari 
1930, n°. 198 E, Afdeeling Volksgezondheid; 

0. dat Ged. Staten bij bun besluit van 10 
September 1929, n°. 7991/5881, 4• Afd., kracb
tens art. 10 van de Vleescbkeuringswet (Staats
blad 1919, n° . 524) de eerste zinsnede vau art_ 21 
van de Instructie voor den Keuringsveearts, 
Hoofd van Dienst te Holten, bebben gewijzigd 
als volgt : ,,De jaarwedde van den Keurings
veearts, Hoofd van Dienst, wordt bepaald op 
een minimum van f 2500 en een maximum van 
f 3500", onder b~paling, dat deze wijziging in 
werking zal treden met ingang van 1 October 
1929 en dat, met ingang van dien datum, bet 
salaris van den tegenwoordi~en functionaris, 
in verband met zijn diensttiJd, als zoodanig, 
f 3500 zal bedragen ; . 

dat Ged. Staten daarbij bebben overwogen, 
dat uit een door den Ambtenaar van bet Open
baar Ministerie bij de Kantongerecbten te Zut
pben, overgelee;d proces-verbaal en rapport, 
onderscbeidenliJk van 20 Februari 1929 en 
3 Februari 1929, van den te Holten gestation
neerden Rijksveldwacbter blijkt, dat in die ge
meente art . 4 der Vleescbkeuringswet (Staats
blad 1919, n° . 524), niet ten volle wordt uitge
voerd doordat aldaar, altbans bij buisslacb
tingen, slacbtdieren v66r bet slacbten niet wor
den gekeurd ; dat de juistheid van dat feit door 
Burgemeester en Wetbouders van Holten is 

erkend; dat ingevolge art. 10 van de voormelde 
wet, indien in eene gemeente de voorscbriften 
van die wet of te barer uitvoering gegeven on
voldoende warden nageleefd, Ged. Staten een 
of meer bepaalde voorzieningen, daaronder be
grepen wijziging of aanvulling van verorde
ningen of instructies, kunnen voorscbrijven; 
dat Ged. Staten bet Gemeentebestuur van 
Holten bij scbrijven van 11 Juni 1929, n°. 4292/ 
3781, te kennen hebben gegeven, dat zij ,,ten 
einde eene beboorlijke uitvoering van de 
Vleescbkeuringswet, (Staatsblad 1919, n°. 524)" 
voortaan zooveel mogelijk te verzekeren, eene 
wijziging van de Instructie voor den Keurin~s
veearts Hoofd van den Dienst, nood~akehjk 
acbten, en wel in dier voege, dat in die Instruc
tie I. worde opgenomen : a. een strikt verbod 
tot het uitoefenen van den veeartsenijkundigen 
praktijk; b. bet verbod om, beboudens de be
trekking van Directeur van Keurings-, waag
en slacbthuisbedrijf, eene bezoldigde nevenbe
trekking te bekleeden of eenig beroep uit te 
oefenen ; II. de jaarwedde van den keurings
veearts in minimum op f 2500 en in maximum 
or f 3500 worde gesteld ; dat Ged. Staten daar
b1j voorts bebben medegedeeld, dat indien tot 
een en antler v66r 1 Augustus 1929 niet zoude 
zijn besloten, Ged. Staten toepassing van art. 
10 van de bovengenoemde wet in overweging 
zouden moeten nemen ; dat de Raad der ge
meente Holten bij zijn besluit van 7 Augustus 
1929, n°. 37/52, tot wijziging - met ingang 
van 1 October 1929 - , an de Instructie voor 
den keuringsveearts, Hoofd van den dienst, aan 
bet verlangen van Ged. Staten, als bierboven 
sub I aangegeven, beeft voldaan, doch bij dat 
besluit de jaarwedde van dien ambtenaar op 
f 1600 in minimum en f 2600 in maximum beeft 
bepaald; dat de jaarwedde van den keurings
veearts oorspronkelijk f 1000 - f 2000 bedroeg, 
terwijl die ambtenaar als gemeente-veearts eene 
jaarwedde van f 1000 genoot en het hem toe
gestaan was de veeartsenijkundige praktijk uit 
te oefenen ; dat de functie van gemeente
veearts thans is opgebeven, docb dat de keu
ringsveearts, Hoofd van den dienst, is benoemd 
tot Directeur van bet keurings-, waag- en slacbt
buisbedrijf, en als zoodanig eene jaarwedde van 
f 1000 ontvangt; dat Ged. Staten in de gegeven 
omstandigbeden van oordeel zijn, dat in ver
band met bet verbod om de veeartsenijkun
dige praktijk uit te oefenen en de aan de functie 
van keuri gsveearts te Holten verbonden werk
zaamheden, de jaarwedde van dien functionaris 
op f 2500 - f 3500 beboort te warden gesteld ; 

dat Ged. Staten voorts bij bun besluit van 
10 September 1929, n° . 7991b/5882 bet in de 
overwegingen van bet vorenvermelde besluit 
van dit College genoemd raadsbesluit van 
7 Augustus 1929, n°. 37 /52, tot wijziging van 
de Instructie voor den keuringsveearts, Hoofd 

1 van dienst, bebben goedgekeurd, voor zoover 
daarbij aan bet verlangen van bun College was 
voldaan, docb daaraan - in verband met bun 
evenvermeld besluit - bunne goedkeuring 
bebben ontbouden, voor zoover daarbij in de 
Instructie de jaarwedde van den genoemden 
ambtenaar op f 1600 in minimum en f 2500 in 
maximum is bepaald ; 

dat van deze besluiten de Gemeenteraad van 
Holten bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat den keuringsveearts, Hoofd van 



1930 4 MA AR •r. 150 

dienst, behalve zijne betrekking a ls Directeur 
van het Keurings-, waag- en slachthuisbedrijf 
was toegestaan een nevenberoep als dieren
arts uit te oefenen, waarvoor krachtens de be
palingen der Instructie de toestemming van 
Burgemeester en Wethouders was vereischt; 
dat den keuringsveearts bij de uitoefening van 
zijn dienst een hulpkeurmeester is toegevoegd, 
doch dat op zijn aandringen om een tweeden 
hulp-keurmeester te benoemen niet werd inge
gaan, omdat bij uitbreiding van het nevenbe
roep, namelijk de praktijk als dierenarts, het 
niet toelaatbaar moet worden geacht op kosten 
der gemeente in de voorziening van den dienst 
een hulpkeurmeester aan te stellen ; dat Burge
meester en Wethouders niet geaarzeld hebben, 
toen ter kennis van hun College kwam, dat de 
Vleeschkeuringswet niet ten volle werd uitge
voerd, in te grijpen en de toestemming tot het 
uitoefenen van de praktijk als dierenarts van 
dien ambtenaar in te trekken bij hun besluit 
van 29 Juni 1929 ; dat deze intrekking ge
schiedde met ingang van 1 October 1929, om
dat het slachtseizoen, hetwelk te Holten duurt 
ongeveer van 1 October tot 1 April, reeds voor
bij was en inmiddels door de sterk verminderde 
drukte de Vleeschkeuringswet weer ten volle 
werd toegepast ; dat niettegenstaande dezen 
maatregel van Burgemeester en Wethouders 
het College van Ged. Staten van Overijssel 
heeft aangedrongen op een raadsbesluit om de 
Instructie van den keuringsveearts zoodanig 
te wijzigen, dat in het vervolg de vorenbedoelde 
toestemming niet meer kon worden verleend 
en dat de jaarwedde van dien ambtenaar f 2500 
in minimum en f 3500 in maximum zou moeten 
bedragen; dat de Raad bij zijn besluit van 
7 Augustus 1929, n°. 37 /52, aan het eerste we! 
heeft voldaan, doch niet · aan het tweede, en 
naar eigen inzicht de jaarwedde heeft vastge
steld in minimum op f 1500 en maximum f 2500 
daarbij in aanmerking nemende, dat deze amb
tenaar, behalve deze jaarwedde, eene jaar
lijksche belooning geniet van f 1000 a ls Direc
teur van het keurings-, waag- en slachthuisbe
drijf der gemeente; dat de Raad wel erkent de 
bevoegdheid van Ged. Staten tot niet-goed
keuring van de vorenbedoelde salarisregeling, 
d Jch van meening is, dat het genoemde College 
op 10 September 1929 niet de bevoegtlheid had 
op grond van art. 10 der Vleeschkeuringswet 
deze jaarwedde zelve te regelen, omdat op dat 
tjjdstip en reeds geruimen tijtl daarvoor de 
Vleeschkeuringswet in zijn vollen omvang werd 
toegepast; dat ook niet de t ijdelijke niet-toe
passing der Vleeschkeuringswet, waarvan het 
Gemeentebestuur onkundig was, tot het nemen 
van het genoemde besluit mag leitlen, omdat 
redelijkerwijs aangenomen kan warden, dat 
eem dergelijke beslissing niet in de bedoelmg 
van den wetgever kan hebben gelegen en het 
besluit in de oogen van den Raad op de ge
meentelijke autonomie een ernstige inbreuk 
maakt ; dat de Raad overtuigd is, dat het 
salaris van den keuringsveearts, Hoofd van 
dienst, zooals het door hem is vastgesteld, 
namelijk f 1500 in minimum en f 2500 in maxi
mum, waarbij hij tevens een belooning geniet 
van f 1000 als Directeur van het keurings-, 
waag- en slachthuisbedrijf, in verhouding tot 
de gevraagde diensten en in vergelijking met 
andere betrekkingen voldoende is ; 

0 . ten aanzien van het besluit van Ged. 
Staten va.n 10 September 1929, n°. 7991 /5881, 
4• Afdeeling, strekkende tot wijziging van de 
Instructie voor den keuringsveearts, Hoofd 
van dienst, in de gemeente Holten en tot vast
stelling van het salaris van den tegenwoordigen 
functionaris, dat art. 10 der Vleeschkeuringswet 
(Staatsblad 1919, n°. 524), bepaalt, dat, indien 
in eene gemeente de voorschriften van deze 
wet of te barer uitvoering gegeven c;mvoldoende 
worden nageleefd, Ged. Staten een of meer 
bepaalde voorzieningen, daaronder begrepen 
wijziging of aanvnlling van verordeningen of 
instructies, kunnen voorschrijven; 

dat tleze bepaling van Geel. Staten wel de 
bevoegdheid toekent om de gemeentebesturen 
tot het treffen van voorzieningen te nopen, 
doch niet, om zelve die voorzieningen te treffen ; 

dat mitsdien Ged. Staten van Overjjssel aan 
de evengenoemde wetsbepaling niet de bevoegd
heid kunnen ontleenen om eene wijziging van 
de Instructie voor den keuringsveearts, Hoofd 
van dienst, in de gemeente Holten vast te stellen 
en het salaris van _ den tegenwoordigen func
tionaris te bepalen ; 

dat derhalve het daartoe strekkende besluit 
van Ged. Staten niet kan warden gehandhaafd ; 

0. ten aanzien van het besluit van Ged. 
Staten van 10 September 1929, n°. 7991b/5882, 
4• Afdeeling, voor zoover dat strekt tot ont
houding van goedkeuring aan het gedeelte 
van het besluit van den Raad der gemeente 
Holten van 7 Augustus 1929, n°. 37 /52 tot 
wijziging van de genoemde Instructie, dat be
trekking heeft op de jaarwedde van den keu
ringsveearts, Hoofd van dienst, dat op grond 
van de overgelegde ambtsberichten moet wor
den aangenomen, dat de door den Gemeente
raad voor den keuringsveearts, Hoofd van 
dienst, vastgestelde bezoldiging van f 1500-
f 2500 in verband met den veelomvattenden 
en verantwoordelijken werkkring van dien 
functionaris te laag is, en dat die bezoldiging 
niet beneden f 2500-f :3500 hehoort te blijven 
met welke salarieering genoegen kan worden 
genomen, zoolang de functionaris tevens zal 
zijn Directeur van het keurings-, waag- en 
s]achthuisbedrijf. 

dat mitsdien Ged. Staten terecht hunne goed
keuring aan het bedoelde raadsbesluit voor zoo
ver dat de bezoldiging van dezen functionaris 
regelt, hebben onthouden ; 

Gezien de Vleeschkeuringswet, ( Staatsblad 
1919, n°. 524); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1°. het besluit van Ged. Staten van Overijssel 

van 10 September 1929, 4• afdeeling, n°. 7991/ 
5881, strekkende tot wijziging van de instructie 
voor den keuringsveearts, Hoofd van dienst, 
in de gemeente Holten, en tot vaststelling van 
het salaris van den tegenwoordigen functionaris, 
te vernietigen ; · 

2°. het beroep tegen het besluit van Ged. 
Staten van Overijssel van 10 September 1929, 
4• afdeeling, no. 799lb/5882, voor zoover dat 
besluit strekt tot onthouding van goedkeuring 
aan het gedeelte van het besluit van den raad 
der gemeente Holten van 7 Augustus 1929, 
n°. 37 /52, dat betrekking heeft op de jaarwedde 
van den keuringsveearts, Hoofd van dienst, in 
de gemeente Holten, ongegrond te verklaren. 

Onze Minist,er van Arbeid, Handel en Nijver-



151 5 M A ART (S.60-6]) 1930 

.beid is belast met de uitvoering van d it besluit, 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van tate, afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, 

's-Gravenhage dei, 4 Maart 1930. 
WILHELMINA. 

.De JJ1inister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J . Verschuur. 

(B.) 

.5 Maart 1930. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzi ng overeenkomstig arti kel 157 der 
Hooger-onderwijswet van de afdeeling 
gymnasium van het Roomsch-Katholiek 
lyceum te Haarl em (Overveen) . S. 60. 

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

-Onderwijs, Kunstep. en Wetenschappen van 21 
.Januari 1930, n°. 602 III, afdee ling Voorbe
reidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der Hooger-onderwijs
-wet; 

Gezien Ons beslui t van 8 Juli 1924 (Staats
bla.d n°. 349); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 Februari 1930, n°. 17); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 1 Maart 1930, n°. 
2528, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
i\liddelbaar Onderwijs ; 

H ebben goedgevonden en· verstaan: 
te rekenen van 1 September 1929 de afdee

ling gymnasium van het Roomsch-Katholiek 
lyceum te Haarl em (Overveen), uitgaande van 
de St. Thomas a Villanova-stichting, geves
tigd te Haarl em , opnieuw voor een tijdvak 
van zes jaren aan te wijzen als bevoegd om, 
m et inachtneming der desbetreffende wette
lijke voorschriften aan haar leerlingen, die 
l1et onderwijs tot aan het einde hebben bijge
woond, een getuigschrift van bekwaamheid 
tot universi ta ire studien a£ te geven, dat met 
het getuigschrift, in artikel 11 der Hooger
-0nderwijswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
,Vetenschappen is belast met de uitvoering 
van <lit besluit, dat in het Staatsbla.d zal wor
-den geplaatst, en waarvan afschrift zal wor-
-den gezouden aa·n den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 5den Maart 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. T e r p s t r a. 
(Uitgeg. 18 Maart 1930.) 

5 Maart 1930. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 der 
Hooger-onderwijswet van de afdeeling 
gymnasium van het Amsterdamsch lyceum 
te A 1nste1·da1n. S. 61. 

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

Onderwijs, Kunsten en vVetenschappen van 
21 Januari 1930, n°. 376 III, afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der Hooger-onderwijs
wet; 

Gezien Ons besluit van 6 Maart 1924 (Staats
blcuZ n°. 95); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 Februari 1930, n°. 16); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noernden Minister van 1 Maart 1930, n°. 
2526, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 J anuari 1930 de afdeeling 

gym nasium van het Amsterdamsch lyceum te 
Arnst erdam, opnieuw voor een tijdvak van zes 
jaren aan .te wijzen a ls bevoegd om, met in
achtneming der desbetreffende wettelijke voor
schriften aan haar leer! ingen, die het onder
wijs tot aan het einde hebben bijgewoond, een 
getuigschrift van bekwaamheid tot universi
ta ire studien a£ te geven, dat met het ge
tuigschrift, in artikel 11 der Hooger-onderwiis
wet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst, en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 5den Maart 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J . T e r p s t r a. 
( Uitgeg. 18 Maart 1930.) 

5 Maart 1930. KONINKLIJK BE LUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 51.) 

Terecht heeft de Minister bij de nadere 
regeling van het wachtgeld van appellant 
rekening gehouden met de akten van be
kwaamheid, welke deze ten tijde van het 
ingaan van het ontslag bezat en zijn akten, 
na dat ontsla~ verkregen, die dus op de 
laatstgenoten iaarwedde geen invloed heb
ben kunnen uitoefenen, buiten aanmerking 
gelaten. 

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

Mejuffrouw J. W. Dedert te 's-Gravenhage, 
tegen de beschikki'ng van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en vVetenschappen van 20 
November 1929, n°. 7418, Afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen, waarbij haar wachtgeld 
is verminderd en te rekenen van 1 November 
1928 is vervallen verklaard; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gesch illen van Bestuur, gehoord , adv ies van 
14 Februari 1930, n°. 134; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 1 
Maart 1930, n°. 1338, Afdeeling Lager On
derwijs Algemeen ; 

0. dat Onze Mini ter van Onderwijs, Kun
sten en Wetenscbappen bij zijne evenvermelde 
be chikking het op 1 overnber 1928 f 1829 
bedragende wachtgeld van J. W. Dedert, als 
gewezen onderwijzeres aan eene zoogenaamde 
kopschool te 's-Gravenhage, in verband met 
de inkomsten, welke de belanghebbende met 
ingang van 1 November 1928 is gaan genieten 
a ls onderwijzeres aan eene openbare l agere 
school te 's-Gravenhage, heeft verminderd 
met f 1829, zijnde het bedrag, waarmede het 
wachtgeld, vermeerderd met de bedoelde in
komsten de laatstelijk genoten jaarwedde der 
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bela nghebbende zou overschrijden, en als ge
volg daarvan het wachtgeld van de belang
hebbende te rekenen van 1 ovember 1928 
heeft ingetrokken; 

dat van deze beschikking J. W. Dedert bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
zij sedert 1 J anuar i 1929 hoofd is van eene 
openbaro lagere school te 's-Gravenhage; dat 
zij op 19 November 1929 een schrijven ont
ving van Onzen Minister van Onderwijs, K un
sten en Wetenschappen, waarin haar werd 
medegedeeld, dat zij over ovember en De
cember 1928 f 64.50 te veel wachtgeld geno
ten he ft en deze moet re ti tueeren; dat zij op 
1 December 1929 reeds oon termijn, zijnde 
f 21.50, heeft betaald; dat zij op 20 Novem
ber 1929 bovendien een schrijven ontving, 
waarin haar werd gemeld, dat haar wacht- ' 
geld op 1 November 1928 vervall en is; dat 
zij op grand van het navolgende bezwaar te- 1 
gen deze beschikking meent te mogen maken: 
dat zij behoort tot degenen, die op 31 Decem
ber 1924 in het genot waren van de verhoo
ging har r jaarwedde, bedoeld in artikel III, 
punt Il, van Ons Besluit van 16 December 
1920 en d stijds de acte van hoofdonderwijzer 
en Mn taalacte, namelijk Fransch Lager On
derwijs, bezat; dat Ons Besluit van 1 Ja
nuar i 1925 haar tot en met 31 December 1927 
in het genot van die verhooging liet; dat zij 
op 4 Augu tus 1927 de acte Engelsch Lager 
Onderwijs behaalde, waardoor zij ook na 31 
D camber 1927 in het genot van de bovenge
noemde verhooging bleef, zij nde zij in het 
bezit van de hoofdacte en 2 taalacten ; dat 
zij meent, dat we! op 1 J anuar i 1929, het 
tijdsti p waarop zij hoofd eener I age re chool 
werd, haar wachtgeld verviel, maar niet op 

5 ·Maart 1930. BE CHIKKI G van den 
Hoogen Raad. 

Gemeenlelijke belasting op vermalcelijkheden te 
Bergh. 

Een danspartij die toegankelijk is voor 
de leden der vereeniging, hunne vrouwe
lijke familieleden, mannen mits jonger clan 
18 jaar buiten 's Heerenberg wonende en 
aldaar wonende vrouwen - deze beide 
laatste categorieen van personen na intro
ductie door een lid onder goedkeuring der 
directie en tegen entree - is eene ver
makelijkheid, die sedert de jongste wijziging 
der gemeenteverordeni ng tot belasti.ng
heffing aanleiding geeft . 

Wei zou de vermakeJjjkheid niet belast
baar zijn, al zij een volkomen huiselijk of 
a.nderszins be loten ka,;a.kter droeg. <loch 
ten deze i terecht aangenomen, da.t <lit 
geval zich hier niet voordeed . 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cas a.tie aan de 

Vereeniging X, gevestigd te 's-Heerenberg, 
tegen de uitspraak van den Raad van Beroep 
voor de Directic Belastingen te Zutphen van 
23 Sept. 1929, betreffende ha.ren aa.nslag in de 
gemeentelijke belasting op vermakelijkheden 
over het jaar 1929; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaa.l Berger, na.mens den Pro
cureur-Generaa.l, trekkende tot verwerping van 
bet beroep; 

1 ovember 1928, daar zij gedurende de 
maanden November en December 1928 a ls on
derwijzeres, op een gewone lagere school nog 
werkzaam bleef en dus tot 1 J anuar i 1929 
wacbtgeldster was, in het bezit van de hoofd
acte en 2 ta al acten ; 

0. dat Onze Minister bij zijne bestr den be
chi kking terecht, mede in verband met het 

bepaalde in artikel 51, 12de lid, der Lager 
Onderwijswet 1920, als laat tgenoten jaarwed
de van de appellante heeft aangenomen het 
bedrag van f 2813, daarbij rekening houdende 
met de akten van bekwaamheid, welke de ap
pellante ten tijde van het ingaan van haar 
ont lag b zat; 

0. da.t belanghebbende wegens het houden 
van een danspa.rtij op 28 J a n. 1929, kra.cbtens 
de Verordening der gemeente Bergh op d';I hef-
6.ng van eene belasting op tooneelvertoonmgen 
en andere vermakelijkheden, is aa.ngeslagen voor 

, een bedrag van f 25, tegen welken aa.nslag be
la.nghebbende bezwa.a.r beeft gemaa.kt, bij den 
Raad dier gemeente, ornda.t het h1er betrof eene 
particuliere verma.kelijkheid, waa.rop die ver
ordening niet van toepassing is ; 

0. dat de gemeenteraa.d a.fwijzend op dit be
zwaar beschikt heeft, belanghebbende van deze 
beschikkina in beroep is gekomen en de Raad 
van Be,oep eveneens den aanslag gehandhaafd 
heeft, overwegende : 

dat de akte van bekwaamheid voor huis- en 
schoolonderwijs in de begin elen der Engel
sche taal , waarop than door de appellante 
een b roep wordt gedaan, door haar eerst op 
4 Augustus 1927, dus na het haar op 18 
Maa1-t 1925 verleende ontslag, i behaald, en 
derhal ve op hare laat tgenoten jaarwedde ' 
geen invloed heeft kunnen hebben; 

dat de vermindering van het wachtgeld en I 

in verband daarmede de intrekking van het
zel ve per 1 Tovember 1928 mitsdien terecht 
is ge chied; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920: 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verkl aren. 
Onze f ini ter van Onderwij , Kunsten en 

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

,dat a.ppella.nte tegen <lien aanslag opkomt, 
op' grond da.t bedoelde da.nspa.rtij lechts toe
hankelijk was voor ha.re leden en voor lmtchtens 
de statuten tot toega.ng gerechtigden, da.t wil 
zeggen de vrouwelijke familieleden di~r leden 
en de manne!ijke mits jonger cla n 18 iaar, be
nevens buiten 's Heerenberg wonende personen 
en te 's-Heerenberg wonende vro?wen , de bei<!-e 
laa.tste ca.tegorie.en na introduct1e door een hd 
onder goedkeuring der directie en tegen een 
entree; 

dat a.ppella.nte heeft betoogd, dat het woord 
,,openbare" bij de wet van 30 Dec. 1920 ( taats
blad no. 923) uit a.rt . 240j van de Gemeentewet 
is geschra.pt om ontduiking door _gefi_ngeerde 
societeiten te voorkomen en da.t m1tsd10n ver
makelijkheden, die voor een be loten kring van 
personen toega.nkelijk zijn, niet door de be
lasting kunnen warden getroffen, zoodat_ de be
trekkelijke vero cdenin~ van Beri;\h, die elke 
tooneelvertooning en elke vermakehJkhe1d treft, 
onverbindend is, of we! moet gea.cht warden 
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alleen openbare vermakelijkheden t e treffen ; 
dat de wet de aangevallen redactie der ver

ordening van Bergh toelaat nu in 1920 het woord 
,,openbare" voor vermakelijkheden daaruit is 
geschrapt ; . . . 

dat mitsd1en de eemge vraag 1s of de door 
appellante gegeven danspartij als eene verma-
kelijkheid kan worden beschou":'d ; . . . 

dat dit niet het geval zou z1Jn, rnd1en d1t 
feest een volkomen huiselijk of anderszins be
sloten karakter had vertoond, maar we! nu, 
waar behalve mannelijke inwoners van 's-Hee
renberg bove_n de 18 jaar een ieder, zij het o?k 
na introduct1e en onder bet a lmg eener entree, 
daarbij kon worden toegelat en" ; 

0. dat belanghebbende t egen deze beschik
king als middel van cassatie heeft aangevoerd : 

Schending of verkeerde toepassmg van art. 
240 van de Gemeentewet en van art . 1 der Ver
ordening op tooneelvoorst ellingen en andere 
vermakelijkheden der gemeente Berg, op grond 
dat 1 ° . . deze verordening in strijd is met art. 
240, sub j , der Gemeentewe_t , omdat . die ver
ordening elke vermakehJkhe1d , ook die, welke 
een besloten karakter heeit, t reft, t erwijl art . 240, 
sub j, alleen vermakelijkheden met een open
baar karakter belastbaar st elt, en 2°. - indien 
het woord ,,vermakelijkheden" in de verorde
ning hetzelfde beteekent als in de Gemeente
wet - de onderwerpelijke vermakelijkheid, 
welke bona fide gehouden werd voor le<;len ee_ner 
vereeniging, niet onder die verordenmg vie! ; 

0 . te dien aanzien : 
dat de aanhef en art . 1 van gezegde gemeente

verordening oorspronkelijk luidden : ,,Veror
dening op de hefting van eene belasting op too
neelvertooningen en andere openbare vermake
lijkheden" . 

Art. 1. ,,Er za l wegens elke t ooneelver
tooning en elke openbare vermakelijkheid eene 
belasting word~~ geheven t en bedrage van 
. . ..... . . en.z. ; 

dat bij raads besluit van 14 Nov. 1927 in dien 
aanhef en art-. 1 het woord ,,openbare" is komen 
t e vervallen en de verordening zoodoende in 
overeenstemming is gebracht met art. 240 i der 
Gemeentewet, zooa ls dit is vastgesteld bij de 
wet van 30 Dec. 1920 (Staatsblad 923) ; 

dat vermits ook uit de overige bepalingen 
dier verordening niet blijkt , dat daarin eene 
opvatting van het begrip ,,ver .nakelijkheid" 
wordt gehuldigd, strijdig met die van de Ge
meentewet, va.n onverbindbaarheid dier ver
orc:lening op c:lezen gronc:l geen sprake is ; 

dat c:le Raac:l van Beroep nu verc:ler t erech_t 
overweegt, c:lat c:le vermakelij kheic:l in gesch1! 
niet belastbaar zou zijn, als zij een volkomen 
huiselijk of anderszins besloten karakter droeg, 
doch op c:le daarvoor aangevoerc:le gronden 
t erecht heeft aangenomen , dat zulks ten c:leze 
niet het geval is; 

Verwerpt het beroep. (W . v . 't R .) 

6 Maart 1930. WET tot vaststelling van het 
tweede hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
bet di enstjaar 1930. S . 62 . 

6 M aart 1930. WET tot vaststelling van het 
zevende hoofdstuk B der Rijksbegrooting 
voor het di eristjaar 1930. S. 63. 

6 Maart 1930. BESLUI'r, houdende nadere 
wijziging van bet Koninklijk Besluit van 
22 December 1927 (Staatsblad n°. 403 ), 
tot regeling van het vergunningsrech t, be
doeld in ar t ikel 8, en het recht ter zake 
van de keuring van films, bedoeld in ar
t ikel Hi , derde I id , der Bioscoopwet S. 64. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

Staat, Minister v an Binne nl andsche Zaken e n 
Landbouw van 21 F ebruari 1930, n°. 1707, 
Afdeel ing Binnenlandsch Bestuur en van On
zen Minister van J usti t ie van 3 Maart 1930, 
2e Afdeeling A, n°. 991; 

Gel et op art ikel 15, derde lid, der .Bioscoop
wet ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art . I. In artikel 2, eerste lid , van Ons be

sl ui t van 22 December 1927 (Staatsblad n°. 
403), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit va n 
16 J uni 1929 (Staatsblad n°. 320 ), worden de 
woorden: ,.vier cent per M. " vervangen door 
de woorden : ,.drie cent per M. " . 

Art. II. Dit beslui t wordt geacht in wer
king te zijn getreden met ingang van 1 J a
nuari 1930. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is bel ast met de uitvoering va n 
di t besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
gepl aatst ·en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan de Al gemeene R ekenkamer . 

's-Gravenhage, den 6den Maar t 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
M inister van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Ru ys d e B ee r e nbrou c k. 

De Minis t e1· van J ustitie, J. D o n ne r 
( Uitge g. 24 Maart 1930.) 

6 M aart 1930. BESLUIT tot t oepassing van 
art ikel 14 p er Warenwet (Staatsblad 1919 
no. 581) op kapok . S. 65. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op c:le voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid , Handel en Nij verheid van 16 J anuari 
1930, Afdeeling Volksgezondheid, n°. 1719 D; 

Gelet op artikel 14 der Warenwet (S taats-
blad 1919 n°. 581 ) ; 

Gezien het advies der Commissie bec:loelc:l in 
art. 17 der w ~renwet ; 

Den R aad va n State gehoord (advies van 
18 F ebruari 1930, n°. 22); 

Gelet op bet nac:ler rapport van Onzen Mi
nist-er van Arbeic:l, H andel en Nijverheid van 
27 Februari 1930, Afdeeling Volksgezonc:lheic:l, 
no. 255 D ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepa len: · 
Art. 1. De aanduiding kapok mag uitslui

t enc:l eu moet worden gebezigd voor de vrucht 
haren van Ceiba pentandra Gaertner en van 
soorten van het geslacht Bombax, waarin ver
onfreiniging niet cla n in sporen mag voor
komen. 

2. De aanduiding J ava-kapok mag. uitslui
tend worden gebezigd voor kapok, a ls bed_oeld 
in ar t ikel 1 van dit besluit , die afkomst1g is 
uit Nederlandsch-Indie. 

3. De aanduic:ling vermengde kapok, ge
volgd c:loor c:le aandu,iding in gewichtsprocen-
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t en van de hoeveelheid kapok in het mengse l 
met daa rnaast het woord ,,kapok" , moet wor
den gebezigd voor mengsels, welke ten deele 
uit kapok bestaan. Voorbeeld : ,,Vermengde 
kap )k . 60 % kapok" . 

4. De stof, die door een opschrift of op 
eenige andere wijze wordt aangeduid als een 
der stoffen, in een der artikelen 1, 2 of 3 van 
<lit besluit bedoeld, of kennelijk a ls zooda nig 
voorha nden is, moet voldoen aan de eischen, 
aan die stof bij <lit besluit gesteld. 

5. Op de buitenzijde van a lle minder dan 
10 K.G. inhoudende verpakkingen, waarin de 
in de artikelen 1, 2 of 3 van dit besluit be
doelde stoffen aan den verbruiker kunnen wor
den verkocht-, moet voorkomen de naam, welke 
de stof volgens de bepalingen van dit besluit 
moet dragen. Deze naam mag niet door vegen 
zijn uit t e wisschen en moet uit letters be
staan van onderling gelijke soort en grootte, 
welke letters van niet minder in het oog val
lend type en - wat hoogte en lijndikte be
treft - niet kleiner zijn, dan die van een der 
andere woorden of namen op de verpakking 
aanwezig. 

6. In een winkel, op een markt of eenige 
andere voor het publiek toegankelijke verkoop
plaats, met uitzondering van kapokbeurzen, 
moeten de stoffen, in de artikelen 1, 2 of 3 
van dit besluit bedoeld, welke niet verpakt 
zijn of zich niet bevinden in eene verpakking, 
waarin zij aan den verbruiker plegen te wor
den verkocht, voorzien zij n van den naam, 
wclke de stof volgens de bcpalingen van dit 
beslui t moet dragen. Deze naam moet bestaan 
uit hoofddrukletter~, die een hoogte hebben 
van ten minste 2 c.M. en een lij ,dikte van ten 
minste 2 m.M. en zijn aangebracht op de ver
pakking zelf, op het voorwerp, waarin of 
waarop zich de stof bevindt of op een onmid
dellijk boven de verpakking of bedoeld voor
werp geplaatst bord ; de aanduiding moet voor 
den bezoeker of voor het publiek duidelijk. 
zichtbaa r en leesbaar zijn. . 

7. In een winkel, op een markt of eenige 
andere voor het publiek toegankelijke verkoop
plaats moet en kussens, matrassen, bedden, de
kens en voorwerpen voor het reddingswezen, 
gevuld met een der stoffen, bedoeld in de 
artikelen 1, 2 of 3 van dit besluit a l naar den 
aard van het vulsel, voorzien zijn van den 
naam, welke het vulsel volgens de bepalingen 
van dit besluit moet dragen. Deze naam moet 
bestaan uit hoofddrukletters van onderling ge
lijke soort en grootte, moet niet door vegen 
zijn nit te wisschen en moet voor den kooper 
duidelijk leesbaar en zichtbaar zijn aange
bracht op het voorwerp zelf of op een daar
aan bevestigde label. 

8. Dit besluit is niet van toepassing op 
ruwe kapok en ongezuiverde kapok in de oor
spronkelijke verpakking, waarin zij uit het 
land van herkomst wordt uitgevoerd. 

9. 1. Overtreding van de bepalingen van dit 
besluit wordt gestraft met hechtenis van t en 
hoogste zes maanden of geldboete van ten 
hoogste twee duizend gulden. 

2. De stoffen, met betrekking tot welke de 
overtreding is begaan, kunnen worden ver
beurd verklaard. 

10. Dit besluit is niet van toepassing op de 
stoffen, in <lit besluit genoemd, welke kenne-

lijk voor den uitvoer zijn bestemd, voor zoover 
niet aanwezig op markten, in winkels of 
eenige andere voor het publiek toegankelijke 
verkoopplaats. 

11. Voor de beoordeeling of de stoffen , in 
<lit besluit genoemd, aan de daarbij gestelde 
eischen beantwoorden, moet gebruik worden 
gemaakt van de onderzoekingsmethoden, aan
gegeven in de bij <lit besluit gevoegde bij lage, 
voor zoover deze daarvoor toereikend zijn ; te
vens kan daarbij van de hulp van specia le 
deskundigen worden gebruik gemaakt. 

12. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 Juli 1930. 

13. Dit besluit kan worden aangehaald on
der den titel van K apok-besluit, met vermel
ding van den jaargang en het nummer van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

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

's -Gravenhage, den 6den Maart 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
, T. J . V e r sc huur. 

( Uitgeg. 20 Maart 1930. ) 

Met hollen van onllerzoek behoorenlle bij 
het Ii:apokbeslult. 

I. Zuiverheid. De zuiverheid van de waar 
wordt nagegaan : 

a. door microscopisch onderzoek van prae
paraten in water of in mengsels van water en 
glycerine. Als hulpmiddel kan hierbij gebruik 
worden gemaakt van een kleurmiddel, a ls 
ani linesulfaat (een oplossing in water, die 5 
pet . anilinesulfaat b ,vat en met zwavelzuur 
zwak is aangezuurd) die kapokvezels geheel 
kleurt, terwijl katoenvezels ongekleurd blij
ven · 

b.' door de kleurstof met fuchsineoplossing. 
Hiervoor worden ongeveer 2.5 gra m der goed 
gemengde en uiteen geplukte waar gebracht 
in ongeveer 125 cm3 van een fuchsineoplossing 
(0.1 gram fuchsine in 600 cm3 alcohol van 50 
volumen procent) . Nu en dan omroerende, 
laat men de waar gedurende 1 uur met de 
fuchsineoplossing in aanraking en spoelt dan 
zoolang in gede tilleerd water uit, totdat het 
water niet meer wordt gekleurd. Na drogen 
zijn de kapokvezels helder rood, terwijl ka 
toenvezels niet of slechts weinig zijn gekleurd ; 
onrijpe kapokvezels zijn daarbij licht rood ge
worden. De aanwezigheid van niet gekleurde 
vezels wijst op aan kapok vreemde besta.nd
deelen, hetgeen door micros~opisch onderzoek 
der ongekleurde vezels t e bevestigen is. 

II. Kapokgehalte (Pentosaanbepaling). 1 
gram der goed gemengde waar wordt met 500 
cm 3 zoutzuur (4 N) overgoten en <lit mengsel 
in een geheel glazen destilleer-apparaat tot 
koken verwarmd en, zonder dat de vloeistof 
overdestilleert, onder nu en dan omschudden, 
aan de kook gehouden, totdat de waar met 
vloeistof is doortrokken ; <lit koken dient niet 
!anger dan 10 minuten te duren. Daarna wordt 
door sterker verwarmen de vloeistof afgedes
tilleerd totdat 400 C "u3 destillaat zijn overge
gaan, hetgeen in 1 uur moet zijn geschied. Het 
furfurol beva ttende destill aat, dat door fil-
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t ratie over een propje watten helder is verkre
gen, wordt vermengd met 50 cm3 van een ½ 
procentige oplossing van phloroglucine in zout
zuur 4 N en gedurende circa 15 uren weg
gezet. Het alsdan gevormde neerslag van fur
furol -phloroglucide wordt op een gedroogd en 
gewogen filter gebracht, uitgewasschen met 
150 cm' water, bij 102 ' c.-105·> c. gedurende 
:3 ½ uur gedroogd, en daarna gewogen. Uit de 
hoeveelheid phloroglucide wordt met behulp 
van bijgevoegde tabel het pentosaangehalte af
geleid. 

Zuivere, bij 102° c.-105° c. gedroogde, ka
pak bevat in den regel ten minste 25 % pen
tosaan, katoen ten hoogste 3 %-

Phloroglucide Pento,jiaan 
in grammen : in grammen : 

0.030 ----- 0.0315 
40 ------ 404 
50 ------ 492 
60 ------ 581 
70 ------ 670 
80 ------- 758 
90 ------ 847 

0.100 ----- 935 
llO ---- 0.1023 
120 ______ llll 
130 ----- 1201 
140 ------ 1288 
150 ------ 1377 
100_____ MM 
170 ------ 1554 
180 ------ 1642 
190 1729 

0.200 1817 
210 1904 
220 ----- 1992 
230 ---- 0.2086 
240 ------ 2168 
250 ------ 2256 
260 --- 2343 
270 ----- 2429 
280 ------ 2517 
290 ------ 2605 

0.300 --- 2693 
310 --- 2781 
320 ----- 2870 
330 --- 2958 
340 ---- 0,3046 
350 ______ 3l3t 

Behoort bij het Kapokbesluit van 6 Maart 
1930 (Staatsblad n°. 65). 

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

T. J . Ver s c h u u r. 

7 Maart 1930. WET, houdende machtiging 
tot het mede-onderteekenen van de hoofd
overeenkomst, welke wordt aangegaan tus
schen de Nederlandsche Spoorwegen. de 
gemeente 's-Gravenhage en de N. V. ,,Vuil 
afvoer Maatschappij" (V.A.M.) ~- 66. 

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

<lat het wenschelijk is om de totstandkoming 
van een regeling te bevorderen, welke het 
mogelijk maakt, dat de afvalstoffen van de 
gemeente 's-Gravenhage ten behoeve van den 
landbouw naar elders warden vervoerd ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Onze Minister van Binnenlandsche 

Zaken en Landbouw, ver '.egenwoordigende den 
Staat der Nederlanden, wordt gemachtigd om 
de hoofdovereenkomst, welke met de neven
overeenkomsten bij deze wet is gevoegd, en 
welke hoofdovereenkomst is aangegaa,n tusschen 
de N. V. Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen en de N. V. Hollandsche 
IJzeren Spoorweg Maatschappij, de gemeente 
's-Gravenhage en de naamlooze vennootschap: 
,,Vuilafvoermaatschappij" (V.A.M.), van zijn 
mede-onderteekening te voorzien. 

2. Deze wet treedt in werking op den twee
den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den Maart 

1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken en Landb., 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
( Uitgeg. 30 April 1930.) 

HOOFDOVEREENKOMST. 
Tusschen: 
1. de N. V. Maatschappij tot Exploitatie 

van Staatsspoorwegen en de N. V. Hollandsche 
IJzeren Spoorweg Maatschappij, beiden geves
tigd te Utrecht en vertegenwoordigd door hare 
Directie, verder aangeduid door: N.S., 

2. de gemeente -Gravenhage, vertegen
woordigd door Burgemeester en Wethouders 
dier gemeente, in deze handelehde ter uitvoering 
van het Raadsbesluit van den 17 Juni 1929, 
verder aangeduid door : Gemeente, 

en 
3. de N. V . .,Vuil Afvoer Maatschappij" 

(V.A.M.), gevestigd te 's-Gravenhage en ver
tegenwoordigd door haren Raad van Bestuur, 
verder aangeduid door: N.V., 

Is het volgende overeengekomen : 

Doel. 
Art . 1. 1. Deze overeenkomst 'regelt de af

gifte door Gemeente van hare, hierna in artikel 2 
nader te omschrijven, afvalstoffen aan N .V. 
alsmede den afvoer van deze afvalstoffen. 

2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde afvoer 
zal geschieden naar daarvoor door N.V. be
stemde of te bestemmen terreinen, gelegen in 
de provincie Drenthe. N.V. zal evenwel het 
recht hebben - voor wat de in artikel 2, lid 3, 
a, bedoelde stoffen betreft, nochtans eerst nadat 
deze gedurende tenminste vijf jaar naar Drenthe 
zijn afgevoerd - den afvoer geheel of geded
telijk te doen geschieden naar terreinen buiten 
de provincie Drenthe, mits deze terreinen op 
ten minste twintig kilometer, hemelsbreed ge
meten, van de in artikel 6, lid 1, te noemen 
laadplaats gelegen zijn. 

Omschrijving af te geven afvalstoffen. 
Art. 2. 1. Gemeente verbindt zich, behalve 

een hierna te noemen hoeveelheid welke door 
haar zal mogen warden behouden, aan N.V. 
af te geven alle afvalstoffen, welke binnen de 
bij het aangaan dezer overeenkomst bestaande 
grenzen van de gemeente 's-Gravenhage door 
haar warden verzameld. De hoeveelheid, welke 
in eenige kalendermaand mag warden behouden, 
bedraagt ten hoogste vijftien ten honderd ( 15 %) 
der in die maand verzamelde hoeveelheid ; het 
behouden van een grootere hoeveelheid dan 
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tien ten honderd (10 %) van de verzamelde 
hoeveelheid zal evenwel slechts zijn toegestaan 1 

indien de af te geven hoeveelheid niet kleiner 
is dan cle hoeveelheid, welke in de overeenkom
st,ige maand van het voorafgaande jaar werd 
afgegeven, 'of we! in laatstbedoelde maand reeds 
een gelijke of grootere hoeveelheid werd be
bouden. De te bebouden afvalstoffen zullen 
door Gemeer,t e steeds voetstoots worden ge
nomen van de verzamelde afvalstoffen, bebou
dens wat betreft cle brandbare afvalstoffen, 
begrepen in de in lid 3, b, van <lit art ikel om
schreven r u briek ; laatstbedoelde afvalstoffen 
zu llen alle door .Gemeente worden behouden 
tenzij zij schriftelijk mededeelt, dat zij voortaan 
ook deze gehPel of gedeeltelijk wenscht af te 
geven. 

2. Wa nneer bet grondgebied der gemeente 
's-Gravenbage na beL aangaan dezer overeen
komst wordt uitgebreid, zal Gemeente bet 
recht hebben de in het uitbreidingsgebied te 
verzamelen afvalstoffen, voor zoover zij <li t 
wenscht, aan N.V. af te geven . Indien Gemeente 
van <lit recht gebruik maakt, dan zullen de 
bedoelde afvalstoffen in bet vervolg, voor wat 
betreft het afgegeven gedeelte, gerekend worden 
te behooren tot de in lid 1 van <lit ar t ikel 
bedoelde afvalstoffen . 

3. De in <lit art ikel bedoelde afvalstoffen 
worden onderscbeiden in twee groepen : 

a, de gewone afvalstoffen, omvattende huis
vuil , veegvui l, rioolmodcler enz. ; 

b. de grove afvalstoffen , omvattende groote 
voorwerpen, welke volgens a lgemeen gebruik 
bij het verzamelen afzonderlijk worden ge
houden, 

Afvoer van de afvalstoffen. 
Art . 3. l. N.V. verbindt zicb tegenover 

Gemeente de aan haar volgens bet bepaalde in 
artikel 2 af t e geven afvalstoffen af t e nemen 
en te doen ver voeren door N.S. 

2. Het irr lid 1 van dit artikel bedoelde 
vervoer, voor zoover niet in deze overeenkomst 
geregeld, is geregeld in een overeenkomst tus
schen N.S. en N.V. welke als eerste neven
contract bij deze overeenkomst is gevoegd. 

Vergoeding voor de afname. 
Art. 4. Gemeente zal aan N.V, voor de in 

a rt ikel 3, l id 1, bedoelde afname van hare afval-
toffen een vergoeding betalen, welke bepaald 

zal worden volgens regelen, die zijn vastge teld 
in een overeenkomst t usschen Gemeente en 
N.V., welke als tweede nevencontract bij deze 
overeenkomst is gevoegd. 

Verlading van de afvalstoffen. 
ATt. 5, J . De verlading van de afvalstoffen 

zal door Gemeente geschieden op door haar in 
t e r ichten en te onderhouden laadplaatsen . 
Deze verlading, voor zoover niet in cleze over
eenkomst geregeld, is geregeld in het tweede 
nevencontract en in een overeen.komst tusschen 
N. , en Gemeente, welke a ls derde neven
contract bij deze overeenkomst is gevoegcl. 

2. De verlading omvat bet beladen, wegen 
en volgens de voorschl'iften van N . . ter weg
voering gereedstellen van de wagens. 

3. Gemeente is verplicht in overleg met N.S. 
en N.V. elk der wagens zoodanig te beladen dat : 

a. het gewicht der lading zoo na mogeliJk 

gelijk is aan bet toegelaten draagvermogen ; 
b. bet toegelaten draagvermogen niet wordt 

overschreden ; 
c. de assen van eenzelfclen wagen zoo na. 

mogelijk gelijk belast zijn. Voor bet voldoen 
aan den onder a genoemden eiscb za l Gemeente 
evenwel geen bijzondere maatregelen beboeven 
t e t reffen indien cleze noemenswaardige extra
kosten medebrengen. Gemeente zal voorts zorg 
dragen, clat bet ingevolge lid 2 van dit artikel 
t e bepa len gewich t cler lading op nader overeen 
te komen wijze op iederen wagen wordt aange
geven. 

4. N .S. en N.V. zijn niet verantwoordelijk 
voor vertragingen e n onregelmat,igheden in het 
vervoer, JVelke voortvloeien uit nalatigheden 
van Gemeente ter zake van de verlading, van 
de inricbt ing of den onderboudstoestand der 
laadplaatsen of van de naleving van de uit 
artikel 8, l id 3, voor Gemeente voortvloeiende 
verplichtingen, Alie extra-kosten, welke voor 
N.S. en /of .V. bet gevolg zij n van zoodanige 
nalatigheden, worden door Gemeente vergoed_ 
N.S. en .V. zijn voorts n iet verantwoordelijk 
voor vertragingen en onregelmatigheden in bet 
vervoer, welke voortvloeien uit het wegen van 
de wagens op de weegbruggen van N.S. in de 
gevallen waarin clit volgens het bepaalde in bet 
tweede nevencontract zal geschieden, voor zoo
ver die vertragingen en onregelmatigbeden niet 
mede voortvloeien uit tekort komingen van N.S
en /of N.V. 

5. Wordt bet laden tij delijk geheel st opgezet 
of we! bedraagt de op eenigen werkdag verladen 
boeveelbeid minder dan vierhonderd (400) ton, 
dan zal daarvan door Gemeente zoo spoedig 
mogelijk en in ieder geval binnen een ha lf uur 
na het einde van den in artikel 8, lid 2, bedoel
den laadtijd mecledeeling worden gedaan aan 
den door r .V. aan te wijzen persoon. N.V. za l 
van bet tijdelijk geheel stopzetten van bet 
laden zoo spoeclig moge)ijk en in ieder geval 
binnen een uur na het einde van evenbedoelden 
laadt ijd mededeeling doen aan den door N.S 
aan te wijzen persoon. 

Laadplaatsen. 
Art. 6. l . 'T'ot laadplaats zal worden inge

richt het terrein van de voormalige gasfabriek 
aan den Loosduinscbeweg. De inricht ing en 
bediening van deze laadplaats, voor zoover 
niet in deze overeenkomst geregeld , is geregeld 
in bet derde nevencontract. 

2. De in lid l van clit artikel bedoelde laad
plaats zal zoodanig worden ingericht, onder
houden en uitgebreid, dat een geregelde en 
t ij dige verlading verzekerd is en de bediening 
door N.S. naar haar oordeel mogelijk is, Deze 
laadplaats zal voorzien moeten zijn van een of 
meer goedwerkende weegbr ur.gen, welke auto
matisch ·1iet gewicht der beladen wagens op 
weegkaarten aangeven, alsmede van een reserve
bunker ter tijdeliJke berging van de afvalstoffen 
bii stagnatie in den afvoer. 

3. Mocht te eeniger t ij cl Gemeente het zij 
gedwongen z~j n of wenschen de in lid l van dit 
artikel bedoelde laadplaats op te heffen of bij 
behoud daarvan over te gaan tot inrichting van 
meerdere laadplaatsen , zoo zullen partij en 
daartoe hare voile medewerking verleenen ; in 
het bijzonder zal deze verplicht ing ook gelden 

1 voor het aanbrengen van de a lsdan in de neven-
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contracten noodzakelijke wijzigingen. De ligging 
van een nieuwe laadplaats, alsmede de ligging 
en inrichting van de sporen en wissels leidende 
naar en gelegen op een nieuwe laadplaats behoe
ven v66r de ingebruikname de goedkeuring van 
N.S. Op een nieuwe laadplaats zullen de bepa
lingen van lid 2 van dit artikel mede van toe
passing zijn. 

4. Bij een splitsing of verplaatsing der laad
plaats als bedoeld in lid 3 van dit artikel blijven 
de bepalingen van deze overeenkomst onver
minderd van kracht. Mocht evenwel tengevolge 
van de hierv66r bedoelde splitsing of verplaat
sing der laadplaats door N.S. extrn-vracht aan 
de N.V. in rekening worden gebracht, ingevolge 
het in het eerste nevencontract daaromtrent 
bepaalde, dan zal deze extra-vracbt door 
Gemeente aan N.V. worden vergoed. 

W agens voor bet vervoer . 
Art . 7. 1. De voor den in artikel 3, lid 1, 

bedoelden afvoer noodige wagens zullen door 
N.V. bescbikbaar worden gesteld. 

2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde wagens 
zullen een draagvermogen bebben van tenminste 
dertig (30) ton en een inboud van tenminste 
negentig (90) M3 • ; zij zullen wat constructie 
en bouw betreft de goedkeuring beboeven van 
N.S., wat betreft afsluiting en bruikbaarheid 
op de laadplaatsen tevens die van Gemeente. 
Na goedkeuring door N .S. zullen deze wagens 
in bet wagenpark van N.S. worcJen OJ;>genomen 
onder de daarvoor bij deze gebruikebjke voor
waarden. 

3. Van de in <lit artikel omscbreven wagens 
zal door N.V. een zoodanig aantal uitsluitend 
bestemd worden voor den in deze overeenkomst 
geregelden afvoer, dat de totale capaciteit 
daarvan tenminste gelijk is aan bet twee-en-een
balfvoud van bet maximum der dagelijks voor 
verlading bescbikbaar te stellen capaciteit, als 
bierna in lid 5 van <lit artikel nader omscbreven. 

4. N.V. zal op iederen werkdag v66r den 
aanvang van elk der in artikel 8 bedoelde laad
tijden op elke laadplaats een door Gemeente 
tijdig op te geven aantal wagens ter bescbikking 
doen stellen, voldoende voor de aldaar geduren
de dien laadtijd te verladen boeveelbeid, met 
dien verstande evenwel, dat de totale gevraagde 
capaciteit bet hierna in lid 5 omschreven maxi
mum niet zal mogen overscbrijden. 

5. Het maximum der wagen-capaciteit 
welke Gemeente kan verlangen, dat door N.V. 
per werkdag beschikbaar gesteld zal worden, 
wordt bepa-ald op zeven-en-twintig bonderd 
(2700) m 3 inboud bij een laadvermogen van 
negen bonderd (900) ton . Eventueele verhooging 
van dit maximum vindt plaats op den voet van 
bet deswege in bet tweede nevencontract be
paalde. 

Dienstregeling en loop der treinen. 

Art. 8. 1. Beboudens bet bierna in lid 3 
bepaalde zal de afvoer gescbieden door, gedu
rende zes dagen per week, iederen dag een 
beladen trein weg te voeren. Indien evenwel de 
verladen boeveelbeid op eenigen werkdag min
der dan vier bonderd (400) ton bedraagt, beeft 
N.V. het recbt den voor den afvoer van deze 
boeveelbeid bestemden trein te doen vervallen 
en deze boeveelheid te doen afvoeren met den 
eersten trein, die volgens het bepaalde in den 

eersten zin van dit lid volgt op den vervallen 
trein. Wenscht N.V. van bet recht om den trein 
te doen vervallen gebruik te maken, dan moet 
zij cJaarvan uit ,r lijk binnen een uur na bet einde 
van den in lid 2 van dit artikel te noemen laad
tijd schriftelijk kennis geven aan den door N.S. 
aan te wijzen persoon. 

2. N .S. verbindt zich de dienstregeling van 
den in den eersten zin van lid l van dit artikel 
bedoelden beladen trein en van den na lossing 
terugkeerenden ledigen trein zoodanig vast te 
stellen, dat : 

a. op iederen werkdag a ls laadtijd voor 
Gemeente beschikbaar bljjft de tijd tusschen 
8 en 18 uur, gedurende welken tijd in normale 
gevallen geen trein op een der laadplaatsen zal 
mogen aankomen, nocb daarvan zal mogen 
vertrekken ; 

b. voor N.V. beschikbaar is voor het lossen 
van den trein een tijdvak van anderhalf uur, 
gelegen tusschen 8 en 17 uur, en wel zoodanig, 
dat des Zondags niet behoeft te worden gelost. 

3. Door N .S. wordt, in overeenstemming 
met de gesteldheid van de te berijden spoorwe
gen en met de trekkracbt van de te gebruiken 
l ocomotieven, vastgesteld hoeveel wagens en 
welk gewicht aan lading in maximum per trein 
door N .S. zal worden vervoerd. De maxima 
zullen niet !anger worden gesteld dan dertig (30) 
wagens en negen honderd (900) ton ge richt 
aan lading en zullen door N.S. aan Gemeente 

' en N.V. worden opgegeven. Indien en zoodra 
de kubieke inhoud en bet gewicht van de te 
vervoeren boeveelheid afvalstoffen zoodanig is 
toegenomen, dat gedurende een of mecr gedeel 
ten van liet jaar of we! gedurende bet gehee)e 
jaar het rjjden van een beladen trein per dag, 
als i11 lid l van dit artikel is omschreven, niet 
meer voldoende is, dan zal door N.S . voor een 
of meer dagen van de week een tweede trein 
worden ingeleg-l, nadat de eventueel door N.S. 
noodig geoordeelde wijzigingen of uitbreidingen 
van de sporen en wissels, leidende naar en ge
le((en op de laarlplaats(en) en op de losplaat s, 
tot genoegen van N.S. zijn uitgevoerd, nadat 
het aantal volgens artikel 7, lid 1, ter beschik
king te stellen wagens, naar het O"rcJee] van 
N.S., voldoende zal ziin aangevuld, nadat door 
N.S., na overleg met Gemeente zullen zijn vast
gesteld en aan Gemeente opgegeven de even
tueel in de dienstregeling van den eersten be
laden trein aan t 0 brengen wijzigingen, de 
dienstregeling van den tweeden be!aden trein 
en de dienstregelingen van de terugkeerende 
ledige treinen, en nadat met N.V. overeenstem
ming is verkregen omtrent het alsdan opnieuw 
vast te stellen tijdvak waarbinnen de lostijd 
van anderbalf uur van den eersten trein moet 
vallen en omtrent bet tijdvak waarbinnen de 
lostijd van anderbalf uur van den tweeden trein 
moet vallen. V 66r bet inleggen van een tweedeu 
trein zullen door N.S. en N.V. in onderling over
leg worden vastgesteld en aan Gemeente worden 
opgegeven de laadtijden voor de met elk der 
beide treinen af te voeren wagens ; deze laad
tijden zullen, indien Gemeente zulks wenscbt, 
zoodanig worden vastgesteld, dat voor iedere 
laadplaats de laadtijden gezamenlijk beslaan 
bet gebeele tijdvak van 8 tot 18 ulir op iederen 
werkdag en dat elke laadtijd ten minste een 
tijdruimte van zes uur, begrepen in het bedoelde 
tijdvak, omvat. Voorts zal door N.S., v66r bet 
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inleggen van een t.weeden trein, in overle~ met 
N .V., worden vastgesteld hoeveel uur v6or het 
vertrek van een trein het in lid l van dit artikel 
bedoelde recht om den trein te doen vervallen 
alsdan zal eindigen. Voor het inleggen van 
meerdere treinen zullen overeenkomstige bepa
lingen gelden als in dit lid zijn omschreven voor 
het inleggen van een tweeden trein. 

4. Geen wagens, als bedoeld in artikel 7, lid 
1, zullen de gemeente 's-Gravenhage mogen 
verlaten, indien niet een wagen-capaciteit van 
ten minste dertig ten honderd (30 %) van het 
in artikel 7, lid 5, bedoelde maximum aan voor 
het transport geschikte wagens, als bedoeld in 
artikel 7, lid 1, binnen die gemeente beschikbaar 
blijft. 

Verkeersstoringen. 

Art. 9. 1. N.S. zal steeds, zooveel in haar 
vermogen is, er voor zorgdragen dat de afvoer 
regelmatig plaats vindt. 

2. Doet zich een verkeersstoring voor, dan 
verbindt N.S. zich te tracbten deze zoo spoedig 
mogelijk op te heffen. Zij zal dan tevens de 
eventueel ontstane ophooping van afvalsto!Ien 
zoo snel mogelijk afvoeren, zoo noodig door 
het nemen van buitengewone maatregelen. 
Gemeente en N.V. verbinden zich, zoowel tegen
over N.S. als tegenover elkander, daartoe haar 
voile medewerking te ver leenen. 

Stagnatie in den normalen afvoer. 

Art. 10. 1. Mocht .V. te eeniger tijd, ten 
gevolge van een verkeer storing als bedoeld in 
artikel 9 of om welke andere oorzaak ook, in 
gebreke blijven te voldoen aan het bepaalde in 
artikel 7, lid 4, dan wordt da.ardoor geacht te 
zijn ontstaan een stagnatie in den normalen 
afvoer en zullen de hierna omschreven voor
zieningen getroffen worden. 

2. Bi.i een stagnatie in den normalen aivoer 
zullen de afvalsto!Ien door Gemeente in de in 
artikel 6, lid 2 en lid 3, bedoelde reservebunkers 
wor.:l en opgeslagen ; zij zal van dezen maatregel 
onm iddellijk tclegrafisch kennis geven aan N.V. 

3. Indien, nadat gedurende een dag de 
ai valsto ffen volgens het bepaalde in l id 2 van 
dit ar tikel in de reservebunkers zijn opgeslagen, 
de stagnatie in den normalen afvoer nog niet 
is opgebeven, dan heeft Gemeente het recbt de 
afvalstoffen, zoowel die, welke daarna verza
meld worden, als die welke reeds opgeslagen 
waren, voor en voor rekening van N.V. naar 
de in lid 4 van dit artikel bedoelde reserveberg
plaats te doen afvoe1·en en aldaar t.ij delij k op 
te slaan. Het vervoer van de laadplaats(en) 
naar de reservebergplaats zal geschieden door 

.S. met gebruikmaking van het materieel van 
N.V., welk vervoer geregeld is in het eerste 
en het derde nevencontract. 

4. Voor de reservebergplaats wi>lke in lid 3 
van dit artikel wordt bedoeld, zal door Ge
meente worden bestemd en ingericht een ter
rein, grenzende aan den hoofdspoorweg 's-Gra
venhage-Delft en liggende tusschen den 
Parallelweg en den Viaductweg. Deze reserve
bergplaats zal worden aangesloten aan het 
station Den Haag (H.S.), welke aanslui ting, 
evenals de bediening daarvan door N.S., nader 
zijn geregeld in het derde nevencontract. 

5. Indien een stagnatie in den normalen 
afvoer zich uitstrekt over zoodanigen tijd, als 

waarvoor de reservebergplaats niet toereikend 
is, dan zal N.V. zorg dragen of wel voor den 
tijdelijken opslag der aivalsto!Ien op andere 
wijze of wel voor den afvoer der afvalstoffen 
n~ar een plaats, gelegen op ten minste twintig 
k1lometer, hemelsbreed gemeten, van de in 
artikel 6, lid l , bedoelde laadplaats, of, indien 
dit laatste niet mogelijk is, a lthans naar een 
plaats buiten de dan bestaande grenzen der 
gemeente 's-Gravenhage. Zij zal zich daartoe 
zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk veertien 
dagen na den aanvang eener stagnatie, tot 
GAmeente wenden met een uiteenzetting van de 
wijze waarop zij denkt zoo noodig aan deze 
verplichting te znllen voldoen. Een tijdelijke 
opslagplaats binnen de dan bestaande grenzen 
der gemeente 's-Gravenhage behoeft de goed
keuring van Gemeente. lndien door N.V. om 
welke oorzaak clan ook geen maatregelen wor
den genomen, als in den eersten zin van dit 
lid bedoeld, zal Gemeente bevoegd zijn al die 
maatregelen te nemen tot tijdelijken opslag of 
verwijdering van afvalstoffen, a ls ter vermijding 
van schade voor haar en baar ingezetenen 
noodig zijn. 

6. Na afloop van een stagnatie in den nor
malen afvoer zullen de tijdelijk opgeslagen afval
stoffen weer worden afgevoerd, welke afvoer 
mede geregeld is in het eerste nevencontract. 
N.S. en .V. verbinden zich, zoo noodig door 
het nemen van bijzondere maatregelen, zooals 
b.v. het in dienst stellen van extra-materieel, 
eventuee) niet behoorende tot het materieel , 
bedoeld in artikel 7, lid 1, dezen afvoer zooveel 
moge]jjk te bespoedigen. 

7. Alie extra-kosten, welke voor Gemeente 
voortvloeien uit de maa.tregelen en inrichtingen 
bedoeld in dit artikel zullen door N .V. aan haar 
worden vergoed. 

Duur van de overeenkomst. 
Art. 11. 1. De in deze overeenkomst om

schreven verpliohtingen betreffende afgifte, af
name en vervoer, zullen ingaan arhttien maan
den nadat de Minister van Binnenlandsche Za
ken en Landbouw bij de Wet gemachtigd is 
deze overeenkomst van zijn handteekening te a• 
voorzien of op een door partijen in onderling 
overleg vast te stellen vroegeren datum. V 66r 
den datum, waarop de hiervoor bedoelde ver
plichtingen ingaan, zullen door Gemeente en 
N.V. voltooid en tot genoegen van N.S. opge
leverd moeten zij n de in het eerste en derde 
nevencontract omschreven werken ten beboeve 
van de in artikel 6, l id l, genoemde laadplaats 
en van de losplaats en zullen de in ar tikel 7, 
lid 3, bedoelde wagens volgens het aldaar in lid 2 
bepaalde r:! o r N.V. opgeleverd en ter opname 
in het wagenpark van N .S. beschikbaar gesteld 
moeten zijn. Indien door een of meer der partijen 
tengevolge van omstancligheden welke zich 
buiten haar wil bij de uitvoering voordoen, door 
haar niet binnen den in den eersten zin van dit 
lid bedoelden termijn kan worden voldaan aan 
de in den tweeden zin bedoelde verplichtingen 
of door haar kunnen worden voltooid de verdere 
door haar te maken werken, welke voor de 
afgifte, de afname of het vervoer noodig zijn, 
clan zal de in den eersten zin bedoelde termijn 
van achttien maanden worden verlengd met 
zoodanigen termijn als in verband met de be
doelde omstandigheden noodig zal zijn. 



159 7 M A A RT (S.60) 1930 

2. Iedere partij heeft, behoudens het in lid 3 
van <lit artikel bepaalde, het recht deze over
eenkomst op te zeggen met inachtneming van 
een opzegterm\jn van vijf jaar. 

3. Opzegging binnen bet tijdvall van vijf
en -twintig jaar, te rekenen van den datum, 
waarop de in l id 1 van <lit artikel bedoelde ver
plicbt ingen zijn ingegaan, zal evenwel alleen 
kunnen gescbieden door Gemeente of N.V. en 
in geen geval binnen een tijdvak van vijftie11 
jaar, te rekenen van bedoelden datum. B1J 
zoodanige opzegging zullen door dt:. opzeggende 
partij worden vergoed de ten t1Jde van de 
beeindiging der verplichting tot afgifte en 
afvoer noi:r niet afgeschreven kapitaalsuitgaven, 
volgens de deswege in het tweede nevencontract 
gestelde regelen. 

4. Indien het zich laat aanzien, dat een 
stagnatie in den normalen afvoer, als bedoeld 
in artikel 10, lid l, zich zal uitstrekken over 
zoodanigen tijd, dat redelijkerwijze niet van 
Gemeente gevergd kan worden den daardoor 
ontstanen toestand te laten voortduren, dan 
zal Gemeente het recht hebben deze overeen
komst te doen eindigen zonder daatbij gebonden 
te zijn aan den in lid 2 van dit artikel gestelden 
opzegtermijn, terwijl dan ook de in lid 3 van dit 
artikel gegeven bepaling betreffende het tijdvak 
gedurende hetwelk geen opzegging kan plaats 
hehben niet van toepassing zal zijn; in dat 
geval zal N.V. aan Gemeente vergoeden de 
a lsdan nog niet afgeschreven kapitaalsuitgaven 
volgens de deswege in het tweede nevencontract 
gegeven regelen, terwijl Gei:neente tot_geenerlei 
vergoeding aan N.V. verphcht zal z1Jn. 

5. Indien en zoodra N.S., om welke reden 
ook, mocht ophouden de spoorwegen t usschen 
de laadplaats(en) en de losplaat-s of eenig gedeel
te daarvan te exploiteeren, zal zij van elke bij 
deze overeenkomst en bij het eerste en bet, derde 
nevencontract door baar aanvaarde verplichting 
ontslagen zijn, doch zal haar opvolger in deze 
exploitatie bevoegd zijn zich ten aanzien van 
deze overeenkomst en van het eerste en het 
derde nevencontract in de plaats van N.S. te 
stellen . Mocht deze opvolger daartoe niet wen
schen over te gaan, dan verbinden Gemeente 
en N.V. zich tegenover elkaar hare verplich
tingen ten aanzien van afgifte en afvoer der in 
artikel 2 omschreven afvalstoffen onverminderd 
gest and te zullen · doen, waarbij N.V. al die 
maatregelen zal treffen, welke bij eventueele 
veranderingen in de wijze van afvoer de zeker
heid van <lien afvoer tot genoegen van Gemeente 
voldoende waarborgen. Alie extra-kosten, door 
welke dezer beide partijen ook te maken, welke 
voortvloeien uit deze veranderingen in de wijze 
van afvoer, komen ten laste van N.V. 

6. Bij de eindiging van deze overeenkomst 
vervallen van rechtswege ook de nevencon
tracten. 

Algemeene bepalingen. 
Art. 12. l. Indien een of meer der partijen 

hare verplicbt ingen, in deze overeenkomst of 
in de nevencontracten neergelegd, niet getrou
welij k nakomt, zullen in de gevallen, in deze 
nevencontracten genoemd en tot de daarbij 
bepaalde bedragen door baar boeten verbeurd 
worden ten bate van de daarbij aangeduide 
partij of partijen. 

2. N .V. is tegenover Gemeente ten voile 1 

aansprakelijk voor de naleving van deze over
eenkomst en van de nevencontracten door N.S. 
Ook zal eenige ha ndeling of nalatigheid van N .S. 
nimmer N.V. van hare verplichtingen tegenover 
Gemeente ontslaan, noch een beroep op over
macbt door N .V. rechtvaardigen. 

3. Mocht een voor den afvoer kennelijk 
noodzakelijke of uit den geest dezer overeen
komst kennelijk voortvloeiende verplicbting van 
een of meer der partijen niet in deze overeen
komst of in de nevenc,rntracten zijn omscbreven, 
zoo zal deze verpl ichting door die partij of 
partijen worden nageleefd als ware zij we! 
opgenomen. 

4. In de bij deze overeenkomst gevoegde 
nevencontracten zullen door de twee part.ijen, 
welke deze nevencontracten onderscheidenlijk 
onderteekenen, a l die wijzigingen mogen worden 
aangebracht, welke niet in strijd zijn met deze 
overeenkomst en de belangen der derde partij 
niet scbaden. Van deze wijzigingen zal, voordat 
zij van kracht worden, mededeeling worden 
gedaan aan de derde partij en aan den Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw. 

Garantie van den Staat. 
Art. 13. l. De Minister van Binnenlandsche 

Zaken en Landbouw, in deze vertegenwoordi
gende den Staat der ederlanden , voorziet 
deze overeenkomst van zijn mede-onderteeke
ning, ten waarborge voor Gemeente, dat N.V. 
bare verplichtingen uit deze overeenkomst en 
de nevencontracten voortvloeienrle, getrouwe
lijk nakome, welke waarborg door Gemeente 
wordt aanvaard. 

2. Door deze mede-onderteekening verklaart 
de voornoemde Minister tevens, dat de Regee-
1·ing bare voile medewerking zal verleenen ter 
oplossing van alle moeilijkheden, welke zich bij 
den afvoer van afvalstoffen van 's-Gravenhage 
kunnen voordoen. 

3. De uit dit a,rtikel voor den Staat voort
vloeiende verplichtingen blijven onverminderd 
van kracht bij eventueele wijzigingen in deze 
overeenkomst of in de nevencontracten, tenzij, 
de Minister van Binnenlandsche Zake·n en 
Landbouw binnen een ma.and nadat hem va.n 
de voorgenomen wijzigingen mededeeling is 
gedaan , bericht heeft daartegen bezwaar te 
hebben. • 

Arbitrage. 

Art. 14. l. Geschillen, hetzij uit of terzake 
van deze overeenkomst of van de nevencon
tracten tusschen partijen ontstaan, hetzij ge
rezen met hetrekking tot de toepassing van het 
bepaalde in artikel 13 t usschen den Staat der 
Nederlanden, onderscheidenlijk de Regeering, 
en Gemeente, zullen worden onderworpen a.an 
de uitspraak van drie scheidslieden, door par
tijen bij het geschil in gemeen overleg, of, bij 
gebrek aan overeenstemming, door den bevoeg
den rechter op verzoek van de meest gereede 
partij te benoemen; als geschillen zullen ook 
die worden aangemerkt, welke slechts door een 
der partijen als zoodanig worden erkend. 

2. De scheidslieden zullen als goede mannen 
naar bill\jkheid hebben te oordeelen. Hun uit
spraak geldt als eincluitspraak. 

3. De kosten van een scheidsrechterlijke 
procedure, inbegrepen de door arbiters te be
grooten kosten voor partijen, worden gedragen 
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door • de in het ongelijk gestelde partij. Wordt 
meer dan een der partijen of wordt geen der 
partijen in het ongeljjk gesteld, dan bepalen de 
scheidslieden in welke verhouding de kosten 
door partijen zullen worden gedragen. 

K osten van de overeenkomst. 
Art. 15. Alie kosten, op deze overeenkomst 

en op de nevencont-racten vallende, worden 
gedragen door Gemeente en N.V., ieder voor 
de helft. 

EERSTE NEVENCONTRACT 
Tusschen: 
1. de N. V. Maatschappij tot Exploitatie 

van Staatsspoorwegen en de N. V. Hollandsche 
IJzeren Spoorweg l\1aatschappij, beiden geves
t igd te Utrecht en vertegenwoordigd door hare 
Directie, verder aangeduid door: N.S., 

en · 
2. de N . V. ,,Vuil Afvoer Maatschappij" 

(V.A.1\1.), gevestigd te 's-Gravenhage en ver
tegenwoordigd door haren Raad van Bestuur, 
verder aangeduid door: N.V., 

is, in aansluiting aan de overeenkomst van 
den 18den Juni 1929, t usschen partijen en de 
gemeente 's-Gravenhage (verder . aangeduid 
door : Gemeente) betreffende de afg1fte en den 
afvoer van afvalstoffen dier gemeente (hierna 
genoemd : de hoofdovereenkomst), en gelet op 
het bepaalde in artikel 3, lid 2; in artikel 6, 
lid 4, en in artikel 10, lid 3 en lid 6, dier over
eenkomst, 

als eerste nevencontract het volgende over
eengekomen : 

Verbintenis tot vervoer van afval
stoffen . 

Art. 1. In aansluiting aan het bepaalde in 
artikel 3, lid 2, der hoofdovereenkomst, verbindt 
N.S. zich de aldaar bedoelde afvalstoffen tegen 
betaling door N .V. van de na te noemen vracht 
en bijkomende kosten, te vervoeren van de in 
artikel 6 der hoofdovereenkomst bedoelde laad
plaatsen, onderscheidenlijk van de aldaar in 
a rtikel 10, lid 4, bedoelde reservebergplaats, 
naar de losplaats tusschen Hoogeveen en ·wijs
ter. 

Losplaats. 
Art. 2. 1. Op de in artikel 1 van dit eerste 

nevencontract bedoelde losplaats zullen via
ducten worden gebouwd, op elk waarvan een 
waterpas gelegen spoor zal worden gelegd. De 
lengte van elk viaduct moet zoodanig zjjn, dat 
een aangevoerde beladen trein in zijn geheel op 
het viaduct kan worden geplaatst. De bouw 
zalplaats vinden door en voor rekening van N.V. 
tot genoegen van N.S. en volgens vooraf door 
deze goedgekeurde plannen. 

2. De losplaats zal met den spoorweg 
Hoogeveen-Assen worden verbonden door 
middel van een aan de beide hoofdsporen van 
dien spoorweg verbonden verbindingsspoor. 
Tusschen de losplaats en het punt van aan
sluiting aan den spoorweg Hoogeveen-Assen 
moeten de noodige rangeersporen worden ge
legd. 

3. Het verbindingsspoor, de rangeersporen 
en de sporen op de viaducten worden volgens 
de aanduidingen in roode getrokken lijnen op 
de aan dit eerste nevencontract gehechte en door 

beide partijen gewaarmerkte teekening aange
legd, nadat de biJgeva l vr.n derden noodige 
vergunmngen door N.V. z1Jn verkregen. N.V. 
zal in overleg met en tot genoegen van N.S. 
zorgen voor den aanleg van den onderbouw van 
de genoemde sporen, terwijl N.S. zal zorgdragen 
voor de uitvoering van de overige werken ten 
behoeve van den aanleg van deze sporen, ne
mende N.S. op zich er voor te zorgen, dat de 
sporen voor het gebruik gereed zijn binnen 
zes maanden, nadat zij ha.ren arbeid heeft kun
nen aanvangen, mits N.V. haar in staat gesteld 
heeft dezen arbeid regelmatig voort te zetten. 
N .V. verbindt zich om alle door N.S. weaens 
den aanleg van_ de sporen gedane uitga~en, 
v~rhoogd met tien ten honderd (10 %) voor 
directie en toezicht, binnen dertig dagen na 
aanvraag aan N.S. terug te betalen. Tot de 
aan N.V. in rekening te brengen uitgaven zullen 
ook die behooren, welke bijgeval door N.S. 
zullen zijn gedaan wegens het, in verband met 
den aanleg van de sporen, wijzigen van of treffen 
van voorzieningen ten behoeve van ter plaatse 
aanwezige, voor den dienst van het Rijk of van 
den spoorweg bestemde telegrafen of telefonen 
of daartoe behoorende inrichtingen. Aan N .V. 
zullen door N.S. niet in rekening worden ge
bracht de kosten wegens levering van de aan 
den bovenbouw van de sporen verwerkte spoor
materialen en van de materialen welke ten be
h~eve van de beveiliging van de aansluiting 
ZIJn verwerkt. Bedoelde materialen blijven 
eigendom van N.S. Het door N.V. aan N.S. 
terug te betalen bedrag wordt door partijen 
begroot op negentien duizend gulden (f 19,000). 

4. N.S. zal de sporen met bijbehoorende 
wissels en beveiligingsinrichtingen onderhouden 
en zorgdragen voor het schoonhouden, smeren, 
verlichten en bedienen van de wissels en bevei
ligingsinrichtingen. B et onderhouden van de 
viaducten zal geschieden door en voor rekening 
van N .V. tot genoegen van N.S. Indien te 
eeniger tijd ten behoeve van de veiligheid bij 
eventueel te kruisen wegen . maatregelen ver
eischt worden, dan zullen deze in onderling 
overleg worden vastgesteld en door N.V. voor 
haar rekening worden uitgevoerd. 

5. N.V. verbindt zich om als bijdrage in de 
uit den eersten zin van lid 4 van dit artikel 
voor N.S. voortvloeiende kosten, a lsmede voor 
huur van de bij den aanleg van de sporen ver
werkte spoor- en beveiligingsmaterialen, waar
van de Jeveringskosten niet aan N.V. zijn in 
rekening gebracht, jaarlijks, bij vooruitbetaling, 
in December aan N.S. een som te voldoen van 
elfduizend achthonderd vijftig gulden (f 11,850). 
Voor het kalenderjaar, waarin de sporen tot ge
bruik worden opgeleverd, zal door N.V. binnen 
dertig dagen na aanvraag, aan N .S. een vergoe
ding moeten worden voldaan gelij k aan zooveel 
twaalfde gedeelten van de in dit lid genoemde 
som als het aantal geheele maanden bedraagt, 
hetwelk bij de oplevering tot gebruik nog niet 
was verstreken. 

Wijziging of uitbreiding van de 
sporen en wissels. 

Art. 3. 1. lndien N.S. te eeniger tiJd van 
oordeel is dat de sporen en wissels, leidende 
naar of gelegen op de Josplaats, of wel de bij
behoorende beveiligingsinrichtingen, in het be
lang van een gemakkelijke, vlotte en veilige 
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bediening harerzijds, dienen te worden gewij zigd 
of uitgebreid, dan zal zij daartoe een met rede
nen omkleed voorstel, vergezeld van de noodige 
plannen, aan N.V. doen toekomen. 

2. Na overleg tusschen N.S. en ~ .V. zullen 
de plannen binnen een door N.S. vast te stellen 
redelijken termijn moeten worden uitgevoerd 
op den voet van het bepaalde in artikel 2 van 
dit eerste nevencontract. 

3. Eventueel door of vanwege N.V. ge
wenschte wijzigingen of nitbreidingen worden, 
na goedkeuring van de plannen door N .S., 
eveneens uitgevoerd op den voet van het be
paalde in artikel 2. 

4. De in artikel 2, lid 5, van dit eerste 
nevencontract genoemde jaarlijk che vergoe
ding zal zoo noodig een vermindering of ver
meerdering ondergaan op den eersten der 
maand volgende op die, waarin het werk van 
wijziging of uitbreiding voltooid wordt opge
leverd. De bedoelde vermeerdering of vermin
dering moet, voordat tot uitvoering van het 
werk van wijziging of uitbreiding wordt over
gegaan, door N.S. zijn vastgesteld en aan N.V. 
opgegeven. Overigens gelden voor de gewijzigde 
of uitgebreide werken dezelfde bepalingen als 
voor de oorspronkelijk gemaakte werken. 

Toegang tot en verlichting van de 
terreinen. 

Art. 4. De niet tot den spoorweg behoorende 
terreinen, waarop de in artikel 2 van dit eerste 
nevencontract bedoelde sporen en wissels liggen, 
zullen te allen tijde toegankelijk zijn voor N.S. 
en haar personeel en zullen des nachts door en 
voor rekenin~ van N.V. op een naar het oordeel 
van N.S. voldoende wijze worden verlicht, ge
durende de door N.S. aan te geven tijden. 

Stellen van wagens op de losplaats. 
Art. 5. Op de laadplaatsen t~r wegvoering 

gereedgestelde wagens worden door N.S. weg
gevoerd naar de losplaats en aldaar ter lossing 
opgesteld op een der viaducten. Door N.V. zal 
telkenmale tijdig op nader overeen te komen 
wijze worden aangegeven, op welke der via
ducten zij de wagens wenscht te zien opgesteld. 
De wagens worden, na lossing en na door N.V., 
tot genoegen van N.S., goed te zijn gesloten en 
aaneengekoppeld, door .S. van de losplaats 
weggevoerd. 

Niet tijdig lossen. 
Art. 6. 1. N.S. is niet verantwoordelijk voor 

vertragingen of omegelmatigheden in het ver
voer, welke voortvloeien nit bet niet tijdig 
v66r het in de dienstregeling aangegeven tijd
stip van vertrek lossen van een aantal in een 
trein weg te voeren wagens, mits deze wagens 
tijdig door N.S. ter Lossing zijn aiingevoerd. De 
eventueel uit het niet tijdig lossen, als bedoeld 
in den vorigen zin, voor N.S. voortvloeiende 
extra-kosten worden, naar de op~ave van N.S., 
door N.V. aan N.S. vergoed. 

2. Wordt het lossen tijdelijk geheel stopge
zet, clan zal daarvan door N .V. zoo tijdig moge
lijk kennis worden gegeven aan N.S. 

Medegebruik van sporen. 
Art. 7. N.V. is bevoegd om de op de via

ducten liggende sporen volgens een vooraf door 
N.S. goed te kenren plan en tot genoegen van 
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N.S. door middel van een traverse met elkander 
te verbinden en om de a ldus verbonden sporen 
op de viaducten met eigen voertuigen te berij den, 
mits daardoor in geenerlei opzicht eenige belem
mering of hinder voor N.S. ontstaat in de uit
oefening van haren dienst. 

Kosten van het vervoer. 
Art . 8. 1. Als vracht voor het vervoer van 

cl afvalstoffen van de in artikel 6, lid 1, van 
de hoofdovereen.komst genoemde laadplaats 
naar de losplaats wordt door N.S. aan N.V. 
in rekening gebracht hetgeen volgens de ten tijde 
van de verzending algemeen geldende tarievJn 
verschuldigd is voor. het vervoer van stadsvuil 
van den Haag (Loosduinscheweg) naar Wijster, 
via Gouda. Bovendien worden de volgens de 
ten tijde van de verzending geldende tarieven 
verschuldigde stationskosten en eventueel uit 
anderen hoofcle in aanmerking komende bjj
komende kosten geheven. 

2. Met inachtneming van eventueel door 
N.S. geconstateercle onjuistheden in de uit
komsten v:an de in art-ikel 5, lid 2, van de hoof d . 
overeenkomst bedoelde weging zal het ge,vicht 
van de lading worclen bepaald aan de hand van 
deze uitkomsten. De weegkaarten worden telken 
male, ten tijde en op de wijze als door N .S. 
nacler zal worden bepaald, door N.V. aan N.S. 
ter inzage overgelegd. Is het tengevolge van 
bet niet goed werken van de wee$brug(gen) op 
de laaclplaats tijdelijk niet mogehjk de wagens 
op de laadplaats met juistheid ¼ wegen, . dan 
zal N .S. tijdelijk de wagens op hare weegbruggen 
wegen, in welk geval het gewicht van de lading 
zal worden bepaald aan de hand van de uit
komsten clezer weging. De kosten van deze 
weging komen voor rekening van N.V. en znllen 
door .S. worden berekend aan de hand van 
de ten t ijde van de weging geldende tarieveh. 

3. Heeh in eenig tijdvak van twaalf achter
eenvolgende maanden - het eerste tijdvak in
gaande op den dag, waarop bet vervoer aan
vangt, het tweede aan het eerste aansluitende 
en zoo vervolgens - het in lid 1 van dit artikel 
bedoelde vervoer 130,000 ton of meer bedragen, 
clan zal, behoudens bet bepaalde in lid 4 van 
dit artikel, door N.S. aan N.V. 7'.00veel worden 
gerestitueerd als in het ingevolge l id I van dit 
artikel door N.V. aan vracht betaalde meer 
heeft bedragen dan twee gulden vijf-en-zeventig 
cents (2.75) per ton, berekend voor ten minste 
400 ton per trein. Bedraagt bet aantal tonnen, 
dat vervoerd werd in eerug tijdvak van twaalf 
achtereenvolgende maanden, als bovenbedoeld, 
minder clan 130,000, clan zal eventueel door N.S. 
zooveel worden gerestitueerd, dat het vervoer 
per salclo niet meer kost clan bet per saldo 
zou hebben gekost indien bet aantal vervoerde 
tonnen 130,000 zou hebben bedragen. Doet zich 
in eenig tijdvak van twaalf achtereenvolgende 
maanden een stagnatie in bet vervoer van de 
afvalstoffcn naar de losplaats voor die !anger 
duurt dan veertien achtereenvolgende dagen, 
dan zal voor bet betreffencle tijdvak van twaalf 
achtereenvolgende maanden bet in de vorige 
twee zinnen genoemde aantal tonnen per jaar 
( 130,00()) met evenveel 365ste gedeelten worden 
verminderd als het aantal achtereenvolgencle 
dagen de stagnatie gedurende dat tijdvak heeft 
bedragen. 

4. Indien de ten tijde van bet sluiten van dit 
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eerate nevencontract a lgemeen geldende t arie
ven voor het vervoer van natuurlijke mest
stoffen van den H aag (Loosduinscheweg) naar 
Wijster te eeniger tijd mo~hten worden verhoogd 
of verlaagd, wordt van dat oogenblik het in 
het vorig lid genoemde bedrag van f 2.75 naar 
evenredigheid verhoogd of verlaagd. Op dezelfde 
wijze zal worden gehandeld bij event ueel vol
gende tarief.sverhoogingen of -verlagingen. 

5. Op het vervoer van andere laadplaatsen 
dan die hedoeld in artikel 6, l id l, der hoofd
overeenkomst naar de losplaat s zullen de in lid 1 
t /m 4 van dit artikel vervatte bepalingen mede 
van toepassing zijn, zulks met dien verstande, 
dat voor de toepassing v1tn lid 3 van dit a rt ikel 
de totale, op alle laadplaatsen verladen hoeveel
heid, in aanmerking zal worden genomen ; in 
dien evenwel de nieuwe laadplaats aan een 
anderen spoorweg is aangesloten da n aan dien 
van den H aag (Loosduinscheweg) naar den, 
Haag (H.S.), dan zal boven en beha lve de in
gevolge lid 1 van dit artikel verschuldigde en 
e ventueel fogevolge lid 3 gereduceerde vracht , 
daor N.V. aan N.S. een door J.S. t e bepa len 
extra vracht zijn t e voldoen, welke t en hoogste 
gelijk zal zijn aan de vracht, berekend over een 
afstand gelijk aan dien t usschen de nieuwe 
laadplaats en het midden van het stations
gebouw te den H aag (H . . ), doch ten min te 
over vijf (5) kilometer en we! volgens de ten 
t ijde van de verzending ' algemeen geldende 
t arieven voor het vervoer van stadsvuil , doch 
met inachtneming van een reduct ie va n veer t ig 
t en honderd (40 %) -

6. Door N.S. za l ten behoeve van .V. een 
maand-rekening-courant worden geopenrl, waar
voor N . V. een provisie za l betalen berekend 
aan de hand van de daarvoor ten t ijde van het 
vervoer geldende t a rieven. 

7. Deze rekening-coura nt, waarin de volgens 
lid 1 en lid 5 van dit art ikel verschuldigde be
dragen worden opgenomen, zal op den laatsten 
<lag van iedere maand worden afgesloten. Van 
het eindcijfer zal dan worden afgetr ok.k.en het 
geen volgens lid 3 bij bereiking van 130,000 t on 
per jaa r door N.S. aan N.V. zou moeten worden 
gerestitueerd over het betrekkelijke tijdva k. 
N.V. is verplicht het overblijvende bedrag bin
nen acht dagen na aanvraag aan N. S. te betalen, 
op de door N.S. aan te geven wijze. Wordt 
hieraan te eeniger t ij d niet voldaan, clan is r 
bevoegd de rekening-courant terstond in te 
trekken, waarna voor het ver volg de volgens 
lid 1 en lid 5 van dit ar t ikel verschuldigde be
dragen dadelijk bij verzcnding moeten warden 
voldaan. Blijken eventueel onjuistheden in de 
rekening-courant te bestaan, dan zal de regeling 
daarvan de vol~ende maand plaats hebben. 

8. Telkenmate na afloop van een tijd vak va n 
twaa lf achtereenvolgende maanden, als bedoeld 
in lid 3 van dit artikel, za l een definitieve afre
kening plaats vinden. De eventueel da n nog 
door N. V. verschuldigde bedragen zullen door 
N.V. binnen acht dagen na aanvraag moeten 
warden voldaan. • 

Vervoer naa r en van de reserve
bergplaats. 

Art. 9. 1. Indien volgen het bepaalde in 
artikel 10, lid 6, der hoofdovereenkomst de 
afvoer plaa ts heeft van de re ervebergplaats, 
zullen de door Gemeente beladen wagens door 

.S. voor rekening van N .V. worden gewogen 
en vervoerd naar de losplaats of we!, voor zoover 
Gemeente daartegen geen bezwaar heeft, voor 
rekening van N.V. aanvankelijk naar een laad
plaats worden overgebracht om vandaar, na 
weging en eventueele vermindering of aanvul
ling· van de lading door Gemeente en na gereed
stelling door Gemeente overeenkomstig de in 
het derde nevencontract gestelde voorschriften, 
t e worden weggevoerd naar de losplaats. 

2. De rechtstreeks van de reservebergplaats 
naar de losplaats vervoerde afvalstoffen worden 
bij de bepaling van de door N .V. voor dit ver
voer verschuldigde bedragen gerekend als te 
zijn vervoerd van de in artikel 6, lid 1, der 
hoofdovereenkomst bedoelde laadplaats naar de 
losplaats . 

3. Voor het in artikel 10, lid 3 der hoofd
overeenkomst bedoelde vervoer van een laad
plaat s naar de reservebergplaats, onderschei
denlij k voor het in l id 1 va n d it ar t ikel bedoelde 
vervoer in omgekeerde richting zal door N.V. 
aan N.S. een vrachtprijs zijn te voldoen, welke 
berekend wordt over een afstand gelijk aan 
dien tusschen de laadplaats en de reserveberg
plaat s doch ten minste over vijf (5 ) kilometer 
en we! volgens de ten tijde va n de verzending al
gemeen geldende t a rieven voor het vervoer van 
stadsvuil, doch met inachtneming van eene 
reductie van veertig ten honderd (40 %)-Boven
dien worden de volgens de t en tijde van de 
verzending geldende tarieven verschuldigde 
stationskosten en event ueel uit a nderen hoofde 
in aanmerking komende bijkomende kosten 
geheven. 

4-. De ingevolge I id 2 en lid 3 van dit artikel 
verschnldigde bedragen zullen worden opge
nomen in de in artikel 8, lid 6, va n dit eerste 
nevencontract bedoelde rekening-courant of, 
bij ontstentenis daarvan, dadelijk bij verzen
ding moeten worden voldaan. 

Eindiging va.n dit eerst-e neven-
contract . 

Art. 10. 1. Bij bet eindigen van dit eerste 
nevencontract volgens het bepaalde in artikel 11 
lid 6, der hoofdovereenkomst, is N.S. bevoegd 
de sporen, leidende naar en gelegen op de los
plaats, te doen opruimen en krijgt zij weder de 
beschikking over de tot den bovenbouw van 
deze sporen behoorende poormaterialen en 
over de materialen der beveiligingsinrichtingen. 
N.V. is verplicht om, binnen dertig dagen na 
aanvraag, aan N.S. te vergoeden a lle kosten , 
door deze besteed aan het opruimen van de 
sporen, leidende naar en gelegen op de losplaats 
en aa.n het brengen van den spoorweg in den 
toestand waarin zich deze alsda n zou moeten 
bevinden, indien deze sporen nimmer aangelegd 
geworden waren, verhoogcl met t ien t en honderd 
(10 %) voor directie en toezicht. 

2. Van de vergoeding, welke door N.V. in
gevolge artikel 2, lid 5, van dit eerste neven
contract is betaald voor het kalenderjaar, waar
in de overeenkomst eind igt, zal N .S. bij de 
betaling van het op grond va n lid 1 va n di t 
artikel door N.V. verschuldigde bedrag aan r .V. 
t erugbetalen een bedrag, gelijk aan zooveel 
twaalfdegedeelten van de jaarlijksche vergoe
cling a ls het aantal geheele maanden be
draagt, hetwelk bij bet eindigen va n dit eerste 
nevencontract nog niet is verstreken. 



163 7 M A A RT (S.66) 1930 

Rentevergoeding bij te late betaling. 
Art. 11. Ingeval de door N.V. op grond van 

dit eerste nevencontract aan N.S. te betalen 
bedragen niet tijdig door haar mochten worden 
voldaan, zal N.V. bij de betaling van deze 
bedragen tevens aan N.S. een rente van zes ten 
honderd (6 %) 's jaars vergoeden over het tijd
vak, loopende van en met den dag, volgende op 
dien, waarop de betaling uiterlijk had moeten 
geschieden, tot en met den dag, waarop de 
betaling plaats vindt. 

Zegelrecht. 
Art. 12. Voor de berekening van het op dit 

eerste uevencontract vallende zegelrecht ver
klaren partjjen, dat de huurprijs, begrepen in 
de jaarlijksche vergoeding van elf duizend acht
houderd vijftig gulden (f 11,850) genoemd in 
artike) 2, lid 5, van dit eerste nevencontract, 
bedraagt vier duizend zevenhonderd vijftien 
gulden (f 4,711\) . 

TWEEDE NEVENCONTRACT 

Tusschen: 
1. de gemeente 's-Gravenhage, vertegen

woqrdigd door Burgemeester en Wethouders 
dier gemeente, in deze handelende ter uitvoering 
van het Raadsbesluit van den 17den Juni 1929, 
verder aangeduid door : Gemeente, 

en • 
2. de N. V .. ,,Vuil Afvoer Maatschapp\j " 

(V.A.M.), gevest1gd te 's-Gravenhage en verte
genwoordigd door haren Raad van Bestuur, 

verder aangeduid door: N.V., is, in aanslui
ting aan de overeenkomst van den 18den Juni 
1929, tusschen partijen en de Naamlooze Ven
nootschappen : Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen en Hollandsche IJzeren 
Spoorweg Maatschappij, beiden gevestigd te 
Utrecht (verder aangeduid door: N.S.), betref
fende de afgifte en den afvoer der afvalstoffen 
van de gemeente 's-Gravenhage (bierna ge
noemd : de hoofdovereenkomst) en gelet op het 
bepaalde in artikel 4 ; in artikel 5, lid 1 ; in 
artikel 7, lid 5; in artikel 11, lid 3 en lid 4, en 
in .artikel 12, lid 1, dier overeenkomst, 

Als tweede nevencontract het volgende over
eengekomen : 

Bepaling hoeveelheden afgegeven 
afvalstoffen. 

Art . l. 1. Ter bepaling van de hoeveelheden 
afgegeven afvalstoffen zullen de verladen wagens 
door Gemeente volgens het bepaalde in artikel 5, 
lid 2, der hoofdovereenkomst worden gewogen 
op de aldaar in artikel 6, lid 2, bedoelde weeg
brug(gen), welke de gewichten automatisch op 
weegkaarten aangeeft(geven). Binnen drie dagen 
na het einde van iedere kalendermaand doet zij, 
onder overlegging van deze weegkaarten, een 
opgave van de op elken dag van die maand ver
laden hoeveelheden toekomen aan N.V. 

2. N.V. is bevoegd om, telkenmale wanneer 
zij dit noodig oordeelt, op door haar te bepalen 
wijze controle uit te oefenen op de weegbrug(gen) 
en op de uitkpmsten der weging. Blijkt daarbij, 
dat een der weegbruggen niet goed werkt dan 
komen de kosten der controle voor rekening 
van Gemeente en is Gemeente verplicht daarin 
zoo spoedig mogelijk te voorzien. Is het ten 
gevolge van het niet goed werken der weeg-

brug(gen) niet mogelijk de wagetis op de laad
plaatsen met juistheid te wegen, dan zal N .V. 
de gewichtsbepaling, voor zoover noodig, op
dragen aan N.S. De kosten voor deze gewichts
bepaling, welke door N.S. daarvoor aan N.V. in 
rekening worden gebracht, worden haar door 
Gemeente vergoed. 

3. Het volgens het bepaalde in lid l van dit 
artikel door Gemeente opgegeven gewicht 
wordt door N.V. zoo noodig gecorrigeerd of 
aangevuld volgens het in lid 2 van dit artikel 
of volgens het in artikel 7, lid 4, van dit tweede 
nevencontract bepaalde. Het aldus vastgestelde 
gewicht vormt den maatstaf voor de bepitling 
van de hoeveelheid, waarnaar volgens artikel 2, 
lid 1, van dit tweede nevencontract de vergoe
ding voor den afvoer berekend wordt. l3innen 
drie dagen na ontvan_gst van de in lid 1 van 
dit artikel bedoelde -opgave doet N.V. aan 
Gemeente mededeeling van deze hoeveelheid, 
onder overlegging van een nvta voor de te be-
talen vergoeding. ' 

4. Het gewicht der hoeveelheden, welke 
volgens het bepaalde in artikel 10, lid 3 of lid 5, 
der hoofdovereenkomst tijdelijk zullel). worden 
opgeslagen zal eveneens worden bepaald op de 
in dit artikel omschreven wijze. 

Financieele regelingen. 
Art. 2 . 1. De ingevolge artikel 4 der hoofd

overeenkomst door Gemeente aan N.V. te be
talen vergoeding zal worden berekend naar een 
prijs per ton van 1000 kg, welke bedraagt : 

a. voor verladen hoeveelheden tot 150,000 
ton per jaar vier gulden tien cents (f 4.10); 

b. voor verladen hoeveelheden van 150,000 
ton tot 200,000 ton drie gulden dertig cents 
(f 3.30): 

c. voor verladen hoeveelheden boven 200,000 
ton een volgens de in lid 3 van dit artikel ge
geven regelen nader vast te stellen bedrag. 

2. Indien in eenig kalenderjaar de verladen 
hoeveelheid minder bedraagt dan 150,000 ton, 
dan zal de totale in lid 1 van dit artikel bedoelde 
vergoeding over dat jaar bedragen vijfhonderd 
vier en zeventig duizend gulden ( 574,000), ver
meerderd met twee gulden vijf cents (f 2.05) 
per ton voor de boven 130,000 ton verladen 
hoeveelheden. 

3. Zoodra in eenig kalenderjaa~ de verladen 
hoeveelheid 180,000 ton bereikt heeft, zal tus
schen partijen overleg worden gepleegd ten 
aanzien van den in lid 1, c, van dit artikel 
bedoelden prijs per ton voor hoeveelheden, 
welke 200,000 ton per jaar overschrijden. Wordt 
binnen den tijd van een jaar geen overeenstem
ming bereikt, clan zal deze prijs worden vast
gesteld door een commi,,sie van deskundigen, 
welke zal worden benoemd en haren arbeid zal 
verrichten overeenkomstig de in artikel 14 der 
hoofdovereenkomst voor scheidslieden gegeven 
regelen. Deze commissie zal haar prijsbepaling 
baseeren op de voor de afname van die hoeveel
heden te begrooten kosten voor N .V., daarbij 
rekening houdende met de alsdan door deze 
beschikbaar te stellen gegevens. De aldus vast 
t e stellen prijs zal evenwel ten minste drie gulden 
dertig cents (f 3.30) per ton moeten bedragen 
e!J. vier gulden (f 4) per ton niet mogen over
schrijden. 

4. Indien N.V. van het haar in artikel 1, 
lid 2, der hoofdovereenkomst toegekende recht 
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gebruik maakt door de afvalstoffen geheel of 
gedeel!Rlijk naar terreinen buiten de provincie 
Drenthe o.f t,e voeren of we! daartoe ingevolge 
het in artikel 10, lid 5, der hoofdovereenkomst 
bepaalde genoodzaakt is, dan zullen de in lid 1 
van dit artikel genoemde of de volgen lid 3 
bcpaalde prijzen per ton voor de ·niet naar 
Drenthe afgevoerde st.offen worden verminderd 
met dertig cents (f 0.30) . 

5. Indien Gemeente ingevolge het aan het 
slot van artikel 2, lid l , der hoofdovereenkomst 
bepaalde 0 chriftelijk heeft medegedeeld, dat zii 
voor taan de brandbare afvalstoffen begrepen in 
de aldaar in lid 3, b, omsch reven rubriek geheel 
of gedeel telijk aan N.V . wenscht af te geven 
dan zal zij daarvoor aan .V. boven en bebalve 
de normale vergoeding betalen een jaarlijkscbe 
ve!'goeding van zeven duizend gulden (f 7000). 

6. De volgens het bepaalde in artikel 10, 
lid 7, van de hoofdovereenkomst jaarlijks door 
N.V,. te betalen vergoeding voor het inrichten 
en instandhouden der aldaar in lid 4 bedoelde 
rnservebergplaats wordt vastgesteld op twintig 
duizend gulden (f 20,000). . 

7. Voor het kalenderjaar, waarin de ver
plichting tot afgifte en afvoer aanvangt, als
mede voor het kalenderjaar, waarin deze ver
plichting eindigt, worden de vergoedingen even
eens berekend volgens de in dit artikel gegeven 
regelen, met dien verstande evenwel. dat de 
daarin genoemde totale bedragen en hoeveel
heden zullen worden verroinderd naar verhou
ding van het gedeelte van het jaar waarover de 
verpl ichting zich niet uitstrekt. 

Wijze van betal ing. 
Art. 3. 1. Alle betalingen zullen plaats heb

ben franco ten kantore der declareerende partij 
en wel : 

a. voor de vergoeding, bedoeld in artikel 2, 
lid 1, van dit tweede nevencontract telkens 
uiterlijk vier dagen na ontvangst van de in 
artikel 1, lid 3, bedoelde nota, behoudens het 
hierna onder d bepaalde ; 

b. voor de eventueel volgens artikel 2, lid 2, 
van dit tweede nevencontract· te betalen extra
bedragen tegelij k met de hiervoor onder a 
bedoelde betaling voor den afvoer over de 
maand Decero her ; 

c. voor de vergoeding bedoeld in artikel 2, 
lid 5 en lid 6, van dit tweede nevencontract 
telken jare uiterlijk 30 Juni: 

d. voor de hoeveelheden welke volgens het 
bepaalde in a r tikel 10, lid 3 of lid 5, der hoofd
overeenkomst tijdelijk worden opgeslagen, zoo
dra deze volgens het a ldaar in lid 6 bepaalde 
volledig zullen zijn afgevoerd, doch niet voordat 
de a ldaar in lid 7 bedoelde kosten en de hierna 
in artikel 7, lid l, te noeroen boeten door .V. 
z ullen zij n betaald : 

e. voor a lle overige uit de hoofdovereen
komst of dit tweede nevencontract voortvloeien
de betalingen t usschen de bij dit tweede neven
contract bet.rokken partijen, waaronder begre
pen de hierna in artikel 7 te noeinen boeten, 
uiterlijk een maand na inzending van de betref
fende nota. 

2. Indien een der in lid 1 van dit artikel 
genoemde betalingen later pla.ats heeft dan 
a ldaar i, bepaald, zullen de te betalen bedragen 
worden verhoogd met- rente, berekend naar zes 
ten honderd (6 pr.t. ) 's jaars over het tijdvak, 

loopende van en met den dag, volgende op 
dien, waarop de betaling uiterlijk had moeten 
geschieden tot en met den dag, waarop de 
betaling plaats vindt. 

Verlading en laadplaatsen. 
Art. 4. 1. De in artikel 2, lid 3, b, der 

hoofdovereenkomst bedoelde afvalstoffen zullen 
door Gemeente worden verladen in speciaa l 
daartoe door N.V. aan te wijzen wagens, voor 
zooveel doenlijk in samengedrukten en een
voudig gebundelden toestand. Deze wagens 
zullen door Gemeente op de door N.V. aan te 
geven plaatsen in de treinen worden gesteld, 
tenzij N .S . tegen deze p laatsen bezwaar maakt. 

2. Gemeente stelt van iedere laadplaats of 
uitbrniding daarvan, v66r de ingebruikneming, 
teekeningen van ten minste schaal 1 : 100 in 
duplo ter beschikking van N.V. . 

3. Op de laadplaat~en zullen N .V. en haar 
personeel te alien tijde toegang hebben. 

vVagens voor het vervoer. 
Art. 5. 1. Indien Gemeente verhooging van 

de wagencapaciteit, waarover zij volgens het 
bepaalde in artikel 7, lid 5, der hoofdovereen
komst ten hoogste per dag kan beschikken, 
wenschelijk acht, dan geeft zij daarvan , onder 
opgave van de verlangde wagencapaciteit, ken
nis aan N.V. 

2. N.V. is alsdan verpl icht binnen· een jaar 
na de in lid l van dit artikel bedoelde kennis
geving over te gaan_ tot verhooging van het 
aldaar bedoelde maximum, evenwel slechts tot 
ten hoogste tien ten honderd (10 pet.) boven 
de grootste wagencapaciteit, welke gemiddeld 
per dag noodig was voor verlading der verza
melde afvalstoffen, berekend over de t ien top
dagen van het afgeloopen kalenderjaar. 

3. De door N.V. uitslui tend voor den in 
deze overeenkomsten geregelden afvoer bestem
de wagens zullen door Geroeente kosteloos op 
haar laadplaatsen worden geborgen. 

4. Van de afmetingen en constructie der 
wagens, bedoeld in artikel 7, lid 1, der hoofd
overeenkomst, zal binnen d.rie maanden na de 
dagteekening van dit tweede nevencontract 
door N.V. opgave worden verstrekt aan Ge
meente. Van de opgegeven afmetingen en con
structie mag zonder toestemming van Gemeente 
niet worden afgeweken, indien daardoor wijzi
gingen in de inrichting der laadplaat en of in 
de verlading noodzakelijk worden. 

Tns,ohentijd.sohe b'!~iniig ing. 
Art. 6. l. 1n o-eval van beciindiging van den 

in de hoofdovereenkorost en in de nevencon
tracten geregelden afvoer binnen dertig jaar na 
den datum waarop de in artikel 11 , lid 1, der 
hoofdovereenkomst bedoelde verplichtingen zijn 
ingegaan, volgen het a ldaar in lid 3 of lid 4 
bepaalde, zal de aldaar bedoelde vergoeding 
worden bepaald in onderling overleg. Indien ten 
aanzien van deze vergoeding overeenst emming 
niet mocht worden bereikt, dan zal zij worden 
vastgesteld door een commiss ie van · d.eskun
digen. Deze commissie zal worden benoemd en 
haren arbeid verrichten op de wijze als in 
artikel 14 der hoofdovereenkomst voor scheids
lieden is omschreven, met inachtneming van 
het in dit artikel bepaalde. 

2. De vergoeding zal worden berekend over 
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de kapitaalsuitgaven voor alle werken en ob
ject en welke ten t ijde van de beeindiging der 
verplichting tot afgifte en afvoer ten behoeve 
van deze afg ifte en afvoer, alsmede voor de 
verdeeling over de terreinen van bestemming 
en den afvoer naar de aldaar aanwezige laad
inrichtingen door · de schadevergoeding ont 
vangende par t ij zijn geschied. Nochtans zullen 
u itgaven, welke geschied zijn na den datum 
welke aan die van de opzegging drie jaar vooraf
ging, n iet of niet geheel in aanmerking komen , 
indien de schadevergoeding betaJende partij 
aannemelijk kan maken , dat zij voor de boven
omschreven doeleinden niet of niet tot het 
bestede bedrag gewettigd waren. • 

3. Als kapitaalsuitgaven zullen worden aan
gemerkt de ten behoeve van den aanleg der 
werken of de aanschaffing en het tot het gebruik 
gereedmaken der obj ecten betaalde werkelijke 
kost en , vermeerderd met t ien ten honderd 
(10 pet. ) voor voorbereiding, a.dministratiekos
ten, toezicht en rente t ijdens den bouw. Van 
deze kost en zullen par t ij en elkaar uiterlijk zes 
maanden nadat de betreffende werken of ob
ject en aan hare best em_ming zijn overgegeven 
mededeeling doen onder overlegging der bewijs
stukken. Deze opgave zal door de wederpartij 
a lleen bestreden kimnen worden uit hoofde van 
onjuistheden in de gemaakte becijferingen of 

· op grond da t- de betreffende werken niet de in 
lid 2 van dit artikel omschreven bestemming 
hebben . 

4. De volgens lid 3 van dit ar t ikel bepaalde 
bedragen zullen worden verminderd met, : 

a. een afschrij ving welke onder bij schrij ving 
van rente op den voet van vier en een half ten 
honderd (4 % pet.) voor ieder werk of ·object 
zoodanig zal worden berekend, dat het der t ig 
jaar na den datum, waarop de in artikel 11, 
lid l , der hoofdovereenkomst bedoelde verp lich
tingen zijn ingegaan, geheel afgeschreven zoude 
zijn: 

b. met de t en t ijde v an de bee indiging der 
verpl ichting tot afgifte en afvoer aan de werken 
en objecten toe t e kennen waarde; bij de bepa
l ing dezer waarde za l geen rekening te houden 
zijn met de bedrijfswaarde, t erwij l zij het totaal 
bedrag der niet afgeschreven kapitaalsuitgaven 
niet zal mogen overschr ijden. 

-Boet ebepalingen . 
Art. 7. 1. Onverminderd het bepaalde in 

artikel 10, lid 7, der hoofdovereenkomst, zal, 
behoudens het in lid 3 van dit arti kel bepaalde, 
door N.V. t en bate van Gemeente een boete 
worden verbeurd van : 

et. een honderd gulden (f 100) voor iederen 
dag, dat zij niet voldoet aan hare, in artikel 7, 
l id 4, der hoofdovereenkomst omschreven , ver
plichting ; is deze boete in eenig lmlenderjaar 
over zes dagen verbeurd, clan zal zti voor iederen 
dag, dat zij in datzelfde jaar verder wordt ver
beurd, worden verhoogd t ot vijfhonderd gulden 
(f 500) ; gelijke verhooging zal plaats .hebben 
voor iederen dag, dat de afvalstoffen t ijdelijk 
worden opgeslagen of warden afgevoerd volgens 
het bepaalde in ar t ikel 10, lid 3 of I id 5, der 
hoofdovereenkomst ; . ten slotte zal zij een 
duizend gulden (f I 000) bedragen voor iederen 
werkdag, dat N.V. !anger dan drie acht ereen
volgende maanden niet aan hare, in art ikel 7, 
l id 4, der hoofdovereenkomst omschreven, ver
plichting voldoet; 

b. een duizend gulden (f 1000) voor iederen 
dag dat zij niet voldoet aan hare uit artikel 10, 
lid 5, der hoofdovereenkomst voort vloeiende 
verplicht ingen, mits terzake van de stagnatie 
in den normalen afvoer op dien dag geen boet e 
a ls onder a bedoeld verschuldigd is. 

2. Onverminderd het bepaalde in ar t ikel 5, 
lid 4, der hoofdovereenkomst zal , behoudens 
het in lid 3 van dit artikel bepaalde, door Ge
meente t en bate van N .V. een boet e verbeurd 
worden van een honderd gulden (f 100 ) voor 
iederen werkdag, dat zij in gebreke bl(jft de 
verzamelde afvalstoffen te verladen en af t e 
geven. Bij verzuim van de mededeeling bedoeld 
in ar tikel 5, lid 5, der hoofdovereenkomst binnen 
den aldaar genoemden t ermijn verbeurt zij 
nogmaals een boete van een honderd gulden 
(f 100). 

3. Par t ijen verbinden zich n immer onthef
fing van het betalen der in lid 1 of lid 2 van 
dit artikel bedoelde boeten te zullen verlangen 
op grond dat zij door overmacht verhinderd 
waren aan hare aldaar bedoelde verplichtingen 
te voldoen, tenzij zij door deze overmacht 
verhinderd waren deze verplicht ingen na te 
leven gedurende meer dan vijftien achtereen
volgende werkdagen . 

4. Indien door Gemeente een grootere hoe
veelheid afvalstoffen wordt behouden dan waar
toe zij volgens het bepaalde in artikel 2, lid 1, 
der hoofdovereenkomst bevoegd is, dan zal N.V. 
het recht hebben de in artikel 2, lid 1, van dit 
tweede nevencontract bedoelde vergoeding t e 
berekenen a ls ware dit meerdere aan haar af. 
gegeven. 

DE RDE NE VE NCONTRACT 

Tusschen: 
1. de N. V. Maat schappij t ot E xploitatie 

van Staatsspoorwegen en de N. V. H ollandsche 
]Jzeren Spoorweg l\faat schappij , beiden geves
tigd t e Utrecht en vertegenwoordigd door hare 
Directie, verder aangeduid door : N .S. , 

en 
2. de gemeent e 's-Gravenhage, ver tegen

woordigd door Burgemeest er en Wethouders 
dier gemeente, in deze handelende ter uitvoering 
van het R aadsbeslui t van den 17den Juni 1929, 
verder aangeduid door : Gemeente, 

is, in aanslui t ing aan de overeenkomst van 
den 18den Juni 1929, t usschen par t ij en en de 
N. V. ,,Vui l Afvoer Maatschappij " (V.A.M.), 
gevestigd te 's-Gravenhage, (verder aangeduid 
door : N.V. ), betreffende de afgifte en den afvoer 
van afva lstoffen van de gemeente 's-Gravenhage 
(verder aangeduid door: de hoofdovereenkomst) 
en gelet op het bepaalde in artikel .5, lid 1 ; in 
artikel 6, lid 1, en in arti kel 11), lid 3 en l id 4, 
van die overeenkomst, 

als derde nevencontract het volgende over
eengekomen : 

Laadplaats aan den Loosduinscheweg. 
Art . 1. 1. Op de laadplaats, bedoeld in arti

kel 6, lid 2, der hoofdovereenkomst, zullen de 
noodige sporen en wissels worden gelegd, welke 
door middel van een verbindingsspoor zullen 
worden aanges!oten aan een nabij den Loos
duinscheweg gele~en halven Engelschen wissel 
van het station cten Haag (Loosduinscheweg), 
een en ander overeenkomstig de aanduidingen 
in roode getrokken lijnen op de aan dit derde 
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nevencontract gehechte en door beide partijen 
gewaarmerkte teekening, gemerkt I. De sporen 
en wissels, behoorende tot genoemd station, 
zullen worden gew\jzigd als mede in roode ge
trokken lijnen is aangegeven op de bedoelde 
teekening. Voorts moeten de sporen van de 
Naamlooze Vennootscbap Gemengd Bedrijf 
,,Haagscbe Tramweg-Maatscbappij" worden ge
wijzigd als in gele getrokken lijnen op de teeke
ning I is aangegeven . Over de Loosduinsche 
vaart moet, ter plaatse als op meerbedoelde 
teekening i• aa.ngeduid, een beweegbare brug 
worden gebouwd, volgens een vooraf door N.S. 
goed te kemen plan. Deze brug moet worden 
voorzien van de door N . . aan te geven signalen, 
ter aanduid ing van den stanri van de brug. 

2. De op de laadplaats in te richten a uto
matische weegbrug(gen), bedoeld in artikel 6, 
lid 2, der boofdovereenkomst, zal (zullen) wor
den gebouwd volgens vooraf door N.S. goed te 
keuren plannen. 

3. H et uitvoeren van de in lid 1 en lid 2 
van dit artikel omschreven werken, het onder
houden en schoonhouden van de sporen en 
wissels op de laadplaats en van het in l id 1 
bedoelde op den halven Engelschen wissel aan
s lu itende verbindingsspoor, a lsmede het smeren 
en het des nachts, voor zooveel <lit door N .S. 
wordt noodig geoordeeld, verlichten van de 
wissels op de laadplaats en voorts het onder
houden, schoonhouden en smeren van de in 
lid 1 bedoelde beweegbare brug en van de in 
lid 2 bedoelde weegbrug(gen) zal geschieden 
door en voor rekening van Gemeente, in overleg 
met en tot genoegen van N.S., en wel zoodanig, 
dat de sporen en wissels, de beweegbare brug 
en de weegbrug(gen) te alien tijde met de toe
gelaten snelheid kunnen worden bereden door 
N.S. 

4. De wissels op de laadplaats zullen door 
N .S. en Gemeente worden bediend, ieder voor 
wat haren dienst aangaat en voor eigen reke
ning, zulks echter met <lien verstande, dat 
Gemeente zal zorgen, dat de wissels, welke door 
een van den Haag (H.S.) naar de laadplaats 
rijdenden trein zullen moeten worden bereden , 
t ijdig te voren in den . door .S. gewenschten 
stand worden gebracht. 

5. De bediening van de beweegbare brug en 
van de weegbrug(gen), de verlichting en be
dieninir van de bij de beweegbare brug beboo
rende signalen en van de beveiligingsinrichtin
gen behoorende bij de kruising van het in bet 
lid 1 bedoelcle verbindingsspoor met het in den 
Loosduinscheweg gelegen tramspoor en met 
eventueel nog bij te leggen tramsporen, zullen 
geschieden door en voor rekening van Gemeente. 
Indien te eeniger tijd ten behoeve van de veilig
heicl ter plaatse van de kruising van bet ver
bindingsspoor of van de sporen en wissels op de 
laadplaats met bestaande of later aan te leggen 
wegen maatregelen vereiscbt worden, dan zullen 
deze in onderling overleg worden vastgesteld 
en door Gemeente voor haar rekening worden 
uitgevoerd. 

6. De beweegbare brug wordt normaal in 
den voor de scbeepvaart geopenden stand vast
gezet. Z\j zal telkenmale t ijdig voor de komst 
van een trein in <!en voor het berijden geschikten 
stand worden gebracbt en vastgezet. 

7. Gemeente waarborgt aan N.S. dat deze, 
v66rdat de in artikel 9 van dit derde neven-

contract bedoelde omlegging van den aldaar 
bedoelden electriscben tramweg zal hebben 
plaats gehad, voor medegebruik over bet ge
deelte van <lien tramweg nabij den Loosduin
scbeweg zal kunnen beschikken, mits <lit mede
gebruik zal worden beperkt tot die gevallen, 
dat bet spoor, waarover het vervoer normaa l 
plaats vindt, naar bet oordeel van N.S. niet 
berijdbaar is en za l geschieden volgens de des
wege door de Naamlooze Vennootschap Ge
mengd Bedrijf ,,Haagsche Tramweg-Maat
schappij" te geven voorschriften op door deze 
aan te geven uren en zoodanig, dat, naar het 
oordeel van genoemde Naamlooze Vennoot
schap, haar dienst op den tramweg van dit 
medegebruik geen hinder zal ondervinden. Alle 
door N.S. biJ dit medegebruik veroorzaakte 
schaden komen voor rekening van N.S., die de 
genoemde Naamlooze Vennootschap zal vrij
waren voor alle aanspraken die derden deswege 
zouden kunnen doen gelden. Het bedoelde 
spoor, waarover het vervoer normaal plaats 
vindt, zal alsdan zoo spoedig mogelijk weer be
rijdbaar gethaakt worden. 

Reservebergplaats. 
Art. 2. 1. Op de reservebergplaats, bedoeld 

in artikel 10, lid 4, der hoofdovereenkomst, 
zal, volgens de aanduidingen in roode getrokken 
lijnen op de aan dit derde nevencontract gehech 
te en door beide partijen gewaarmerkte teeke
ning, gemerkt II, een spoor worden aangelegd, 
aansluitende aan het station den Haag (H.S.). 

2. H et aanleggen, onderhouden en schoon
houden van het in lid 1 van <lit art1kel bedoelde 
spoor .(exclusief de aanslui t ingswissel met ·de 
bijbehoorende beveiligings-inrichtingen) zal ge
schieden door en voor rekening van Gemeente, 
in overleg met en tot genoegen van N .S. De 
aansluitingswissel met de bijbehoorende bevei
ligingsinrichtingen zal door N.S. worden aan
gelegd. Gemeente vllrbindt zich om alle door 
N.S. wegens den aanleg gedane uitgaven, ver
hoogd met tien ten honderd ( lO %) voor d1reche 
en toezicht binnen dertig dagen na aanvraag aan 
N.S. terug te betalen. Aan Gemeente zullen 
door N .S. niet in rekening worden gebrac~t de 
kosten wegens levering van den aanslmtmgs
wissel en van de beveiligingsmaterialen. De 
a,ansluitingswissel en de beveiligingsmaterialen 
blijven eigendom van N.S. 

3. N.S. zal zorg dragen voor het onderhou
den, schoonhouden, smeren, verlichten en b~
dienen van den aan luitingswissel met de btJ-
behoorende beveil igingsinrichti~gen. .. 

4. Gemeente verbindt zich om, als b1Jdrage 
in de nit l id 3 van dit artikel voor N.S. voort
vloeiende kosten a lsmede voor huur van den 
aansluitinaswissel en van de bevei li<>'ingsmate
rialen jaar!ijks, bij vooruitbetaling in December, 
een som te voldoen van tweehonderd vijf en 
zeventig gulden (275). . . 

5. Voor bet kalenderjaar, waarrn de aanslm
t ingswissel tot gebruik wordt opgeleverd, zal 
door Gemeente, binnen dertig dagen na aan
vraag, aan N.S. een vergoedi ng moeten worden 
voldaan gelijk aan zooveel twaalfde gedeelten 
van de in lid 4 van <lit a rtikel genoemde som 
als het aantal gebeele maanden b~_ nagt, het
welk bij de oplevering tot gebru1k nog met 
was verstreken. 

6. Eventueele wijzigingen of uitbreidingen 
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van de bestaande sporen en wissels op het 
station den Haag (H.S.), welke door N .S. 
worden noodig geoordeeld in het belang van 
een gemakkelijke, vlotte en veilige bediening 
harerzij ds van de reservebergplaats, zullen door 
N.S. worden uitgevoerd voor rekening van 
Gemeente. Alie uit de w:ijzigingen of uitbrei
dingen voortvloeiende kosten wegens bet onder
houden en schoonhouden van sporen en wegens 
het onderhouden, scboonhouden, smeren, ver
lichten en bedienen van wissels met de bijbe
hoorende beveiligingsinrichtingen komen mede 
voor rekening van Gemeente. · 

Wijziging of uitbreiding van de 
sporen en wissels. 

Art. 3. 1. Indien N.S. te eeniger tijd van 
oordeel is, dat de sporen en wissels, le1dende 
naar of gelegen op de laadplaats, onderschei
denlijk de reservebergplaats, of we! de bijbe
hoorende beveiligingsinrichtingen, in het belang 
van een gemakkelijke, vlotte en veilige bedie
ning barerzijds, dienen te worden gewijziO'd of 
uitgebreid, dan zal zij daartoe een met redenen 
omkleed voorstel, vergezeld van de noodige 
plannen, aan Gemeente doen toekomen. 

2. Na overleg tusschen N.S. en Gemeente 
zullen de plannen binnen een door N.S. vast 
te stel!en redelijken termijn moeten worden 
uitgevoerd op den voet van bet bepaalde in 
ai-tikel l, onderscbeidenlijk artikel 2, van dit 
derde nevencontract, zulks echt-er s!ecbts indien 
en voor zoover de op het terrein beschikbare 
ruimte het toelaat, zullende evenwel Gemeente 
:in dit opzicht zooveel mogelijk hare medewer
king verleenen. 

3. Eventueel door of vanwege Gemeente 
gewenschte wijzigingen of uitbreidingen worden, 
na goedkeuring van de plannen door N.S., 
eveneens uitgevoerd op den voet van het be
paalde in artikel l, onderscheidenlijk artikel 2, 
van dit derde nevencontract. 

4. De bij de uitvoering van -een werk van 
wijziging of uitbreiding, als bedoeld in dit arti
kel, vrijkomende materialen zullen, voorzoover 
zij door Gemeente betaald zijn, te harer be
schikking komen. 

5. De in artikel 2, lid 4 van dit derde neven
contract genoemde jaarlijksche vergoeding zal 
zoo noodig een vermindering of vermeerdering 
ondergaan op den eersten der maand volg-ende 
op die, waarin het werk van wijziging of uit 
breiding voltooid wordt opgeleverd. De bedoelde 
vermindering of vermeerdering moet, voordat 
tot uitvoering van het werk van wijziging of 
uitbreiding wordt overgegaan, door N.S. zijn 
vastgesteld en aan Gemeente opgegeven. Overi
gens gelden voor de gewijzigde of uitgebreide 
werken dezelfde bepalingen als voor de oor
spronkelijke werken. 

Toegang tot en verlichting van 
de terreinen. 

Art. 4. De niet tot den spoorweg behooren
de terreinen, waarop de in de artikelen 1 en 2 
van dit derde nevencontract bedoelde sporen 
en wissels liggen, zullen te alien tijde toeganke
lijk zijn voor N .S. en haar personeel en zullen 
des nachts door en voor rekening van Gemeente 
op een naar het oordeel van N.S. voldoende 
wijze worden verlicht gedurende de door N.S. 
aan te geven tijden. 

Stellen van wagens op de laadplaats . 
Art. 5. 1. De door N.S. op de laadplaats 

aangevoerde ledige wagens worden door haar 
ter beschikking gesteld op de daarvoor door 
G(lmeente aan te wijzen sporen op de laadplaats. 
Gemeente verbindt zich er voor te zorgen, dat 
deze sporen telkenmale tijdig te voren door 
haar worden ontruimd. De in een trein aange
voerde ledige wagens zullen door N .S. in ten 
hoogste twee .i:;roepen worden opgesteld. 

2. De in een trein weg te voeren beladen 
wagens worden door Gemeente gereedgesteld 
op de laadplaats en we! in ten hoogste twee 
groepen en zoodanig, dat zich voor of tusschen 
de weg te voeren beladen wagens geen wagens 
bevinden, welke niet tegelijkertijd moeten war
den weggevoerd. Van elk der gereedgestelde 
groepen moeten de wagens door Gemeente goed 
gesloten en goed aaneengekoppeld worden, een 
en antler tot genoegen van N.S. 

3. Bij het ter beschikking stellen van ledige 
wagens alsmede v66r het wegvoeren van beladen 
wagens, zal N.S. doen nagaan of zich onder de 
ledige, respectievelijk beladen, wagens, wellicht 
eeh of meer defecte bevinden. Blijkt dit het 
geval te zijn, dan worden de defecte wagens 
door Gemeente uitgerangeerd en op een afzon
derlijk spoor opgesteld ter wergvoering door 
N.S., waarbij door Gemeente er voor zal worden 
gezorgd, dat zich v66r of tusschen de ter weg
voering opgestelde defecte wagens geen beladen 
wagens bevinden, welke niet tegelijk met de 
defecte wagens moeten worden weggevoerd. 
Het uitrangeeren van defecte beladen wagens 
moet steeds zoo spoedig mogelijk geschieden, 
opdat het door I .S. wegvoeren van de overige 
beladen wagens zoo min mogelijk vertraging 
ondervindt. Defecte beladen wagens moeten, 
indien N.S. zulks verlangt, v66r de opstelling 
ter wegvoering, door Gemeente worden gelost. 

4. N.S. is bevoegd om telkenmale wanneer 
zij dit noodig oordeelt op door haar te bepalen 
wijze contr6le uit te oefenen op de in artikel 6, 
lid 1, der hoofdovereenkomst bedoelde weeg
brug(gen) of op de uitkomsten aldaar in artikel 
5, lid 2, bedoelde weging. Blijkt daarbij dat 
een weegbrug niet goed werkt of dat de uit
komsten der weging niet juist zijn, dan komen 
de kosten van de contr6le voor rekening van 
Gemeente en is Gemeente verplicht daarin zoo 
spoedig mogelijk te voorzien. 

Vervoer naar de reservebergplaats. 
Art. 6. 1. Indien Gemeente van hare be

voegdheid wenscht gebruik te maken, volgcns 
het bepaalde in artikel 10, li.d 3, der hoofd
overeenkomst, de afvalstoffen te doen afvoeren 
naar de reservebergplaats, dan zal volgens het 
aldaar bepaalde N.S. zich, na schriftelijke op
dracht door Gemeente, met dit vervoer belasten 
voor rekening van N.V. en we! op zoodanige 
tijden als N,S., in verband met de uitoefening 
van den spoorwegdienst, het meest gewenscht 
zal achten, doch met <lien verstande, dat N.S. 
naar vermogen er toe zal medewerken, dat zoo 
min mogelijk ophooping van afvalstoffen op de 
laadplaatsen ontstaat en dat een eventueel ont
stane ophoor ing zoo spoedig mogelijk wordt 
opgeheven. 

Eindigen van dit derde neven
contract. 

Art. 7. 1. Bij het eindigen van dit derde 
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nevencontract volgens het bepaalde in arti.kel 
11, lid 6, der hoofdovereenkomst is .S. be
voegd het op spoorwegterrein gelegen dee! van 
het in artikel 1, lid l , van dit derde nevencon
tract bedoelde verbindingsspoor alsmede de in 
dat lid bedoelde beweegbare brug en het OJ> 
spoorwegterrein gelegen deel van liet in artikel 
2, lid 1, bedoelde spoor te doen opruimen en 
krijgt zij weder de beschikking over den aan
sluitingswissel met de bijbehoorende beveili
gingsinrichtingen, genoemd in artikel 2, lid 2, 
van dit derde nevencontract. Gemeente is ver
plicht om, binnen dertig dagen na aanvraag, 
aan N.S. te vergoeden alle kosten door deze 
besteed aan het opruimen van de genoemde 
werken en inrichtingen en aan het brengen van 
den poorweg in den toestand, waarin deze zich 
a lsdan zou moeten bevinden, indien de bedoelde 
werken en inrichtingen ni=er aangelegd ge
worden waren, verhoogd met tien ten honderd 
( 10 %) voor directie en toezicht. De vrijkomende 
materia len, voor zoover door Gemeente betaald, 
zul,en te harer beschikking gesteld worden. 

2. Van de vergoeding, welke door Gemeente 
ingevolge artikel 2, lid 4, var dit derde neven
contract is betaald voor het kalenderjaar waarin 
dit derde nevencontract eindigt, zal N.S. , bij 
de betaling van het op grond van lid 1 van dit 
artikel door Gemeente verschuldigde bedra/l, 
aan Gemeente terugbetalen een bedrag gelij k 
a.an zooveel twaalfdegedeelten van de jaarlijk
sche vergoeding als het aantal geheele maanden 
bedraal,lt, hetwelk bij het eindigen van de over
eenkomst nog niet was verstre)!:en. 

Rentevergoeding bij te late betaling. 
Art. 8. Ingeval de door Gemeente op grond 

,ran dit derde nevencontract aan N . . te be
talen bedragen niet tijdig door haar mochten 
worden voldaan, zal Gemeente bij de betaling 
van deze bedragen tevens aan N.S. een rente 
van zes ten honderd (6 %) 's jaars vergoeden 
over het tijdvak, loopende van en met den da~, 
volgende op dien, waarop de betaling uiterliJk 
had moeten geschieden, tot en met den dag, 
waarop de betaling plaats vindt. 

31 Dec. 1925 
Overeenkomst van 15 °Jan. -1926 . 

Art. 9. De bepalingen van dit derde neven
contract brengen geen wijziging in het onder 
d agteekening van 31 December 1925/15 Januari 
1926 tusschen de . V. Hollandsche IJzeren 
Spoorweg M:aatschappij en Gemeente overeen
gekomene betreffende omlegging van den elec
trischen tramweg. Zoodra daartoe wordt over
gegaan za l de aansluiting aan het station den 
H aag (Loosduinscheweg), bedoeld in artikel 1, 
lid 1, van dit derde nevencontract, indien N.S. 
dit noodi~ acht, op kosten van Gemeente wor
den gewiJzigd . 

Zegelrech t. 
Art . 10. Voor de berekening van het op dit , 

derde nevencontract vallende zegelrecht ver
klaren partijen, dat de huurprij s, begrepen in 
de jaarlijk che vergoeding van twee honderd 
vijf-en-zeventig gulden (275), genoemd in arti
kel 2, lid 4, van dit derde nevencontract, 
bedraagt Mn honderd twintig gulden (f 120). 

7 Maart 1930. WET tot vaststelling van het 
vijfde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1930. . ti7. 

7 M aart 1930. WET, houdende vaststelling 
van het elfde hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1930. S. 68. 

7 Maart 1930. BESLUIT tot aanvulling van 
het Koninklijk besluit van 26 October 1923 
(Staatsblad n°. 494), aangevuld bij dat 
van 26 ovember 1924 (Staatsb lad n°. 
539 ) betreffende gelij ktijdig genot van 
burgerl ijke en militaire belooning. S. 69. 

Wij WILHELM A, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, Voorzitter van den Raad van Mi
nisters, van 29 J anuari 1930, n°. 36, Kabinet 
M.R.; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 25 Februari 1930, n°. 18); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 Maart 1930, n°. 76, 
Kabinet M.R. ; 

H ebben goedgevonden en verstaau: 

E enig artikel. 
Artikel 2, l e lid van Ons besluit van 26 

October 1923, Staatsblad n° . 494, aangevuld 
bij Ons besluit van 26 November 1924, Staats
blad n°. 539, wordt gewijzigd en aangevuld 
als volgt: 

De punt achter dit lid wordt veranderd in 
een komm a. Daarna wordt gelezen: dan wel 
voor zoover die werkelijke dienst wordt ver
vuld gedurende het aan een ambtenaar ver
leende reglementaire verlof. 

Onze M inisters, Hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat' i~ het Staatsbl_ad zal worden ge
plaatst en waarvan afschnft zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 7den Maart 1930. 
WILHELMI A. 

D e M inister van Staat, 
M inister van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Voorzitter van den Raad van Ministers, 
R u y d e B e e r e n b r o u c k. 

(C:itgeg. 24 Maart 1930.) 

7 Maart 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Nijverheidsonderwijswet Art. 16 j0 • art. 
22 en 24.) 

Nu geeu der gevallen tot het verleenen 
van ongevraagd ontslag, als bedoeld i~ 
art. 15 sub B. van het K. B. van 31 fe1 
1926, S. 159, aanwezig is, is het ontslag 
verleend in strijd met dat wettelijk voor
schrift. 

Al zijn in de artt. 22 en 24 der wet eenige 
voorschriften gesteld, bij het geven van 
ontslag in acht te nemeu, zoo volgt daar
uit niet, dat de rechtspositie, ook wat'. be
treft schorsing en outs lag, van de direc
teuren en leeraren daarmede volledig is 
geregeld, zoodat dan ook voor eene aan-

./ 
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vullende regeling ingevolge art. 16 der 
wet te dien aanzien plaats bestond, en 
art. 15 bovenvermeld niet als onverbin
dend kan worden ter zijde gesteld. 

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

Mejuffrouw G. N. Bader, directrice van de 
's-Gravenhaagsche Vakschool voor Meisjes, te
gen het besluit van het Bestuur van deze school 
van 30 November 1929, waarbij haar met in
gang van 1 Maart 1930 ontslag wordt ver
leend als directrice van deze school; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
19 Februari 1930, n°. 92; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs , Kunsten en Wetenschappen van 
5 Maart 1930, n°. 4253, Afdeeling ijver
heidsonderwijs; 

0. dat het Bestuur van de 's-Gravenhaag
sche Vakschool voor Meisjes, bij schrijven van 
30 November 1929, met toepassing van art. 
22, 2e lid, der Nijvenheidsonderwijswet, aan 
Mejuffrouw G. . Bader te 's-Gravenhage 
met ingang van 1 Maart 1930 ongevraagd 
ontslag heeft verleend als directrice van deze 
school , op grond van de bij zijn schrijven van 
16 October 1929 aan haar medegedeelde re
denen , met name I. baar oripaedagogisch op
treden tegenover de leerlingen, II. haar ge
brek aan leiding, III. het niet-uitvoeren door 
haar van de be luiten van het Bestuur, in 
zijne vergadering genomen en IV. het niet 
opvolgen door haar van hare instructie, welke 
tekortkomingen het naar de meening van het 
Bestuur onmogelijk zouden maken haar als 
directrice te handhaven; 

dat van dit besluit Mejuffrouw G. N. Bade,· 
bij Ons in beroep is gekomen , aanvoerende, 
dat het haar verleende ontslag h. i. in strijd 
is met de wet; dat immers artikel 15 van 
Ons besluit van 31 J anuari 1925. S. 27, hou
dende nadere voor chri f ten ter uitvoering van 
artikel 16 en artikel 28, 4e lid, der Nijverheids
onderwijswet, welk besluit ten deze toepas
selijk is, 1 imi tat ief opsomt de gevallen, waar
in aan directeuren, leeraren en ander perso
neel in vasten dien t ontslag wordt verleend; 
dat toch het bedoelde artikel 15 in de eer te 
plaats verwijst naar artikel 32, regelende ont
slag ingeval van een l angdurige ziekte, waar
van geen sprake is, om vervolgens aan te ge
ven wanneer uitsl uitend ontslag mogelijk is; 
dat a l evenmin het ontslag is verleend op 
eigen verzoek; dat zij integendeel tegen het 
kenbaar gemaakte voornemen haar te ontslaan 
heeft geprotesteerd; dat zij ook niet den 
65-jari gen leeftijd heeft bereikt en van op
heffing der school of van de betrekking of 
verandering in de inrichting van het dienst
vak ook niet in het minst sprake is; dat al 
avenmin uit een vanwege het Bestuur . inge
steld geneeskundig onderzoek van lichame
lijke of geestelijke ongeschiktheid van haar 
is gebleken, en van een strafmaatregel ook 
geen sprake is, zooals reeds blijkt uit het 
feit, dat niet is voldaan aan het voorschrift 
van den .tweeden zin der eerste alinea van 
artikel 35 van Ons genoemd besluit; dat ·dan 
ook het ontslagbesluit terecht geen beroep 
doet op eenig artikel van den a lgemeenen 

m_aatregel van bestuur, doch uitsluitend ver
w1Jst naar artikel 22 van de Nijverheidsonder
wijswet, waarbij het Schoolbestuur echter uit 
het oog verliest, dat de rechten en verplichtin
gen van haar ingevolge artikel 16 der wet 
zijn onderworpen aan Ons op dat artikel ge · 
baseerd besluit; dat uit de overgelegde stuk
ken blijkt, dat het Schoolbestuur allerlei 
kleine grieven tegen haar meent te moeten 
hebben, waaruit haar ongeschiktheid als di
rectrice zou moeten bl ijken; dat zij echter voor 
hare benoeming in de tegenwoordige functie 
reeds gedurende 27 jaren directrice van groote 
scholen - te Arnhem en trecht - was ge
weest en deze scholen tot grooten bloei heeft 
gebracht, merkende zij in all e bescheidenheid 
op, dat nimmer van gebrek aan leiding of 
paeclagogisch inzicht is gebleken; clat zij 
echter bij de aanvaarding va n haar tegen
woordige functie a an de school een onge
ordenden toestand aantrof; dat deze toestand 
nog werd verergerd, doordien het Bestuur 
zich buiten haar om bemoeide met allerlei 
zaken, die tot den werkkring van de direc
trice behooren; dat in het al gerneen het een 
normale en gewenschte verhouding is, dat het 
Bestuur de dagelijksche leiding aan de di
rectrice overlaat, doch het zeker niet ge
wenscht is, dat het Bestuur zich met de dage
lijksche leiding bemoeit buiten de directrice 
om en bij voorbeeld zich zelfs niet ontzag om 
te vergaderen met leeraressen, ouders van leer
lingen of zelfs leerlingen, buiten tegenwoor
digheid van de directrice en zonder deze 
daarvan kennis te . geven; dat het bestuur 
ook zelfs zoover g ing om een administratieve 
kracht welke uitsluitend met haar, appellante, 
moest samenwerken, niet alleen te benoemen 
zoncler op haar aanbeveling acht te slaan, 
doch haar zelfs, toen cleze benoem i ng aan de 
orde kwam, te verzoeken zoolang de vergade
r ing te verlaten; dat niettemin zij er in ge
slaagd is · belangrijke verbeteringen in de in
r icht ing van de school aan te brengen, hoe
wel zij natuurlijk deze in zoo korten t ijd niet 
tot een toonbeeld van organisatie heeft kun
nen maken; dat de bezwaren, welke het 
School bestuur tegen haar te berde brengt, ten 
deele feitelijken grondslag m issen, ten deele 
aanrnerkel ijk opgeblazen zijn en reeds vol
doende zijn weerlegd in het door haar aan 
het Bestuur ingezonden verweer chrift ; dat 
zij van meening is, dat de wrijving tusschen 
het 'Bestuur en haar te wijten is eenerzijds 
aan het fe it , dat het Bestuur, dat gedurende 
27 jaren dezelfde directrice gehad heeft, moei 
lijk aa11 den omgang met eene andere func
tionarisse met a ndere opvatti ngen kan wen
nen, en anderzijds · niet wil medewerken om 
noodzakelijke verbeteringen aan te brengen; 
dat zij dan ook van ineening is, dat het ont
slag niet alleen in strijd met de wet, doch 
tevens materieel ten eenenmale ongegrond is, 
weshal ve zij heeft verzocht het haar met in
gang van 1 Maart 1930 verleende ontslag te 
vernietigen; 

0. dat krachtens het bepaalde onder B in 
art. 15 van Ons besluit van 31 Mei 1926, 
S. 159, houdende nadere voorschriften tot uit
voering van artikel 16 · en artikel 28, 4e lid, 
der Nijverheidsonderwijswet, zooals dit ar
tikel luidde v66r de wijziging bij Ons besluit 
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van 24 December 1929, S. 585, buiten het ge
val, bedoeld bij artikel 32 van dit Besl uit, 
aan directeuren, leeraren en ander personeel 
in vasten dienst a ll een ontslag kan worden 
verleend: a. op eigen verzoek; b. wegens het 
b ere iken van den 65-jarigen leeftijd; c. door 
opheffing van de school of van de betrekking 
of wegens verandering in de inrichting van 
het dienstvak, waarbij zij . werkzaam zijn en 
waardoor hunne werkzaamheden overbodig 
zijn geworden ; d. bij gebleken lichamelijke of 
geestel ijke ongeschiktheid en e. als straf; 

dat geen dezer gevall en hier aanwezig is, 
daar, mede blijkens het aangevoerde in de 
openbare vergader ing van de Afdeeliag van 
den Raad van State, voor de Geschillen van 
Bestuur, waarin over deze zaak verslag is uit
gebracht, het ontslag van de appeil ante niet 
is verl eend op grond van art. 32 van Ons be
s l uit, noch om een der in art. 15 onder a, 
b, c, d en e genoemde redenen; 

dat het ontslag derhalve is verleend in strijd 
met het evengenoemde wettelijke voorschrift; 

dat ter openbare vergadering van de Afdee-
1 ing van den Raad van State, voor de Geschil
len van Bestuur, van de zijde van het school
b estuu r is betoogd, dat het ontslag van di
r ecteuren en leeraren der van Rijkswege ge
subsidieerde bijzondere Nijverheidsscholen vol
ledig in de artikelen 22 en 24 der Nijverheids
onderwijswet zou zij n geregeld en de wet 
geen v rijhe id zou laten bij Ons besluit enige 
verdere beperking van de aan de schoolbe
sturen verleende ontsl agbevoegdheid op te leg
gen, zoodat artikel 15 van Ons bovenvermelde 
besluit, als in strijd met de wet, buiten toe
passing zou moeten blijven; 

0. te dien aanzien, dat weliswaar in de ar
tikelen 22 en 24 der wet eenige voorschri ften 
zijn gesteld , bij het geven van ontslag in acht 
te nemen, maar dat daaruit niet volgt, dat de 
rnchtspos it ie, ook wat betreft schors ing en 
ontsl ag, van de directeuren eh leeraren, daar
mede volledig is geregeld en dan ook voor 
eene aanvull ende regeling ingevolge artikel 

· 16 der wet te <li en aanzien plaats bestond ; 
dat van strijd met de wet in deze dus niet 

kan worden gesproken en artike l 15 van Ons 
besluit van 31 Mei 1926, S. 159 , mitsdien niet 
als onverbindend kan worden ter zijde ge
steld; 

dat op grond van een en ander het aan de 
appellante verleende ontslag niet kan worden 
gehandhaafd ; 

Gezien de Nijverhe idsonderwijswet; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het besluit van het bestuur van de 's-Gra
venhaagsche Vakschool voor Meisjes van 30 
November 1929, waarbij aan Mejuffrouw G. 
N. B ader met ingang van 1 Maart 1930 on
gevraagd ontslag is verleend als directrice 
aan de evengemelde school, te vernietigen . 

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

10 Maart 1930. WET tot vaststelling van het 
vie,·de hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1930. S. 70. 

10 JJIJaart 1930. KONINKLIJK BESLUJT. 
(Gemeentewet Art. 213.) 

Terecht hehben Ged. Staten goedkeuring 
ontbouden aan een raadsbesluit tot bet 
brengen op de begrooting van een post voor 
ubsidie voor restauratieko.~ten van een 

bistoriscb monument, nu bet gemeentelijk 
subsidie op zichzelf t en eenenmale onvol
doende moet worden ii:eacbt voor bet be
oogde doe! en omtrent het verkrijgen van 
de, zeer aanzienlijke, meer benoodigde 
fondsen voor de restauratie vooralsnog 
geen uitzicht bestaat. 

Wij WILHELMI 'A, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Hoensbroek, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Limburg van 18 
October 1929, n°. 9899/2 A , 6e Afdeeling, 
waarhij goedkeuring is onthouden aan zijn be
sluit van 7 December 1928 tot wijziging van 
den kapitaaldienst der gemeentebegrooting 
voor het dienstjaar 1928, zooals dit besluit 
nader is gewijzigd bij 1raadsbesluiten van 20 
Maart 1929 en 5 September 1929; 

Den R aad .van State, Afdeeling voor de 
Geschillen . van Bestuur, gehoord , adv iezen 
van 7 J anuar i 1930 n°. 21 en 12 Februari 
1930 n°. 21/16; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Mini ter van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 6 Maart 1930 n°. 2041, af
deeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat de Raad van Hoensbroek bij besluit 
rnn 7 December 1928, gewijzigd bij raadsbe
sluiten van 20 Maart 1929 en 5 i'ieptember 
1929, de gemeentebegroot ing voor het dienst
jaar 1928 heeft gewijzigd, o. m. in dit opzicht, 
dat onder de volgnummer 258a en 258b van 
den kapitaaldienst wordt gebracht een post 
groot f 5000, wegens aan de Vereeniging ,,Ave 
R ex Christus" te Hoensbroek voor het jaar 
1928 verleend subsidie in de restauratie van 
het kasteel Hoensbroek, welke uitgaaf door 
overdracht van eene gelijke som van den 
gewonen naar den kapitaa ldi enst uit de ge
wone middelen wordt gedekt; 

dat Ged. Staten van Limburg bij hun be
slu it van 18 October 1929, 6de Afdeeling, Lit
tera 9899/2 A. , aan deze begrootingswijziging 
hunne goedkeuring hebben onthouden, uit 
overwegi ng, dat vol gens de toe! ichti ng op het 
gewijzigde raadsbesluit het voormelde bedrag 
van f 5000 een gedeelte uitmaakt van het aan 
die vereeniging voor het gemelde doe! toege
kende gemeentelijk subsidie, in totaal groot 
f 30 ,000 en bet in de bedoeling ligt gedurende 
de jaren 1928 tot en met 1933 tei kens een be
drag van f 5000 ui t den gewonen dienst daar
voor beschikbaar te stellen; dat biijkens schrii 
ven van het Gemeentebestuur door de gesub
sid ieercle Vereeniging tot dusverre met Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen geen overeenstemming is verkregen 
omtrent een toe te kennen Rijkssubsidie in de 
kosten der restauratie van voornoemd kasteel; 
dat die kosten volgens eene ontvangen globale 
raming meer dan f 200,000 zul len bedragen ; 
dat eene behoorl ij ke restauratie van dezen 
opzet en omvang naar het obrdeel van hun 
College zonder de deskundige voorlichting en 
den financieelen steun de r R egeer ing wein.i g 
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kans van slagen heeft, te minder, nu niet ge
b leken is, dat de daarvoor vereischte geldmid
delen ui t een ige andere bron zouden kunnen 
worden geput; dat dan ook, naar de meening 
van hun College, onder de gegeven omstandig
heden niet genoegzaam vaststaat, dat alleen 
m et den gel delij ken steun der gemeente het 
beoogdi doe! zal worden bere ikt en het besluit 
tot het verleenen van een zoo belangrijk sub
s idie derh a lve praematuur moet worden ge
noemd; 

dat van het besluit van Ged. Staten de Raad 
van Hoensbroek bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat hij van meening is , dat de 
goedkeuring door Ged. Staten ten onrech te 
niet is verleend; 

0. dat de R aad van Hoensbroek bij het bo
venve,melde gewijzigde raadsbesluit een post 
van f 5000 op de begrooting voor den dienst 
1928 heeft uitgetrukken als eersten termijn van 
een in totaal f 30,000 bedragend subsid ie aan 
de Vereeniging ,,Ave Rex Ohristus" voor de 
restauratiekosten van het kasteel Hoensbroek; 

dat bij de restauratie van dit historische 
monument ongetwijfeld mede een belang van 
de gemeente Hoensbroek is betrokken; 

dat echter, daar de kosten van deze res
tauratie, blijkens een indertijd door het Rijks
bureau voor l\1onumentenzorg gedane raming, 
op ten minste f l 50,000 moeten worden gesteld, 
terwijl de e igenaresse van het kasteel zelve 
vooralsnog niet over de noodige fondsen be
schikt , e n omtrent een door het Rijk te ver
l eenen bijdrage nog steeds geen overeenstem
ming is verkregen, het bovenbedoelde, geheel 
op zich zelf staande, gemeentelijke subsidie 
ten eenenmale onvoldoende moet worden ge
acht voor het doe!, dat daarmede is beoogd; 

dat onder deze omstandigheden Geel. Staten 
tegen de onderwerpelijke begrootingswijziging 
terecht bezwaar hebben gemaakt; 

dat nu we] in de openbare vergadering van 
de Afdeeling van den R aad van State, voor 
de Geschillen van Bestuur, \vaar in over deze 
zaak verslag is uitgebracht, door de vertegen
woordigers van het Gemeentebestuur, in aan
sluiting aan de bij het beroepschr ift gevoegde 
memorie, is betoogd, dat het in deze voorloo
pig niet zou gaan om de restauratie van het 
meergemelde kasteel, <loch alleen om de 
noodzakelijke reparaties van dak en fundamen
ten, waardoor, in afwachting van een met 
Rijk en provincie omtrent de algeheele res
tauratie te treffen regeling, het kasteel voor 
verval zou worden behoed, doch dat, daarge-
1 aten, dat in de toelichting van het raadsbe
s luit uitdrukkelijk van restauratiekosten wordt 
gesproken, bij een belangrijk geval van mo
numentenverzorging, als zich hier voordoet, 
een onderscheid tusschen behoud van het kas
teel en deszelfs restauratie niet kan worden 
gem aakt, daar herstellingen , a ls waarop het 
Gemeentebestuur het oog heeft, wanneer zij 
buiten een volledig plan van restauratie om, 
zouden word en · aangebracht, onherstel bare 
schade zouden kunnen te weeg brengen en 
eene behoorlijke restauratie van het kasteel 
voor altijd in den weg zouden kunnen staan; 

dat door het verleenen van subsidie in Je 
kosten van het evenbedoelde herstel de belan
gen van de gemeente Hoensbroek niet zouden 
worden gediend; 

dat de in beroe p gevraagde goedkeuring 
mitsdi en n iet kan worden verleend; 

Gezien ·ae Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

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

12 Maa,·t 1930. BESLUIT tot w1J z1gmg van 
de Koninklijke besluiten van 8 Juni 1929 
(Staatsblad n°. 311) en 21 December 1923 , 
n°. 16, betreffende het Reglement en het 
Programma van de e indexamens der hoo
ge re burgerschol en A . S . 71. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

Onderwijs, Kunsten en W etenschappen van 7 
-Maart 1930, n°. 3119, afdeeling Voorbere i
dend Hooger en Middelbaar Onder',Yijs; 

Overwegende, dat het wenschel/jk is Onze 
besluiten van 8 Juni 1929 (Staatsblad n°. 
311) e n 21 December 1923, n°. 16, te wijzigen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Le bepalen: 
1°. In het dictum van Ons besluit van 8 

Juni 1929 (Staatsblad n°. 311) wordt in plaats 
van: ,,met ingang van 1 J anuari 1931" gele
zen: ,,met ingang van 1 J anuari 1933"; 

2°. In Ons besluit van 21 December 1923 
n°. 16 wordt met in gang van 1 J anuari 1931: 

a. in het eerste lid van artikel 6, in plaats 
van ,,waarbij 5 als even voldoende geldt" ge
lezen: ,,aan welke de volgende beteeke ni s is 
te hechten: 
1. zeer slecht ; 
2. slecht ; 
3. ger ing; 
4. onvoldoende; 
5. bijna voldoende; 

b. het tweede lid 
volgt: 

6. voldoende; 
7. ruim voldoende: 
8. goed; 
9. zeer goed ; 

10 . uitmuntend." 
van artikel 7 gelezen als 

. ,Aan den candidaat, bij wien het gemid
delde van de eindcijfers voor de verplichte 
examenvakken 6 of meer bedraagt en die 
geen enkel eindcij fer heeft lager dan 5, wordt 
het getu igschrift van voldoend afgelegd exa
men uitgereikt." 

c. het derde lid van artikel 7 gelezen als 
volgt: 

,,De candidaat, bij wien het gemiddelde van 
de eindcijfers voor a l de examenvakken 5 of 
minder bedraagt, is afgewezen." 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
W etenschappen is belast met de uitvoer ing 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad za l 
worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 12den Maart 1930. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J . Te r p s t r a. 
(Uitgeg. 24 Maart 1930.) 
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12 Afaart 1930. BESLUIT, houdende bepa-
1 ingen tot verzekering van de gerneente
fondsbelasting, te heffen van binnenschip
pers en van tot de bemanning van een 
binnenvaartuig behoorende personen, die 
binnen het Rijk bun bedrijf of beroep uit
oefenen, zonder er een vaste woonplaats te 
hebben. S. 72. 

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

Financ ien van 15 Februari 1930, n°. 111, 
Directe Belastingen; 

Gezien artikel 14, laatste lid, der ·wet van 
15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 388) en artikel 
104 de,· Wet op de Inkomstenbelasting 1914; 

Den Raad van State gehoord (advie van 
25 Februari 1930, n°. 20); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 Maart 1930, n°. 73, 
Directe Belastingen; 
H abben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Art. l. Waar in Ons besluit van 27 April 
1929 (Staa.tsl/lad n°. 215) gesproken wordt 
van ,,bela tingen naar het inkomen" wordt 
oak daaronder begrepen de gemeentefond be
lasting. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Mei 1931. 

Onze Minister van Financicn is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, dat in het Staats
blad zal warden geplaatst en waarvan af
schrift zal warden gezonden aan den Raad 
van State. 

' Gravenhage, den 12den Maart 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiiin, D e Gee r. 
(Uitgeg. 24 Maart 1930.) 

12 JJ[aart 1930. BESLUIT tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld bij art. 509, lid 2, Burgerlijk Wet
boek (gedwongen verpleging v11,n uit hoofde 
van gewoonten van drankmisbruik onder 
curateele gestelden). S. 73. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
OJ;> de voordracht van Onzen Minister van 

Ju9t1tie van rlen 27 Januari 1930, lste afdee
ling C, n°. 1024: 

Gelet op artikel 509, tweede lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, zooals dat luidt volgens 
de wet van 12 December 1929, Staatsbl,ad n°. 
528, betreffende de herziening van de bepalingen 
nopens curateele, bepaaldelijk met het oog op 
drankzu<'htigen ; 

Den Raad ·van State gehoord ( advies van den 
25 Februari 1930, n°. 26) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 Maart 1930, lste 11,f. 
deeling C, n°. 949; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Onze Minister van Justitie wijst als 

inrichtingen, waar gedwongen verpleging van 
uit hoofde van gewoonte van drankmishruik 
onder curateele gestelden kan plaats vinden, 
slechts aan en handhaaft als zoodanig sle.chts 
inrichtingen, waar de volgende bepalingen in 
acht warden genomen. 

2. De inrichting moet gezond gelegen en 
ingericht zijn en voldoende ruimte bevatten 
voor het daarin te huisvesten aantal verpleeg
den. 

De gezondheidstoestand '<"an het personeel 
mag geen gevaar opleveren voor gestichtsge
nooten. De leden van het personeel moeten 
zijn van goed zedelijk gedrag en van behoorlijke 
beschaving. 

Slechta personen van eenzelfde geslacho mogen 
in ecn gesticht warden verpleegd, tenzij in van 
elkander geheel gescheidcn afdeelingen. 

Voor reinheid moet nauwgezet zorg warden 
gedragen. 

Aan de verpleegden wordt gezond voerlsel 
in voldoende hoeveelbeid verstrekt. Er wordt 
op toegezien, dat de verpleegden behoorlijk 
gekleed zijn. 

Aan iederen verpleegde wordt een afzonder
lijk bed verstrekt. 

Verpleegden mogen slechts wor<len belast 
met arbeid, die in overeenste=ing is met 
hunne krachten. 

Voor geregeld geneesknn$iig toezicht wordt 
zorg gedragec. 

Op hunne erkende godsdienstige feest- en 
kerkdagen wordt den verpleegden zooveel doen
lijk gelegenheid gegeven eene godsdienstoefe
ning bii te wonen. 

3. In de inrichting wordt een curandus ter 
gedwongen verpleging niet opgenomen, noch 
oak wordt daar een cur11,ndus tot zoodanige 

· verpleging terug gehouden, dan nadat is over
gelegd een afschrift van de r«:Chterlijke ~~ch
ticring tot ge<l.wongen verplegmg en, tenz1J de 
m~ehtiging blij-kens haar i~oud uitvoer~aar 
is bij voorra.a.d, eene verklarmg van den gnffier 
'<"an bet rechterlijk college, houdende dat en 
op welken da.g de machtiging in kracht van 
crewijsde is gegaan. 
0 

De opneming wordt geweigerd, indien r eeds 
eene maand verloo-r.en is, sedert de machtiging 
in kracbt van gew1jsde is gegaan, zonder ver
pleging in eene inrichting. 

4. Drie weken voor <len afloop van den ter
mijn der mA.chtiging_ zal de inrichting 7:ich ver
g:ewissen of verlengmg van den term1Jn door 
den curator is aancrevraagi:l. Zoo neen,dan wordt 
de curandus na ~floop van dien termijn niet 
lancrer ter gedwongen verpleging terugge
ho;den. Zoo ja, dan doet de inriehting zich te 
crelegener tijd door den curator, indien deze het 
~erblijf in de inrichting _handhaaf~, C!verleggen 
afschrift van de rechterliJke beschikkmg, waar-
bij rle m11chtiging is verlengd. .. 

5. De inricbtin_g houdt in een afzonderlgk 
register aanteekening van hen, die kracbtens 
rechterlijke macbtiging warden opgenomen of 
teruggebouden. De rechterlijke macbtigingen, 
verlengingen van machtigingen en verdere be-
wijsstukken warden daarbij bewaard. . 

6. De inrichting boudt een curandus met 
ter verdere gedwongen verplegi~g terug, _wa.n
neer die verdere gedwongen verpleglllg met op 
de wet zou steunen. 

In geval van twijfel wendt zij zich onverw\jld 
tot den Officier van Just1t1e en gedraagt za:h 
naar diens beslis ing. 

7. De inricbting verleent op verzoek toe
gang aan Onzen Minister van Justitie en de 
door dezen aangewezen ambte~are_n. 

De inrichting verstrekt de inhchtmgen, welke 
haar door de in het eerste lid bedoelde personen 
warden verzocht. 

8. De inrichting belemmert in geen geval 
de briefwi~seling tusschen den curandus en 
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<' urat or, toezienden curat or , hoofden van mi
nisterieele departem enten en rechterlijke auto
riteiten. 

9. Dit b esluit treedt in werking te gelijk 
met de wet van 12 December 1929, S taatsblad 
n°. 528. 

Ooze Mini t er van Jus t. it ie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het S/.aat8-
blad zal worden geplaatst,_ en wa.arvan afschrift 
zal worde n gezonden aan den R aad van Stat e. 

's-Gravenhage, den 12den Maart 1930. 
WILHF.LMINA. 

De M inister van Justitie. J . D ONNER. 
(Uitgeg. 19 M aart 1930.) 

13 Maa,·t 1930. "'"ET tot vaststelli ng van het 
negende hoofdstuk der R ij ksbegrooting 
voor het dienstjaar 1930. S . 74. 

14 .Maart 1930. WET, houdende vastst elling 
van de begrooting van het Staatsbedrijf 
der P osterij en, Telegrafie en Telefonie voor 
het dienstj aar _1930. S. 75. 

14 Maart 1930. WET, houdende vastst elling 
van de begroot ing van het Staatsvisschers
havenbedrijf te IJmuiden voor het dienst,. 
jaar 1930. S. 76. 

14 Maart 1930. WE T tot vaststell ing van het 
zesde hoofdstuk (Departement van Onder
wijs, K unsten en Wetenschappen ) der 
Rij ksbegrooting voor het dienstjaar 1930. 
s. 77. 

14 Maa,·t 1930. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Koninklijk Bes lui t van 
5 Augustus 1888 (Staatsblad n°. ·114) tot 
bepaling va n het m aximum der verpi'eeg
den en het minimum der geneeskundi gen 
in het krankzinnigengesticht ,,Voorburg", 
te Vught. S. 78. 

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

Staat, M inister van Bi nnenlandsche Zaken en 
L a ndbouw, van 11 M aart 1930, n°. 712, af
deel i ng A rm wezen ; 

Gelet op de W9t van den 27 A pril 1884 
( S taatsblad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij 
de Wet van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275) ; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan: 
Met intrekking van Onze beslui ten van 10 

November 1926 (Staatsblad n°. 372) en van 
5 J anuari 1929 (S taatsblad n°. 4), te be
palen : 

E enig artikel . 
Artikel 1 van het K oninklijk besluit van 5 

Augustus 1888 (Staatsblad n°. 114) tot be pa
ling van het maximum der verpl eegden en het 
mi nimum der geneesku ndi gen in het Krank
zinn igengesticht ,.Voorburg" te -Vught, wordt 
gelezen a l vo lgt : 

,,In het K tankz innigengesticht ,,Voorburg" 
-'te Vught mogen n iet meer dan 1069 krank
zinnigen, 480 mannen en 589 vrouwen, ver
pleegd worden." 

,,Bovendi en mogen in het gesticht gedurendE> 

het tijdvak, eindigende 1 J anuari 1932, nog 
20 mannen en 29 vrouwen worden verpl eegd." 

Onze Minister van Binnenl a ndsche Za ken en 
L andbouw is belast met de ui tvoering van dit 
beslui t , dat in het S taatsblad za l worden ge
plaatst. 

's Gravenhage, den 14den Maar t 1930. 
WILHELMINA. 

De Minis te,· van Staat, 
Minister van B innenlantlsche Zaken 

en Landbouw. 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 31 Maart 1930.) 

17 Maa,·t 1930. BESLU IT tot schors ing van 
het besluit van den R aad de r gemeente 
R-ucphen en Sp,·undel van 24 F ebruari 
191!0, strekkende tot weder invoering der 
kerm is te R ucphen en Sprundel op de da
gen, waarop vroeger de ke rmis aldaar 
werd gehouden. S. 79. 

Geschorst tot I October 1930. 

17 Maart 1930. BESLUIT, bepalende de be
kendma king in het Staatsblad van het op 
8 November 1927 te Geneve gesloten Viir• 
drag, met bijbehoorend Protocol , tot af
scha ffi ng van in- en uitvoerverboden en 
, beperkingen, benevens van de op 11 
Juli 1928 aldaar ge loten Aanvull ende 
Overeen komst, met bijbehoorend P rotocol 
(Staatsblad 1929, n°. 333) , alsmede van 
het op 20 December 1929 te P ar-ijs onder
teekend Protocol, betreffende de i nwer
ki ngtreding van evengenoemd Verdrag en 
Aanvullende Overeenkomst. S. 80 . 

Wij WILHELMINA, enz. · 
Gezien de Wet van den 24sten Juni 1929 -

(Staatsblad n°. 333) , houdende goedkeuring 
va n het op 8 -November 1927 te Geneve ge
sloten verdrag, met bijbehoorend Protocol tot 
afscha ffing van in- en uitvoerve rboden' en 
-beperkingen, benevens van de op 11 Juli 
1928 aldaar gesloten Aanvullende Overeen
komst, met bijbehoorend P rotocol, van welke 
tukken een a fd ru k en eene vertaling bij dit 

Beslu it zijn gevoegd ; 1 
Ovenvegende, dat Onze akte van bekrachti

g ing van evengenoemd Verdrag en Aanvul
lende Overeenkomst op 28 April 1929 te 
Geneve is nedergelegd op het Secretari aat 
van den Volkenbond ; 

Gezien mede het op 20 December 1929 te 
Pa:ri.js onderteekende Protocol betreffende de 
inwerkingtreding van meerge~oemde Overeen
komsten, ,,an welk Protocol eveneens een af
druk en eene vertaling bij dit Beslui t zijn 
gevoegd; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bui tenl andsche Zaken van den 12den Maart 
1930, Di rectie van het P rotocol , n° . 8234 ; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan : 
bovengenoemde Overeenkomsten alsmede de 

vertalingen 1 daarvan, te doen b;kend maken 

1 Hierna is alleen opgenomen de ederland
sche tekst. Zie voor de Fransche en Enge!sche 
tekst de Wet van 24 Juni 1929, S. 333. 
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door de plaatsing van dit Besluit in het , 
Staats blad. 

ieder harer aangaat, aJle in- en uitvoerverbo
den of -beperkingen op te heffen en in het 
vervol g geen dergelij ke verboden of beper
ki ngen in te stellen. Gedurende dezen termijn 
zal iede r der H ooge Verdragslu itende P ar
tijen alle maatregelen aannemen geschikt om 
de bestaande verboden en beperkingen tot 
een minimum te verminderen en zich onthou
den van het instell en van nieuwe verboden 
of beperkingen. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
vee l hem aangaat, belast met de ui tvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

' s-Graven hage, den 17den Maart 1930. 
WILHEL UNA. 

De Ministe,· van B uitenlandsche Zaken, 
B e e J a e r t v a n B l o k I a n d. 

(Uitgeg . 3 April 1930.) 

l r TER ATIONAAL VERDRAG tot afschaf
fing van in- en uitvoerverboden en -be
per kingen. 

(Opsomniing van Staatshoofden.) 

Gezien de resolutie van de Vergadering van 
den Volkenbond van 25 September 1924 ; 

Gele id door de besluiten van de Interna
t iona le E conom ische· Conferentie, gehouden 
te Geneve in Mei 1927, en met deze erken
nende, dat de in- en uitvoerverboden, a lsmede 
de will ekeurige praktijken en verkapte on
derscheidingen, welke daaru it voortvloeien, be
treurenswaard ige gevolgen hebben gehad, zon
der dat de ernstige nadeelen van deze maat
rege len zijn goedgemaakt door de geldel ijke 
voordeelen of maatschappel ij ke weldaden, die 
de Staten , we] ke die maatregelen hadden ge
nomen, er van verwacht hadden; 

Overtu igd , dat het voor het herstel en de 
toekomstige ontwikkeling van den wereld
handel van belang is, dat de Regeeringen af
zien van een politiek, welke evenzeer schade
lijk is voor haar bij zonder als voor het a l
gemeen be! ang; 

Overtu igd, dat de terugkeer naar de daad
werkel ijke vrijhe id van den internationalen 

· handel een der voornaamste voorwaarden is 
voo r de wereldwel vaart; 

Overwegende, dat de beste manier om het 
aldus bepaalde doe! te bereiken is over te 
gaan tot een gelijkt ijdige en gemeenschappe-
1 ij ke actie in den vo rm van een i nte rnationaal 
verdrag; 

H ebben aangewezen a ls hun gevolmachtig
den : 

(Lijst van gevolniachtigden.) 
Die, na hun in goeden en behoorlij ken vorm 

bevonden volmachten te hebben overgelegd, 
omtrent de volgende bepalingen zijn overeen
gekomen : 

Art. 1. De bepalingen van <lit Verdrag zijn 
van toepass ing op de verboden en beperkin
gen van invoer in de gebieden van de H ooge 
V erd ragsl uitende Partijen va n goederen, 
voortgebracht of vervaardigd in de gebieden 
van een de r andere Hooge Verdragsluitende 
Partijen , en op de verboden en beperkingen 
van uitvoe,· van voortbrengselen uit de ge
bi eden van genoemde Pal'tijen naar de ge
bieden van een der andere Hooge Verdrag-
lui tende P artijen. 
Art. 2. Behoudens de bij de volgende arti

kelen bedoelde uitzonderingen verbinden de 
Hooge Verdragslui tende Partijen zich binnen 
een term ijn van zes maanden van den datum 
van • inwerkingtreding van dit Verdrag af. 
voor wat de onderscheidene gebieden van 

1 

Bovendi en verbinden de Hooge Verdrag
sluitende Partijen zich de noodige maat rege
len te nemen ten e inde te verzekeren, dat do 
bepalingen van dit Verdrag door a ll e autori
teiten - centrale zoowel a ls locale - stipt 

1 worden in acht genomen en dat geen voor
schriften in strij d daarmede worden uitge
vaardigd. 

Art. 3. Indien de H ooge Verd ra.gs luitende 
Partijen ingevolge haar wetgeving den invoer 
of den uitvoer Yan goederen aan zekere regels 
betreffende de wijze, den vo rm of de pi aats 
van in- of uitvoer of het aanbrengen van 
merken, of aan andere formaliteiten of voor
waarden onderwerpen, verb inden zij zich 
daarva n geen middel tot verkapt verbod of 
wiJl ekeurige beperking te maken . 

Art. 4. De volgende categorieen van ver
boden en beperkingen zijn door d it Verdrag 
niet verboden, evenwel op voorwaarde, dat zij 
niet op zoodanige wij ze worden toegepast, dat 
zij een middel tot willekeurige onderscheiding 
t.usschen vreemde landen, waar dezel £de om
standigheden bestaan, of een verkapte be
perking van het internationale ruilverkeer 
vormen : 

1 °. Verboden of beperkingen met betrek
king tot de openbare ve ilighe id ; 

2°. Verboden of beperk ingen uitgevaar
digd op zedelijke of human ita ire gronden; 

3°. Ver bod en of be per ki ngen betreffende 
den handel in wapenen , munitie of oorlogs
materieel, of, in buitengewone om tandighe
den, in alle andere oorlogsbenoodigdheden; 

4°. Verboden of beperkingen u itgevaardi gd 
ter bescherm ing van de vol ksgezondheid of 
ter bescherming van dieren of pla nten tegen 
ziekten, insecten en schadelijke parasieten; 

5°. U itvoerverboden of -beperkingen ten 
doe] hebbend de bescherm i ng van het na
tionale bezit op het geb ied van kunst, ge
schiedenis of oudheid kunde; 

6°. Verboden of beperkingen van toepa -
s ing op goud. zi lver, spec ie, papiergeld , bank
biljetten of effecten; 

7°. Verboden of beperkingen, die ten doe] 
hebben tot buitenlandsche voortbrengselen 
u it te breiden het binnenslands ingestelde re
g ime met betrekking tot de voortbrenging 
van, den hanclel in, bet vervoer en het ver
brui k van nationale voortbrengselen van den
zelfden aard; 

8° . Verboden of beperkingen toegepast op 
voortbrengselen, die binnen lands, wat vool't
brenging of handel betreft, het voorwerp van 
Staatsmonopolies of van monopolies , uitge
oefend onder toezicht van den Staat, u itma
ken of zu ll en uitmaken . 

Art. 5. Niets in <l it Verdrag zal iribreuk 
maken op het recht van iedere H ooge Ver
dragsluitende Partij om maatregelen tot ver-
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bod of beperk ing van in- of uitvoer te nemen 
ten einde in buitengewone en abnormale om
standigheden de levensbelangen van het land 
te beschermen . 

Indien maatregelen van dezen aarcl worden 
genomen, zullen zij op zoodanige wijze moe
ten worden toegepast, dat zij tot geen enkele 
willekeur ige achterstelling van eenige andere 
Hooge Verdragslui tende Partij le iden. De 
duur van deze rnaatregelen zal moete n worden 
bcperkt tot den duur van de beweegredenen 
of omstand igheden , die de aanleid ing er toe 
zijn. 

Art. 6. 1. De Hooge Verdragsluitende Par
t ij en, erkennende dat er voor eeni ge onder 
haar fe itelijk of rechtens omstandigheden be
staan, die het voor deze Partijen onmogelijk 
maken ten aanz ien van zekere bepaalde voort
brengselen onmiddellijk de in de vo ri ge ar
tikelen aangegane verb intenissen op zich te 
nemen, hebben het bill ij k geoordeeld deze 
Hooge Verdragsluitende Partij en te machtigen 

E;en voorbehoud te m aken ten aanz ien van zekere 
uitzonderingen van tijdelijken aard, die zij 
zich verpl ich ten in te trekken, zoodra de om
standigheden , wel ke aanle iding er toe hebben 
gegeven, een e inde zull en hebben genomen. 

2. Bovendien hebben de Hooge Verdrag
sl uitende Partijen, erkennende dat de a fschaf
fing van zekere in- of uitvoerverboden of 
-beperkingen, welke door eenige onder haar 
worden toegepa t, voor deze Partijen ernstige 
moeilijkheden zou medebrengen en dat bo
vend ien deze verboden of beperkingen geen 
nadeel igen invloed hebben op den handel van 
andere landen , het eveneens billij k geoordeeld 
deze Hooge Verdragslui tende Partijen te mach
tigen een voorbehoud te maken ten aanz ien 
van deze uitzonderingen. 

3. H et Aanhangsel van dit Verdrag ver
meldt de onder de beide vor ige paragrafen 
vall ende uitzonde ringen, wel ke op den da
tum van heden zijn toegestaan te n behoeve 
van de Hooge Verdragslu itende Partijen, die 
met name in dit Aanhangsel worden ver
meld en d ie het Verdrag op di en datum heb
ben onderteekend. 

4. Aanvragen voor uitzondor inge n, we! ke 
de Hooge Verdrag lui tende P artijen later dan 
<lien datum zouden willen indi enen, zullen 
worden onderworpen aan de procedure neer
gelegd in het Protocol van dit Verdrag. 

Art. 7. Indien een der Hooge V rdragslui
tende Partijen zich genoodzaakt ziet een ver
bods- of beperkingsmaatregel tegen de voort
brnngsol en van eenig vreemd la nd te nemen, 
za l zij, onverschill ig of dit Verdrag ten op
zichte van dat I and van toe passing is of niet, 
dien maatregel op zoodanige wijze moeten 
nemen, dat zoo min mogelijk nadeel aan den 
handel van de andere Hooge Verdq1gsl uiten
de Partijen wordt toegebracht. 

Art . 8 . Indi en een geschil rijst tusschen 
twee of meer Hooge V erdragslui tende Par
t ij en omtrent de uitlegging of de toepassing 
van de bepalingen van dit Verdrag - met 
uitzondering van de artt. 4, 5 en 6, alsmede 
van de bepalingen van het protocol, welke op 
deze artikelen betrekking hebben - en indien 
dat gesch il noch rechtstreeks tusschen de par
tij en, noch door van eenig ander middel ter 

bere iking van overnenstemming gebru ik te 
maken , kan worden geregeld , zull en de bij 
het geschil betrokken partijen, indien zij a l le 
zich daarmede vereen igen, alvorens tot eenige 
sch idsrechterl ijke of rechterlij ke procedure 
haar toevlucht te nemen, het geschil ter min
nelijke regeling kunnen voorleggen aan zoo
danig technisch orgaan a ls zal kunnen wor
den aangewezen door den Raad van den 
Vol ke n bond o f doot· de befrokken partijen. 
Di t orgaan zal , na partij en te hebben ge
hoord en zoo noodi g te zamen te hebben op
geroepen, advies ui tbrengen. 

Het door dit orgaan uitgebrachte adv ies zal 
de bij het geschil betrokken partijen niet b in
den, tenzij het door ieder harer wordt aan
vaard, en de partij en zullen , indien zij a ll e 
zich daarmede vereen igen , hetzij na haar toe
v l uch t te hebben genomen tot de h ierboven 
vermelde procedure, hetzij in p laats daarvan, 
haar toevl ucht kunnen nemen tot iedere 
sche idsrechterlijke of rechterlijke procedure 
harer keuze, met inbegr ip van verwijzing naar 
het P ermanente Ho£ van Internationale Ju
sti tie voor alle aange legenheden, wel ke vol
gens het Statuut tot de bevoegdheid van het 
Hof behooren . 

Indien een of ander rech tsgesch il r ij st om
trent de uitlegging of de toepassing van de 
bepalinge n van <lit Verdrag - met uitzonde
ring van de artt. 4, 5 en 6, alsmede van de 
bepalingen van het Protocol, welke op deze 
art ikelen betrekking hebben - zullen de par
tijen, op vordering van een harer, het ge
schil punt ter beslissing moeten voorleggen 
aan het Permanente Hof van Internationale. 
J ustit ie of aan een sche idsgerecht harer keuze, 
onverschilli g of zij a l dan n iet· tevoren haa1-
toevlucht tot de in het eerste l id bedoelde 
procedure hebben genomen. 

I n geval van verschi l van meening nopens. 
de vraag, of een geschil al dan niet een 
rechtsgeschil is, zal deze kwestie ter besli ss ing 
worclen voorgelegd aan het P ermanente Hof 
van Internationale J ustit ie of aan het door
partijen gekozen scheidsgerecht . 
. De procedure voor het in het eerste I id 
hierboven bedoelde orgaan of het· door dit or
gaan gegeven advies zal in geen geval de 
schors ing van den m aatregel , waarover het 
gesch i I gaat, medebrengen; dit zal eveneens 
gelden in geval van een procedure voor het 
Perma nente Hof van Internationale Justit ie. 
- tenzij <lit hieromtrent anders beslist krach 
tens a rt. 41 van zijn Statuut - of in geva l 
van een procedure voor het door partijen ge
kozen sche idsgerecht. 

N iets in dit Verdrag zal kunnen worden 
uitgelegd a ls inbreuk te maken op de rech
ten en verplichtingen, welke voor de Hooge 
Verd rags] uitende Partij en voortvloe ien hetzij 
uit de door haar aangegane verbintenissen 
m et betrekking tot de rechtspraak van het 
P erm a ne nte Hof van Internationale J ustit ie, 
of uit de door haar gesloten tweezijdige ver
zoenings- of arbitrageverdragen. 

Art. 9. Ieder der Hooge Verdragsluitende, 
Partijen zal , hetzij bij de bekrachtiging van 
d it Verdrag, hetzij later, kunnen verklaren, 
dat zij zich verbindt tegenover iedere andere 
Hooge Verdragsluitende Partij , di e dezelfde 
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verplichting op zich neemt, de toepassing van 
de 15epalingen van lid 3 van art. 8 uit te 
bre iden tot ieder geschil, dat zou kunnen 
rijzen omtrent de uitl egging of de toepassing 
van de bepalingen van dit Verdrag, met inbe
grip, geheel of ten dee le , van de artt. 4, 5 en 
<6, onverschillig of het geschi!. al dan niet een 
Techtsgesch ii is. 

De Hooge Verdragslui tende Partijen, die 
ten aanzien van de a rtt. 4, 5 en 6 of van ze
kere gedcelten van deze artikelen, alsmede 
ten aanzien van de daarop betrekking hebben
de bepal ingen van het Protocol, de bij het 
vorige lid bedoelde verplichting niet op zich 
-zouden nemen, zullen met betre kking tot deze 
aangelegenheden de bepalingen van lid 1 en 
'2 van art. 8 tusschen elkander van toepassing 
Jrnnnen verklaren. 

Art. 10 . Ieder der Hooge Verdragsluitende 
Partijen kan op het oogenblik van ondertee
kening, van bekrachtiging of van toetreding 
verk laren, dat zij door de aanvaarding van 
di t Verdrag geenerl e i verbinten is op zich 
neemt ten aanzien van alle of eenige harer 
kolonien, protectoraten of gebieden, welke 
onder hare suzere ini teit of mandaat zijn ge
p laatst; in dit geval zal dit Verdrag niet van 
toepas ing zijn op de in een derge lij ke ver
klaring bedoelde gebieden. 

Ceder der Hooge Verdragsluitende Partijen 
zal later den i:'-ecretaris-Generaal van den 
Volkenbond kunnen kenni geven, dat zij dit 
Verdrag van toepassing wen cht te verklaren 
op alle of eenige harer gebieden, beoogd in de 
rn het ,·orige lid bedoelde verklar ing; in dit 
geval za l het Ve.rdrag van toepassing zijn op 
de in de kennisgeving genoemde gebieden ne
gentig dagen na de ontvangst van deze ken
nisgev ing door den Secretaris-Generaal van 
den Volkonbond. 

Evenzoo kan ieder der Hooge Verdragslui
tende Partijen te alien tijde verklaren, dat zij 
wenscht, dat dit Verdrag zal ophouden van 
toepassing te zijn op alle of eenige harer ko
lonien, protectoraten of gebieden, wel ke onder 
haar suzere ini teit o f mandaat zijn gepl aatst; 
in dit geyaJ zal het Verdrag ophouden van 
toepassing te zijn op de in een dergelijke ver
klaring genoemde gebieden een jaar na do 
ontvangst van deze verkl ar ing door den Se
cretaris-Generaal van den Vol kenbond. 

Art. 11. iets in dit Verdrag maakt in-
breuk op de rechten en verplichtingen, welke 
voor de Hooge Verdragslui tende Partijen zou
den voortvloeien uit van kracht zijnde inter
nationale verdragen, waarbij zij partij zij n. 

Dit Verdrag maa kt geen inbreuk op de be
palingen van tweezijdige overeenkomsten, die 
op den datum van heden tus chen de Hooge 
Verdragsluitende Partijen van kraoht zijn en 
die ter za ke van in- en uitvoerverboden en 
-beperkingen een vrijgev iger regime ve tigen 
dan dat ingesteld door de bepalingen van dit 
Verdrag. 

Art. 12 . Dit Verdrag maakt op geenerl ei 
wijze inbreuk op de rechten en verplichtingen, 
die uit het Volkenbondverdrag voortvloeien. 

Art. 13. De Hooge Verdragsluitende Par
tijen zullen elkander door tu schenkomst van 
den Secretaris-Generaal van den Volkenbond 
binnen twaalf maanden na de inwerkingtre
ding van dit Verdrag in haar gebieden een 

verslag doen toekomen over de maatregelen, 
die genomen zijn om de tenuitvoerlegging va n 
de bepalingen van het Verdrag te verzekeren. 

Art. 14. Dit Verdrag, waarvan de Fransche 
en de Engelsche tekst beide als authentiek 
zullen gelden, zal de dagteeken ing dragen van 
heden. 

H et zal tot 1 Januari 1929 kunnen worden 
onderteekend namens ieder lid van den Vol 
kenbond of iede ren Staat niet-Lid , vertegen
woordigd op de Conferentie, die dit Verdrag 
heeft opge teld, of iederen Staat, aan wien de 
Raad van den Volkenbond te dien einde een 
exemplaar van dit Verdrag zal hebben doen 
toekomen. 

'De Leden van den Volkenbond en de Staten 
niet-Leden, namen wie het Verdrng voor 1 
Februari 1928 zal zijn onderteekend, zullen 
gebruik mogen maken van de procedure be
doeld in paragraaf 4 van art. 6. 

Art. 15. Dit Verdrag zal worden bekrach
t.igd. 

De bekrachtigingsoorkonden zullen worden 
nedergelegd bij rlen Secretaris-Generaal van 
den Volkenbond, die de ontvangst er van zal 
bekend maken aan al le Leden van den Vol
kenbond , alsmede aan de in het vorige artikel 
bedoelde Staten niet-Leden. 

Art. 16. Van 1 Januari 1929 af zal ieder 
Lid van den Volkenbond en iedere in art. 14 
bedoelde Staat tot dit Verdrag kunnen toe
treden. 

D,ne toetred ing zal ge chieden door een ken
nisgeving, gericht tot den Secretaris-Generaal 
van den Volkcnbond, ter nederlegging in het 
arch ief van het Secretariaat. De Secretaris
Generaal zal deze nederlegging onmiddellijk 
bekend maken aan alle Staten, die dit Ver
drag hebben onderteekend of er toe zijn toe
getreden. 

Art. 17. Dit Vel'drag zal in werking treden 
onder de voorwaarden en op den datum, welke 
in de hieronder bedoelde bijeenkwnst zullen 
worden vastgesteld. 

Tu schen 15 Juni en 15 Juli 1928 zal de 
Secreta ris-Generaal van den Volkenbond de 
behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers 
van de L eden van den Volkenbond eri van de 
Staten niet-Leden, namens wie het Verdrag 
op 15 J uni 1928 zal zijn onderteekend, bijeen
roepen tot een bijeenkomst, waarin zij zullen 
Yaststell en : 

a. de voorbehouden, die, overeenkomstig 
art. 6, paragraaf 4, aan de Hoog~. Verdrag
slui tende Partijen medegedeeld z1J nde, met 
toestemming van deze laatsten op het oogen
bl ik van de bekrachtiging zullen kunnen wor-
den gemaakt; . . 

b. de voorwaarden vere1scht voor de inwer
kingtreding van het 'verdrag, en in het bij 
zonder het aantal en zoo noodig de namen der 
Leden van den Bond en der Staten niet-Le
den, onverschillig of zij het Verdrag al. clan 
niet onderteekend hebben, wier bekracht1ging 
of toetreding tevoren zal moeten zijn verkre
gen; 

c. den uitersten termijn voor de nederleg
ging van de bekrachtigingen en den datum, 
waarop het Verdrag in werking zal moeten 
treden indien de bij de vorige paragraaf ver
eischte' voorwaarden vervuld zijn. 
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Indien bij het verloopen van dezen termijn 
de bekrachtigingen, waarvan de inwerkingtre
ding van het Verdrag zal afhangen, niet zou
den zijn verkregen, zal de Secretaris-Generaal 
van den Volkenbond de Leden van den Vol 
kenbond en de Staten niet-Leden, namens wie 
het Verdrag zal zij n bekrachtigd, raadplegen 
omtrent de vraag, of zij wenschen het toch in 
werking te doen treden. 

Art. 18 . Dit Ve1·drag zal kunnen warden 
opgezegcl bij een schriftelijke kennisgeving ge
richt tot den Secretaris-Generaal van den Vol
kenbond namens ieder Lid van den Volken
bond of iederen Staat niet-Lid na verloop van 
een termijn van vijf jaren te rekenen van den 
datum af, waarop het Verdrag zal zij n in wer
ki ng getreden. 

Deze opzegging zal van kracht worden 
twaalf maanden na den datum, waarop zij zal 
zijn ontvangen door den Secretaris-Generaal 
van denVolkenbond, en zal alleen gevolg heh
hen ten opz ichte van· het Lid van den Volken
bond of van den Staat niet-Lid, namens wien 
zij zal zijn geschied. 

Evenwel zal het Verdrag namens ieder Lid 
van den Volkenbond of iederen Staat niet-Lid 
kunnen worden opgezegd na verloop van het 
derde jaar te rekenen van den datum van het 
Verdrag af, indien na dezen termij n een der 
uitzonder ingen, toegestaan krachtens art. 6, 
paragraaf 1, nog bestaat. Deze opzegging zal 
van kracht worden zes maanden na den da
tum, waarop zij door den Secretaris-Generaal 
zal zijn ontvangen, en ,.al alleen gevolg heb
ben ten opzichte van het Lid van den Vol ken
bond of van den Staat niet-Lid, namens wien 
z ij zal zijn geschied. 

Bovend ien zal het Verdrag kunnen worden 
opgezegd namens ieder Lid van den Volken
bond of iederen Staat niet-Lid na verloop van 
het vijfde jaar te rekenen van den datum van 
dit Verdrag af, indien na dezen termijn dat 
T, id van den Volkenbond of die Staat niet-Lid 
meent, dat een van de uitzonderingen, toege
staan door de Hooge Verdragsluitende Par
tijen in de in art. 17 bedoelcle bijeenkomst, de 
uitwerking van di t Verdrag heeft benadeeld. 

D eze opzegging zal van kraoht worden zes 
maanden na den datum, waarop zij zal zijn 
-0ntvangen door den Secretaris-Generaal, en 
zal alleen gevolg hebben ten opzichte van her 
Lid van den Volkenbond of van den Staat 
niet-Lid, namens wien zij zal zijn geschied. 

I edere opzegging, welke in overeenstemming 
m et de voorafgaande bepalingen is gesch ied, 
zal onmiddellijk door den Secretaris-Generaal 
van den Volkenbond worden medegedeeld aan 
alle andere H ooge Verdragsluitende Partijen. 

Indi en ten gevolge van opzeggingen de voor
waarden, waarvan de Hooge Verdragsluitende 
Partijen in de in art. 17 bedoelde bijeenkomst 
cie inwerkingtreding van het Verdrag hebben 
afhankel ijk gesteld, niet ]anger zouden zijn 
vervuld, zal ieder der Hooge Verdragslui tende 
Partijen den Secretaris-Generaal van den Vol 
kenbond kunnen verzoeken een Conferentie 
bijeen te roepen ten e inde den door dat feit 
geschapen toestand te bez ien. Bij gebreke van 
-0vereenstemming om het V erdrag te handha
ven zal ieder cler Hooge Verdragsluitende 
Partijen van haar verplichtingen worden be
vrijd op den datum, waarop de opzegging, 

19'.!(). 

welke tot de bijeenroeping van deze Conferen
tie heeft geleid, van kracht zal worden. 

Art. 19. Indien v66r het verloop van den 
in art. 18, lid 1, genoemden termij n van vijf 
jaren kennisgevingen zouden worden gericht 
tot den Secretaris-Generaal van den Volken
bond namens een derde van de Leden van den 
Volkenbond en Staten niet-Leden, die bij dit 
Verdrag partij zijn, ten einde hem mededee
ling te doen van hun verlangen, dat het Ver
drag zal warden herzien, verbinden alle Leden 
van den Volkenbond en a ll e Staten niet-Le
den, die bij dit Verdrag partij zijn, zich dee] 
te nemen aan iedere beraadslaging, welke tot 
dit doe] zou kunnen warden gehouden. 

In geval de herziening zou plaats hebben 
v66r het einde van het vijfde jaar te rekenen 
van den datum van inwerkingtreding van dit 
Verdrag af, zal ieder Lid van den Volkenbond 
of iedere Staat niet-Lid, di e het herziene Ver
drag niet zou aanvaarden, het recht hebben 
dit Verdrag op te zeggen zonder inachtneming 
van den in art. 18, lid 4, bedoelden termijn 
van vijf jaren. Deze opzeggi~g zal van kracht 
worden op den datum, waarop het herziene 
Verdrag zal in werking treden. 

In geval de herziening zou pl aats hebben in 
den loop van het vijfde jaar te rekenen van 
den datum van de inwerkingtreding van di t 
Verdrag af, zal de in art. 18, l id 1, bedoelde 
termijn van opzegging met een jaar worden 
verlengd. 

Aanhangsel van artlkel 6. 

Overeenkomstig art. 6, paragraaf 3, en Af
deeling IV d. van het Protocol , is elk van de 
uitzonde ringen, gehandhaafd ten behoeve van 
de hie ronder genoemde landen, slechts toege
laten volgens de bepalingen van dit Verdrag, 
indien het betrokken land het op den datum 
van heden onderteekent 1 en indien op dien
zelfden datum het verbod of de beperking, 
waarvan het de handhaving verlangt, nog in 
werking is. 

I. 

Uitzonderingen toegestaan volgenf! paragraaf 1. 
Duitschland. Invoer en uitvoer. 

Steenkolen, ookes, turf, bruinkolen, 
briketten. 

uitvoer. 
Oud-ijzer en afval van andere meta

len en metaalmengsels. 
Oostenrijk. uitvoer. 

Oud-ijzer en afval van andere meta
len en metaalmengsels. 

B elgie. uitvoer. 
Oud-ijzer en afval van andere meta

Jen en metaalmengsels. 
Groot-Britanniii. invoer. 

Synthetisch organische kleurstoffen 
en verven of verfstoffen, die deze be
vatten, alsmede organische halffabri
katen, die voor de vervaardiging van 

1 Van de in dit Aanhangsel vermelde landen 
hebben de volgende het Verdrag op 8 ovem
ber 1927 onderteekend: Dui tschland, Oosten
rijk, Belgie, Groot-Britannie enz., Egypte, 
Frankrijk, Hongarije, I tal iii, J apan, Luxem
burg, R oemenie en Tsjechoslowakije. 

12 
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zoodanige kleurstoffen , verven of verf
stoffen warden gebru ikt. 

Frankl-ijk . uitvoer. 
Oud-ijzer en a fva l , van andere meta

l en en metaalmengsels. 
H ongarije. ui tvoer. 

Oud-ijzer en a fval van andere meta
Jen en metaalmengsels. 

I tal ie. ui tvoer. 
Oud-ij zer en afval van andere meta

Jen en metaalmengsels. 
Japan. invoer. 

Syntheti sch organische kleurstoffen 
en verven of verfstoffen , die deze be
vatten, a lsmede organische halffabri
katen, d ie voor de vervaardiging van 
zoodan ige kleurstoffen, verven of verf
stoffen warden gebruikt. 

Rijst. 
Luxe,nbi,rg. 

Ond-ij zer en afval van 
Jen en metaalmengsels. 

R oe,nenie. 
Oud-ij zer en· a fval van 

Jen en metaalmengsels. 

invoer en uitvoer. 

uitvoer. 
andere meta-

ui tvoer. 
andere meta-

invoer. 
Gebruikte machiner iei:in voor indus

tr ieele installaties. 
T sjechoslowakij e. invoer en uitvoer. 

S teenkolcn, cokes, turf, bruinkolen, 
briketten. 

u itvoer. 
Oud-ijzer en afval van andere meta

Jen en metaalmengsels. 

II. 
Uit zond eringen toegestaan volgens paragraaf 2. 
Egypte. ui tvoer . 

Vee (uitvoer onderworpen aan een 
vergunning) . 

uitvoer. 
Eieren (gedurende zekere maanden 

van het jaar) . 
ui tvoer. 

Organische meststoffen, met inbegr ip 
van duivenmest , sl ach thuisafval en ge
droogd bloed. 

V e,·eenigde Staten van Anierika. Uitvoer. 
H eliumgas. 

Italie. uitvoer . 
IJzerer ts. 

ui tvoer. 
T arwe. 

R oenienie. uitvoer. 
IJzere rts, kopere rts en mangaanerts. 

uitvoer. 
Ruwe petroleum. 

Ten blijke waarvan de gevolmachtigden dit 
Verdrag hebben onderteekend. 

Gedaan te Geneve, den ach tsten November 
negentienhonderd zeven en tw intig, in een 
enkel exemplaar, dat zal warden nedergelegd 
in het arch ief van het Secretariaat van den 
Volkenbond ; eensluidend afschr ift zal warden 
toegezonden aan alle Leden van den Vo! ken
bond en aan alle Staten n iet-Leden, die ter 
Conferentie vertegenwoordigd waren. 
Duitschland: Dr. Trendel en burg, 8-XI-27 . 
V e,·eenigde Staten van Am erika : 

Op het oogenblik van onderteekening van 

het Internationale V erdrag tot afschaff ing van 
in- en uitvoerverboden en -beperkingen en van 
het P rotocol van het Verdrag verklaar ik, on
dergeteekende, buitengewoon gezant en gevol
machtigd minister van de Vereenigde Staten 
van Amerika in Zwi tserland, behoorlijk ge
machtigd dit Verdrag en Protocol te ondertee
kenen, ingevolge instruct ies van mijn R egee
ring, da t de Vereenigde Staten overeenkom
stig art. 10 va n het Verdrag geene l"l ei ver
pl ichting op zich nemen ten aanzien van de 
Philippijnen en dat ik het Verdrag en Protocol 
onderteeken onder de volgende voorbehouden 
en voorwaarden ten aanzien van de Vereenig
de Staten ,·an Ameri ka: 

a. Verboden of beperkingen, die ten doe! 
hebben tot uitgevoerde voortbrengselen het; 
regime uit te breiden, dat b innenslands is in
gesteld m et betrekking tot de voortbrenging
van, den handel in, en het vervoer en het 
verbruik van zoodanige voortb rengselen in het 
binnenlandsch verkeer, zijn bij dit Verdrag 
n iet verboden, ro its echter deze verboden of 
beperkingen niet warden toegepast op zooda
nige wijze, dat zij een middel tot wi ll ekeuri ge 
onderscheiding tusschen vreemde landen of een 
verkapte beperking van het internationale ruil 
verkeer vormen. 

b. Di t Verdrag maakt geen inbreuk op de· 
tariefstelsels of de methodes van de dee! ne
mende landen bij het sluiten van verdragen 
of op de maatregelen, welke warden genomen 
om de toepassing daarvan te verzekeren, met 
inbegrip van de maatregelen om de werking· 
op te heffen van dumping, prem ies, subsidies, 
oneerl ijke methodes of handel ingen in den 
buitenlandschen handel , te !age waardeer ing: 
of achterstelli ng. 

Oostenrij k: 
B elgiif 

Hugh R. Wil son, 30-I-28. 
E. Pfliigl , 8-XI -27. 
J. Brunet. 
F . van Langenhove, 8-XI-27. 

Groot-B ritanniii en N oord-/.erland: 
alsmede de deelen van het Britsche Rijk , di e
niet afzonder lijk Lid van den Volkenbond 
zijn. 
Ik verklaar, dat mijn onde rteeken ing geen 

van Zij ner Britsche Majeste it's koloni i:in, pro
tectoraten of gebieden onder suzerc ini teit of 
mandaat hetre ft. 

S. J. Chapman, 8-XI-27. 
Britsch-lndie: 

Overeenkomstig de bepalingen van a rt. 10 
vcrkl aar ik, dat mijn onderteekening niet de 
gebieden in Indi i:i van eeni g Vorst of Hoofd 
onder de suzere i n i te i t van Zij ne Majeste i t be-
treft. 

B ul ga,·ije : 

Chili : 

Atul C. Chatterjee, 26-IV-28. 
Prof. Georges Danaillow, 
8-XI-27. 

Op het oogenblik van onderteekening va,r 
dit Verdrag verklaa rt de ondergeteekende na
mens zijn R egeering: 

a. dat hij de vaste overtuiging heeft, dat 
de Nos. 1 en 3 van art. 4 door de a ndere 
H oage Verdrags lui tende P artijen niet zullen 
kunnen warden ingeroepen om den invoer in 
haar gebied van Chili salpeter, dat hoofdza ke
lijk in den Jandbouw gebruikt wordt, te ver
bieden of te beperken; 

b. dat naar de meening van de Chil eensche· 



179 17 MA ART (S.80) 1930 
Regeering het Verdrag geen inbreuk maakt 
op het tari efstelsel of de methodes van de deel
nemende landen bij het slui ten van verdragen 
nbch op de rnaatregelen bestemd om de toe
passing daarvan te verzekeren, met inbegrip 
van de maatregelen bestemd om de gevolgen 
van dumping op te heffen. 

E. Villegas, 14-VI-28. 
D enemarken : 

Met voorbehoud voor Groenl a nd. 

Egypte: 
Estland : 
Finland : 
Fmnk1•;j k : 

J. Clan, 8-XI-27. 
Sadik E. H enein , 8-XI-27. 
C. R. Pusta, 30-1-28. 
Rafael Erich, 8-XI-27. 

Op het oogenblik van onderteeken ing van di t 
Verdrag verklaart Frankrijk, dat het door zijn 
aanvaarding geenerlei verplichting op zich 
neemt ten aanzi en van zijn kolo ni en, protec
toraten en geb ieden . welke onder zijn suzerei
niteit of ma ndaat zijn gepl aa.tst. 

H onga,·ij e : 
Ital ie : 
Japan : 

D. Serruys, 8-XI-27. 
Baranyai Zoltan, 8-XI-27. 
A. Di Nol a., 8-XI-27. 

Bij het onderteekenen van het Inte rnationale 
Verdrag tot afschaffing van in- en uitvoerver
boden en -beperkingen verkl aren wij, onder
/l"eteekenden, dat de bepal ingen van art. 8 van 
dit Verdrag niet in den weg staan aan de 
werkzaarnheid van de J apansche rech terlijke 
macht bij de toepass ing van de J apansche wet
ten en bes] ui ten. 

Letland: 
Luxembu,·g: 
Noorwegen: 
N ede,·land: 

P olen : 
P o,·tugal: 

R oemenie : 

N. Tto. 
J . Tsushima, 8-XI-27. 
Cha rl es Duzmans, 31-1-28. 
Albert Calmes, 8-XI-27 . . 
Georg Wettste in , 31-1-28. 
Posthuma. 
F . M. Wibaut. 
S. de Graaf£, 8-XI-27. 
F . Sokal, 31-1-28. 
F ranc isco de Calheiros e M e
nezes, 31-1-28. 
D. J. Gheorghiu. 
Cesar Popescu. 

Onder voorbehoud van bekrachtiging door de 
Roemeensche Regeering en P a rl ement. 

8-XI-27. 
K oninkrijk de,· Serven. C,·oaten en Slovenen: 

Const. Fot itch. 24-1-28. 
Siarn: Charoon , 8-XI-27. 
Zweden : Einar H ennings, 2-XII-27. 
Z wi tse,·land: \V. Stucki , 8-XI-27. 
T sjrch.oslowakije: Dr. Ibl , 8-XI-27. 
Tu,·kij e : M . K emal, 14-V-28. 

PROTOCOL VAN HET VERDRAG. 
Op het oogenblik van onderteekening van 

het Verdrag tot afschaffing van in- en uitvoer
verboden en -beperkingen, gesloten op den da
tum van heden, zij n de behoorlijk gemacht igde 
ondergeteekenden omtrent de vo lgende bepa
lingen overeengekomen, welke bestemd zijn om 
de toepass ing van dit Verdrag te verzekeren : 

AFDEELING I . 
a d Art. 1. a. De in het Verdrag gebez igde 

woorden ,.gebieden van de H ooge Verdrag
sluitende Partijen" duiden slechts aan de ge
bieden, waarop het van toepass ing is ver
klaa.rd. 

b. In geval het doua negebied van een de r 
Hooge Verdragsluitende Partijen geb ieden om
vat, we! ke niet onder haar souvereini teit zijn 
geplaatst, rnoeten deze gebi eden ook a ls ,.ge
bieden" volgens de bewoordingen van het 
Verdrag worden beschouwd. 

i . Gezien het feit, dat er binnen of onmid
dellijk grenzend aan het gebied van Bri tsch
Indi e streken of enclaves bestaan, welke in 
vergelijking met dat gebied een geringe ui t
gestrnkth e id e n bevo lki ng h e bben, en d at d eze 
streken of encl aves afgescheiden deelen of ne
derzettingen van andere Staten zijn en dat het 
bovend ien om administratieve redenen onmo
ge lij k is de bepalingen v,an het Verdrag op 
deze streken of enclaves toe te passen, wordt 
overeengekomen, dat deze bepalingen daarop 
niet van toepass ing zull en zijn. 

Britsch-lndie zal echter ten opzich te van de 
bedoelde streken of enclaves een regime toe
passen, dat de beginselen van het Verdrag za l 
eerbiedi gen en , voor zoover mogelij k, in- en 
u itvoer zal vergemakkel ijken, en het zal zich 
er V'a u onthouden deze te onderwerpen aan 
eenigen nieuwen verbods- of beperkingsma.at
regel, di e door het Verd rag niet zou zij n toe
gestaan, behalve in geval er geen an tler mid
del zou zijn om de inning van douanerechten 
en accij nzen te verzekeren. 

AFDEELING II. 

ad Art. 2. W at de toepassing van a rt. 2 
betraft, bindt de door Canada aangegane ver
bintenis slechts de Federale Regeering en niet 
de P rovincia le R egeeringen, di e vo lgens de 
Canadeesche Constitutie de bevoegdheid bezit
ten den invoer en u itvoer van zekere voort
brengselen in en uit haar gebied te verbieden 
of te beperken. 

AFDEELING III. 

ad Art. 4. a. ad N °. 4. 
De bescherming van dieren en planten tegen 

ziekten doelt ook op maatregelen, genomen 
om deze te behoeden tegen ontaarding of uit
sterving, en op maatregelen, genomen tegen 
schadelijke zaden, planten, parasieten en di e
ren. 

b. ad N °. 7. 
Hoewel de Hooge Verdragsluitende P artij en 

zich ~r van hebben onthouden gewag te maken 
van de maatregelen betreffende z.g.n. ,.stand-

- aa.rdvoortbrengselen" en definities van voort
brengsel en, verklaren zij , dat deze paragraaf 
moet worden uitgelegd a ls geensz ins in den 
weg te staan aan de door zekere l an den ge
volgde praktijk om den uitvoer van hun voort
brengselen aan zekere voorwaarden ten aan
zien van de hoedanigheid te onderwerpen ten 
e inde aan den eenen kant den goeden naam 
van die voortbrengselen te beschermen en aan 
den anderen kant den buitenlandschen kooper 
een waarborg te geven. Zij verkla ren daa ren
tegen, dat zij de bedoelde paragraaf uitleggen 
a ls een verbod om over te gaan tot eenig stelsel 
van H ass ificatie of van omschrijving van . 
voortbrengselen, dat gebezigd wordt a ls een 
indirect middel oi-n den invoer van buiten
landsche voortbrengselen te beperken of dien 
invoer aan een regime van onbillijke onder
sche id ing te onderwerpen. 
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c. ad N °. 7. 
De Hooge Verdragsluitende Partijen ver

klaren , dat verboden en beperkingen, waarvan 
het uitsluitend doe! is hetzij te vermijden, dat 
bepaalde ingevoerde goederen zouden worden 
onttrokken aan de er op van toepassing zijnde 
douanerechten, hetzij in uitzonderingsgevallen 
den invoer van zekere goederen te beletten, 
waaru it een vermindering van de opbrengst 
van de f iscale rechten , waaraan zekere andere 
goederon onderworpen zij n, zou voortvloeien , 
alleen zullen ktumen worden ingesteld of ge
handhaafd bij gebreke van ieder ander af
doend middel om de opbrengst dier fiscale 
rechten te verzekeren. 

d. ad N°. 7. 
De Hooge Verdragsluitende Partij en verkla

ren, dat, ind ien het ingevolge de constitutie 
van zekere Staten en de verschi llende metho
des, welke zij voor hun binnenlandsch toezichi 
bezigen, onmogelijk zou blijken volledige ge
l ij kheid van behandeling voor nationale en 
in&evoerde voortbrengselen te verzekeren, zul k 
verschil in behandeling niet als doe! of als 
gevo lg zou mogen hebben, dat een onbillij ke 
achterstelling van de laatstgenoemde zou wor
den geschapen . 

e. ad N° . 8. 
De Hooge Verdragsluite nde Partij en verkla

r en, dat zij alleen monopolies op het oog heb
ben, waarvan ieder slechts op een of meer be
paalde voortbrengselen betrekking heeft. 

A:B'DEELING IV. 

ad Art. 6. a. ad N °. l. 
De Hooge Verdragsluitende Partij en, di e de 

in paragraaf 1 van art. 6 bedoel de voorbehou
den hebben gemaakt, verklaren, dat zij de 
aanvaarcling van de bepaling van art. 18, l id 
3, niet beschouwen als een door haar aange
gane verbintenis, dat de ornstandigheden, di e 
haar genoodzaakt hebben deze voorbehouden 
oo maken, binnen een termijn van drie jare n 
een e inde zullen hebben genomen, maar als 
het toekennen aan iedere Hooge Verdragslui
tende Partij van de bevoegdhe id om haar vrij 
he id van handelen te hernemen, indien zii, in 
geval die omstandigheden binnen den aange
geven termijn niet veranderd zouden zijn, 
mocht meenen, dat haar economische toestand 
nadeel ige gevolgen ondervindt van de hand
having van een der verboden of beperkingen, 
welke de genoeinde voorbehouden betreffen. 

b. ad N°. 2. 
Door de in art. 6, paragraaf 2, bedoelde 

ui tzonderi ngen toe te I a ten hebben de Hooge 
Verdragsluitende Partij en niet bedoeld het 
voortbetaan daarva n a ls blijvend te erkennen, 
maar alleen te doen uitkomen, dat de nood
zakelijkheid van de opheffing van deze uitzon
deri ngen zich niet zoo gebiedend doet gevoe-
1 en, gegeven de weinig belangrijke rol, die zij 
ten opzichet van het internationale ru ilver
keer vervullen. 

c. ad N°. 2. 
De Hoog~ Verdragsluitende Partijen verk la

ren, dat zij door voor Roemenie uit overwe
ging van zij n buitengewonen feitelijken en 
rechtstoestand de uitzondering inzake ruwe 
petroleum in overeenstemming met art. 6 , 
paragraaf 2, te aanvaarden geenszins verbods
en beperkingsmaatregelen voor dit voortbreng-

sel, dat zij van zeer groot be lang voor de we
reldmarkt be chouwen, hebben goedgekeurd. 
De Hooge V erdragsluitende Partij en spreke,n 
haar vertrouwen uit, dat, zoodra de omstan
digheden zulks zullen veroorlooven, Roerne
nie zelf, handelend in overeen temrning met 
den geest van bovenstaande paragraaf b., dit 
verbod zal opheffen en dat het in afwachti ng 
h iervan reken ing zal houden met de bela ngen 
van de naburige Verdragslanden . 

De Roemeensche afvaardiging vereenigt zich 
volkomen met deze verklaring. 

d. ad N°. 4. 

I . Dra.agwijdte van d-e bepaling. 
Ten aanz ien van de toepa sing van para

graaf 4 is het we] verstaan, dat iedere aan
vrage Yoo,· uitzonderingen , welke na den da
tum van dit Verdrag zal kunnen worden in
gediend, a ll een betrekking za l mogen hebben 
op verboden of beperkingen, die op dienze]f . 
den datum van kracht zijn. 

II. P rocedure. 

l. I eder der Hooge Verdragsluitende Par
tijen zal door een tot den Secre tar is-Generaal 
van den Volkenbond gerichte mededeeling de 
verboden of beperkingen kun nen bekend ma
ken, die zij krachtens de paragrafen 1 en 2 
van art. 6 wenscht te kunnen handhaven. D eze 
mededeeling zal den Secretaris-Generaal v66r 
1 Februar i 1928 moeten bereiken . Zij zal even
tueel de voorwaarden aangeven, waarop de be
trokken H ooge Verdragsluitende Partij bereid 
zou zijn van zoodanige verboden of beperkin
gen af te zien. 

2. D e Secretaris-Generaal van den V ol
kenbond zal zoo spoedig mogelij k na 1 Fe
bruari '1928 de Hooge Verdragsluitende Par
tijen in kennis stellen van de gezamenl ij ke 
aanvragen, welke hij uit hoofde van de vorige 
paragraaf zal hebben ontvangen. 

3. I edere Hooge Verdragsl u itende Partij , 
die opmerkingen zou wi ll en maken omtrent 
de aldus medegedeelde aanvragen, zal deze 
tot op 1 Mei 1928 aan den Seoretaris-Generaal 
van den Volkenbond kunnen doen toekomen. 
Zoo spoedig mogelijk na <l ien datum zal de 
Seoretaris-Generaal den Hoogen Verdragsl ui
tenden P artijen kennis geven van de gezam en-

1 

lijke ontvangen opmerkingen. 
4. De aanvragen en oprnerkingen van de 

_ Hooge V erdragsluitende Partijen zullen ge-

l 
durende de in art. 17 van het Verdrag be
doelde bijeenkomst worden onderzocht. 

· AFDEELL G V. 

ad Art. 7. D e uitdrukking ,,handel van de 
Hooge Verdragsluitende Partijen" du idt aan 
den handel van de gebieden der · Partijen, 
waarop het Verdrag van toepassing is. 

AFDEELING VI. 

De verboden of beperkinge n van toepassing 
op in gevangenissen vervaardigde goede ren 
vallen niet onder het Verdrag. 

AFDEELING VII. 
In geval verboden of beperkingen zouden 

worden toegepast binnen de door het Verdrag 
vastgestelde grenzen , zullen de Hooge Ver
dragslui tende Partijen zich ten aanz ien van 
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vergunningen stipt aan de volgende bepalin
gen houden : 

a. De voorwaarden, welke te vervullen 
zijn, en de formaliteiten, welke in acht te 
nemen zijn ten einde vergunningen te ver
krijgen, zullen onmiddell ijk in den duidelij k
sten en best omschreven vorm ter kennis van 
het publiek worden gebracht; 

b. De wijze van uitgifte van de vergun
ningspapieren zal zoo eenvoudig en zoo be
stendig mogelijk zij n; 

c. Het onderzoek van de aanvragen en de 
uitgifte van de vergunningen aan de betrok
kenen zal met den grootsten spoed geschie
den; 

d. H et stelsel van uitgifte van de vergun
ningen zal op zoodanige wijze worden vast
gesteld , dat handel in deze stukken wordt 
voorkomen. Te dien einde zullen de vergun
ningen, wanneer zij aan personen zullen war
den verleend, den naam van den houder moe
ten ch·agen en niet door een ander persoon 
moeten kunnen worden gebruikt. 

Wat de toewijzing van de contingenten be
treft, zijn de Hooge Verdragslu itende P ar
t ij en, zonder zich over de aan te nemen 
methode uit te spreken, van meen ing, dat een 
billijke toewijzing van die contingenten een 
van de essentieele voorwaarden voor de bil 
lijke behandeling van den internationalen 
handel is. 

Ten blijke waarvan de gevolmachtigden d.it 
Protocol hebben onderteekend. 

Gedaan te Geneva, den achtsten ovember 
negentienhonderd zeven en twintig, in een 
enkel exemplaar, dat zal worden nedergelegd 
in het archief van het Secretariaat van den 
Volkenbond ; eensluidend afschrift zal worden 
toegezonden aan a lle Leden van den Volken
bond en aan a lle Staten niet-Leden, die ter 
Conferentie vertegenwoordigd waren. 

Duitschland: Dr. Trendelenburg. 
r ereenigde Staten van Ame,-ika : 

Oostenrij k: 
B elgiii: 

Hugh R. Wilson. 
E. Pfliigl. 
J . Brunet. 
F. van Langenhove. 

Groot-Britanniii en Noord-Ierland: 
alsmede de deelen van het Britsche Rijk, die 
n_i_et afzonderl ij k Lid van den Volkenbond 
ZIJ n . 
Ik verklaar , dat m ijn onderteekening geen 

van Zijner Britsche Majesteit's kolon ien, pro
tectoraten of gebieden onder suzere initeit of 
mandaat betreft. 

S. J. Chapman. 
Britsch-l ndiii: 

Overeenkomstig de bepalingen van art. 10 
verklaar ik, dat mijn onderteekening n iet de 
gebieden in Indie van eenig Vorst of Hoofd 
onder de suzere initeit van Zijne Majesteit 
betreft. 

B ulga1-ije: 
Chili: 
Denemarken : 

Atul C. Chatterjee. 
Prof. Georges D anaillow. 
E. Villegas. 

M et voorbehoud voor 
J. Clan. 

Groenland. 

Egypte: 
Estland: 
Finland: 
Frankrijk: 

Sadik E. H enein. 
C. R. Pusta. 
Rafael Er ich. 

Onder de voorbehouden gemaakt op het 
oogenblik van onderteekening van het Ver
drag. 

l:l ongarij e : 
l talie: 
Japan : 

D. Serruys. 
Baranyai Zoltan. 
A. Di Nol a. 

Onder de voorbehouden gemaakt op het 
oogenbl ik van onderteekening van het Ver
drag. 

L etland: 
Luxe,nburg: 
Noo,·wegen: 
N ede,·land: 

P olen: 
Portugal: 

Roemen.iii: 

N. Ito. 
J. Tsushima. 
Charles Duzmans. 
Albert Calmes. 
Georg Wettstein. 
Posthuma. 
F. M . Wibaut. 
S . de Graaf£. 
F. Sokal. 
Francisco de Calheiros e 
l'l1enezes. 
D. J. Gheorgh iu. 
Cesar Popescu. 

Onder voorbehoud van bekrachtiging door 
de Roemeensche R egeer ing en Parlement. 
K oninkrij k de,· Serven, C,·oaten en Slovenen: 

Const. Fotitch. 
Siarn: Charoon. 
Zweden: Einar Hennings. 
Zwitserland: W. Stucki. 
T sjechoslowakije: Dr. lb!. 
Turkije: M. K emal. 

AANV-ULLENDE OVEREENKOMST van 
het Verdrag van 8 November 1927 tot 
afschaf Jing van in- en uitvoerverboden en 
-beper·kingen. 

( Opso1n1ning van Staatshoofden.) 

Gezien het te Geneve op 8 November 1927 
onderteekende Verdrag tot a fschaff ing van 
in- en uitvoerverboden en -beperkingen ; 

Gezien de bepalingen van art. 17 van dit 
Verdrag; 

H ebben aangewezen als hun . gevolmachtig
clen ter in dit artikel bedoelde bijeenkomst: 

( Lijst van gevolmachtigden.) 

Die, na hun in goeden en behoorlijken vorm 
bevonden volmachten te hebben overgelegd, 
omtrent de volgende bepalingen zij n overeen
gekomen, welke bestemd zijn om de bepa-
1 ingen van het bovengenoemde Verdrag, waar
van zij een integreerend dee! zullen vormen, 
aan te vullen. 
Art. A. Het Aanhangsel van art. 6 van het 
Verdrag van 8 ovember 1927 wordt a ls 
volgt aangevuld ten behoeve van de hier-
onder genoemde landen: · 

Uitzonde,·ingen toegestaan volgens 
paragraaf l. 

Bulgarije. uitvoer. 
Rozestruiken, -boomen en onderla

gen, alsrnede wortels en stekken daar
van. 

• 
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Chili. 

Oud-ijzer en a fval van zink. 
Merrie. 

P ortugal. 
Fijne wol. 
Kurk in ruwen staat. 

T sjechoslowakije. 
Hopscheuten. 

Zw eden. 
Oud-ijzer. 

uitvoer. 

uitvoer. 
uitvoer. 

uitvoer. 
uitvoer. 

uitvoer. 

Uitzonderingen toegestaan volgens 
paragraaf 2. 

Estland. uitvoer. 
Pl atina, edelgesteenten, paarlen en 

koralen (ruw of bewerkt, los of gezet). 
Portugal. uitvoer. 

Dennehars. 
J'sjechoslowakije. uitvoer. 

Kwartziet. 
V e1·eenigde Staten van Anierika. uitvoer. 

H eliumgas. 
Art. B. In geval de op den datum van heden 
gesloten Overeenkomsten met betrekking tot 
den uitvoer van huiden en van beenderen bij 
gebreke van de noodige bekrachtigingen niet 
in werking zouden kunnen treden, zijn de 
Hooge Verdragsluitende Partijen van deze 
Aanvullende Overeenkomst overeengekom n 
ieder harer te machtigen later de aanvragen 
in te dienen, welke zij gerechtigd waren in te 
dienen volgens de bepalingen van art. 6 van 
het Verdrag en het bijbehoorende Protocol en 
welke zij niet hebben ingediend met het oog 
op de bovengenoemde Overeenkomsten. 

Deze aanvragen voor uitzonderingen zullen 
moeten worden gericht tot den Secretaris
Generaal van den Volkenbond v66r 30 Sep
tember 1929 en zullen door hem aan de Hooge 
Verdragsluitende Partijen worden toegezonden 
v66r 31 October 1929. 

De Hooge Verdragsluitende P artijen ve,·
binden zich onverwijld bijeen te kom en op de 
uitnoodiging, welke tot haar door den Secre
taris-Generaal zal worden gericht om d hier
boven bedoelde aanvragen voor uitzonderingen 
te ond rzoeken. 

Art. C. De Hooge Verdragsluitende Par
tij,m komen overeen, dat het Verdrag orn in 
werk ing te worden ge teld te voren zal moeten 
hebben verkregen hetzij de in art. 16 bedoelde 
bekra htiging, hetzij de in art. 16 van <lit 
Verdrag bedoelde toetreding van ten minste 
achttien Leden van den Volkenbond of taten 
ni et-Leden. 

De bekrachtigingen zullen v66r 30 Septem
ber 1929 moeten worden nedergelegd. 

Ieder cler Hooge Verdragsluitende Partijen 
zal de bevoegdheid hebben den Secretaris
Generaal van den Volkenboncl op het oogen
blik van de nederlegging van haar bekrach
tiging of van de kennisgeving van haar toe
treding mede te deelen, dat zij de inwerking
treding van het Verdrag te haren aanzien af
hankelijk stelt van de bekrachtiging of toe
tredi ng namens zekere Staten, zonder even
wel andere Staten te kunnen noemen dan de 
h ieroncler genoemde: 

Duitschland Roemenie 
Frankrijk Koninmjk der erven, 
Groot-Britannie Croaten en Slovenen 
Hongarije T jecho lowakije 

• 

Italie Turkije 
J apan Vereenigde Staten van 
Oostenrijk Amerika 
Polen Zwitserlancl 
De Secretaris-Generaal van den Volken

bond zal onmiddellijk ieder der Hooge Ver
dragsluitende Partijen medecleeling doen van 
elke ontvang n bekrachtiging of toetreding, 
alsmede van de opmerkingen, waarvan deze 
overeenkomstig het vorige lid vergezeld zou 
kunnen zijn. 

Op 31 October 1929 zal de Secretaris-Gene
raal van den Volkenbond aan alle Leden van 
den Volkenbond en taten niet-Leden, na
mens wie het Verdrag zal zijn onderteekend 
of de toetreding krachtens art. 16 van het 
Verdrag zal zijn ge chied, de v66r 30 Septem
ber 1929 nedergelegde bekrachtigingen en 
medegedeelde toetredingen bekend maken. 

Art. D . Indien blijkt uit een mededeeling 
van den Secretari -Generaal van den Volken
bond, bedoeld in het laatste lid van het vo
rige artikel, dat de voorwaarden, vereisch t 
krachtens de eer te drie leclen van genoemd 
artikel en het bijbehoorencle Protocol, op 30 
September 1929 zijn vervuld, zal het Verdrag 
op 1 Januari 1930 in werking treden. 

In het tegenovergestelde geval zal de pro
cedure, bedoeld in het laatste lid van art. 17 
van het Verdrag, worden gevolgd. 

Ten blijke waarvan de bovengenoemcle ge
volmachtigden deze Overeen kom t hebben on
derteekend. 

Gedaan te Geneve; den e l £den Juli negen
tienhonderd acht en twintig, in een enkel 
exemplaar, dat zal worden nedergelegd in het 
archief van het Secretariaat van den Volken
bond; eensl uiclencl afschrift zal worden toe
gezonden aan a ll e Leclen va n den Volken
bond en a ll e Staten niet-Leden, die ter Con
ferentie vertegenwoordigd waren. 

Duitschland: Dr. Ernst Trendelenburg. 
V ereenigde Staten van A 1nerika: 

Oostenrij k: 
B elgie : 

Hugh R. Wilson. 
Dr. Richard Schuller. 
J . Brunet. 
F. van Langenhove. 

Groot-Britannie en Noord- l erland: 
alsmede de deelen van het Britsche Rijk, 
die niet afronderlijk Lid van den Volken
bond zijn . 
Ik verklaar, clat mij n onderteek°ening geen 

van Zijner Britsche Majesteit's kolonien, pro
tectoraten of gebieden ondet· suzereiniteit of 
mandaat betreft. 

S. J. Chapman. 
Britsch.-l nilic : H. A . F. Lindsay. 
B ulgarije : 

Op het oogenblik van onderteekening van 
deze Aanvullende Overeenkomst verklaart 
Bulgarije, dat deze zal worclen bekrachtigd en 
in werking ge teld, zoodra de nationale munt 
in goud zal zijn hersteld. 

D . Mikoff. 
Chili : Tomas Ramirnz Frias. 
Denemarken: J. Clan. 

William Borberg. 
Egypte: Sadik E. Henein . 
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Estland: 
F inland : 

F rankrijk: 

A. Schmidt. 
Rudolf Holsti. 
Gunnar Kihlman. 

Op het oogenblik van onderteekening van 
deze Aanvull ende Overeenkomst verklaart 
Frankrijk, dat het door zijn aanvaarding 
geenerlei verplichting op zich neemt ten aan
zien van zijn ko lonien, protectoraten en ge
bieden, we lke onder zijn suzereiniteit of man
daat zijn geplaatst. 

Hongarije: 
ltalie : 

Japan: 

L etland: 
Luxe11,bu1·g: 
N oo,·wegen : 
Nederland: 

Polen: 
Po,·tugal: 

Roemeniii : 

D.Serruys. 
Nickl. 
A. Di Nola. 
P. Troise. 
N . Ito. 
J. Tsushima. 
Charles Duzmans. 
Albert Calmes. 
Gunnar Jahn. 
Posthuma. 
F. M. Wibaut. 
S. de Graaf£. 
Frarn,ois Dolezal. 
A. d'Oliveira. 
F. de Calheiros e Menezes. 
Antoniade. 
D. T . Gheorghiu. 
Cesar Popescu. 

]{oninkrijk der Serven, Croaten en Slovenen. 
Con t. Fotitch. 
Georges Curcin. 

Siam : Charoon. 
Zw eden : Einar Modig. 
Zwitserland: W. Stucki . 
J'sjechoslowakije : Ibl. 
Ti,?"kijt: 

Onder voorbehoud van artikel B. 
H assan. 

PROTOCOL VAN DE AANVULLENDE 
OVEREENKOMS'l'. 

Op het oogenblik van onderteekening van 
de Aanvullende Overeenkomst van het In
ternationale Verdrag tot afschaffing van in
en uitvoerverboden en -beperkingen, gesloten 
op den datum van heden, zijn de behoorlijk 
gemachtigde ondergeteekenden omtrent de 
volgende bepalingen overeengekomen, welke 
bestemd zijn om de toepassing van de Aan
vullende Overeenkomst te verzekeren: 

AFDEELING I. 
De Hooge Verdragsluitende Partijen ver

kl aren, dat in den tekst van de Aanvullende 
Overeenkomst van heden de uitdrukking ,,het 
Verdrag" geacht moet worden te beteekenen 
zoowel het Internationale Verdrag van 8 No
-vember 1927 tot a fschaffing van in- en uit
voerverboden en -beperkingen a ls de Aanvul 
lende Overeenkomst van heden. 

AFDEELING II. 
Ad Art. A. a. Kurk in ruwen staat, waar

voor een uitzondering aan Portugal is toege
staan, omvat niet kurkafval, ruwe kunstkurk 
( uit stukjes samengevoegde kurkmassa), fijn 
verdeelde kurk of kurk in vellen. 

b. Hoewel de in art. A opgesomde uitzon
deringen evenals die, welke in het Aanhang
sel van art. 6 van het Verdrag voorkomen, 

zijn toegestaan op de voorwaarde, dat de be
gunstigde Staten deze Aanvullende Overeen
komst zouden onderteekenen op den dag van 
de algemeene onderteekening, kwam het bil
lijk voor aan Bulgarije, aan Portugal en aan 
de Vereenigde Staten van Amerika een uit. 
stel tot en met 31 Augustus 1928 te verleenen. 

c. Ten aanzien van de uitzondering voor 
hopscheuten, welke ten behoeve van Tsjecho
s lowakije krachtens paragraaf 1 van art. 6 
van het Verdrag is toegestaan, verklaren de 
Hooge Verdragsluitende Partijen, dat haar 
toestemming is gegeven ingevolge de schrif
telijke verbintenis van de Tsjechoslowaaksche 
afvaardiging om den uitvoer van dit voort
brengsel vrij te laten naar alle landen, die 
aan Tsjechoslowakije door wettelijke of con
tractueele maatregelen de bescherming van 
de aanduiding van oorsprong van de Tsjecho
slowaaksche hop waarborgen of zullen waar
borgen. 

AFDEELING III. 
Ad Art. B. De Hooge Verdragsluitende 

Partijen komen overeen ten behoeve van 
Ita lie de toepassing van de bepaling van het 
Protocol van de Internationale Overeen komst 
01et betrekking tot d n u itvoer van beenderen 
(Afdeeling I , ad Artikel 1 a) te erkennen, 
ingeval de genoemde Overeenkomst in wer
king zou treden . 

AFDEELING IV. 
Ad Art. C. a. Met het oog op den toe

stand der Vereenigde Staten van Amerika 
voortvloeiende uit het feit, dat het jaar 1928-
1929 een jaar van korte parlementaire werk
zaamheid is, komen de Hooge Verdragslui
tende Partijen overeen, dat ook in geval de 
uit hoofde van art. C lid 3 gevraagde be
krachtiging van de Vereenigde Staten niet op 
den datum van 30 September 1929 zou zijn 
nedergelegd, het Verdrag op den datum van 
1 Januari 1930 in werking zal treden, m its 
alle andere Staten, waarvan de inwerking
treding afhangt en wier totaal aantal in dit 
geval tot zeventien zou worden teruggebracht, 
den Secretaris-Generaal van den Volkenbond 
van hun bekrachtiging of hun toetreding zul
len hebben kennis gegeven v66r 30 September 
1929 en mits er v66r den datum van 15 No
rnmber 1929 geen verzet is gerezen van een 
der Staten, die op het oogenblik van de neder
legging van hun bekrachtiging of hun toe. 
treding de inwerkingtreding van het Ver
drag te hunnen aanzien van de bekrachtiging 
of de toetreding van de Vereenigde Staten 
hebben afhankel ij k gestel d. 
In geval dit verzet zou rijzen, zou bet laatste 
1 id van art. 17 van het Verdrag van toepas
si ng zijn. 

b. De Hooge Verdragsluitende Partijen 
verklaren, dat zij bij het opstellen van de in 
art. C voorkomende lijst van Staten zich ho
venal hebben laten leiden door de onderlinge 
afhankelijkheid van zekere belangen, waarop 
tijdens de Conferentie de nadruk is gelegd. 

Zij hebben gemeend iedere vermelding te 
moeten weglaten, die slechts door het gewicht 
der economische belangen of door overwe
gingen van geografische Jigging gerechtvaar
digd zou zijn. 

• 
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Ind ien zij -er van hebben afgezien zekere 
Staten te noemen, is dit geschied, omdat deze 
Staten op dit oogenblik geen verboden van 
werkel ij ke beteekenis hebben; zij meenen da.n 
ook op bekrachtiging of toetreding van deze 
Staten te kunnen rekenen. 

Ten bl ijke waarvan de bovengenoemde ge
volmachtigden dit Protocol hebben ondertee
kend. 

Gedaan te Geneve, den elfden Juli negen
t ienho11derd acht en twintig, in een enkel 
exemplaar, dat zal worden nedergelegd in 
het arch ief van het Secretariaat van den Vol
kenbond ; eensluidend afschrift zal worden 
toegezondcn aan alle Leden van den Volken
bond en aan a lle Staten niet-Leden, die ter 
Conferentie vertegenwoordigd waren. 

Duitschland: Dr. Ernst Trendelenburg. 
V ereeniyde Staten van Amerika: 

Oostenrij k: 
Belgiif: 

Hugh R. Wilson. 
Dr. Richard Schuller. 
J. Brunet. 
F. van Langenhove. 

G,·oot-Britanni/J en N oord-l erland: 
a lsmede de deelen van bet Britsche R ijk, 
d ie n iet afzonderlijk Lid van den Volken
bond zijn. 
Ik verklaar, dat mijn onderteekening geen 

van Zijner Britsche Majeste it's kolonien, pro
tectoraten of gebieden onder suzereiniteit of 
mandaat betreft. 

Britsch-lndiif: 
B ulgarije: 
Chili: 

S. J. Chapman. 
H. A. F. Lindsay. 
D. Miko££. 
Tomas Ramirez Frias. 

Denema,·ken: J . Clan. 

Egypte : 
Estland: 
Finland: 

Ji'mnkrijk: 

William Borberg. 
Sadik E . Henein. 
A. Schmidt. 
Rudolf Holsti . 
Gunnar Kihlman. 

Onder de voorbehouden gemaakt op het 
oogenblik van onderteekening van de Aanvul
lende Overeenkomst. 

Honga,'ije: 
ltalii!: 

J apan: 

Letland: 
Luxemburg: 
Noo1rwegen: 
N ederland: 

Polen: 
P ortugal: 

Roemeniif: 

D. Serruys. 
ickl. 

A. di Nola. 
P. Troise. 
N. Ito. 
J.Tsushima. 
Ch'arles Duzmans. 
Arbert Calmes. 
Gunnar Jahn. 

Posthuma. 
F. M. Wibaut. 
S. de Graaf£. 
Frarn;ois Dolezal. 
A. d'Oliveira. 
F. de Calheiros e Mene~es. 
Antoniade. 
D . T. Gheorghiu. 
Cesar Popescu. 

Konink,'ijk der Serven, Croaten en Slovenen: 

Siam : 
Z weden : 

Const. Fotitch. 
Georges Curcin. 
Charoon: 
Einar Modig 

Zwitserland: W . Stucki. 
'l'sjechoslowakije: Ibl. 
Tu,·kije : 

Onder voorbehoud van artikel B. 
H assan. 

AA GEHECHTE VERKLARI NG. 
De afvaardigingen van Duitschland, van 

Oostenrijk en van Hongarije verklaren bij ~e 
aanvaarding ten behoeve van Ts1echoslowak1Je 
van de u itzondering voor kwartz iet krachtens 
paragraaf 2 -van art. 6 van het Verdrag, dat 
haar toestemming slechts is gegeven op voor
waarde van de verbintenis van Tsjechoslowa
kije om, zoolang als het Verdrag in werking 
zal blijven, de thans krachtens verdrag:en of 
bij zondere rngelingen vastgestel de contmgen
ten en uitvoervoorwaarden te handhaven. 
Duitschland : Dr. Ernst Trendelenburg. 
Oostenrijk: Dr. Richard Schuller. 
Ho ngarije: Nickl. 
T sjechoslowakije: Ibl. 

PROTOCOL betreffende de inwerkinytreding 
van het lnbernationale V erdrag van 8 No
vembe,· 1927 tot afschaffing van in- en uit
voerverboden en -b eperkingen en van de 
Aanvullende Overeenko,nst op dit V erdray 
van 11 J uli 1928. 

De ondergeteekenden, behoorlij k gemachtigd 
en te Parijs bijeengekomen op uitnood ig ing 
van den Secretaris-Generaal van den Volken
bond overeenkomstig de bepal ingen van arti
kel 17 van het Internationa:al Verdrag tot af
schaffing van in- en uitvoerverboden en -be
perkingen geteekend te Geneve op 8 Novem
ber 1927 'en van de artikelen C en D van de 
Aanvull~nde Overeenkomst op dit Verdrag, 
geteekend te Geneve op 11 Juli 1928 ; 

a te hebben vastgesteld, dat de oorkonden 
van bekrachtiging door hun onderscheidene 
Regeeringen zijn nedergelegd binnen den _ter
mijn, voorzien bij het bovengenoemde art1kel 
C van de Aanvullende Overeenkomst, behalve 
voor wat Duitschland betreft, namens welken 
Staat deze nederlegging eerst op 23 November 
1929 is geschied, en behalve wat Noorwegen 
betreft dat nog niet daartoe is overgegaan; 

Akte' nemende van de hierbij gevoegde ver
klaring, afgelegd door den afgevaardigde van 
Noorwegen ; 

Vaststellende, dat zekere voorwaarden voor 
· de inwerkingtred ing van het bovenbedoelde 
Verdrag en van de bovenbedoel de Aanvull~!'
de Overeenkomst zooals deze omschreven z1Jn 
in artikel 17 va~ het Yerdrag, n iet zij n ver-
vuld; . 

Vaststellende anderzijds, dat de vervull mg 
van deze voorwaarden op het oogenbli k n iet 
mogelijk is; 

Verlangend het bovengenoemde Verdrag en 
de bovengenoemde Aanvull ende Overeenkomst 
desniettemin in werking te doen treden tus
schen de Staten die zij vertegenwoordigen, in 
de hoop op ee~ spoedige vervu ll ing van de 
bovengenoemde voorwaarden; . 

Zijn omtrent de volgende bepal,ngen over-
eengekomen: . 

1. De bekrachtiging van de D tutsche Re
geering wordt bij uitzonder ing beschouwd de-
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zelfde gevolgen te hebben alsof zij v66r 30 
September 1929 was nedergelegd. 

2. De latere bekrachtiging, die de Noorsche 
Regeering heeft aangekondi gd, zal bij uitzon
dering worden beschouwd dezelfde gevolgen 
te hebben alsof zij v66r 30 September 1929 
was nedergelegd. 

3. De bekrachtigingen, die eventueel na
mens Polen en Tsjechoslowakije v66r 31 Mei 
1930 zouden wol'den nedergelegd, zu l Jen bij 
uitzondering worden beschouwd dezelfde ge
volgen te hebben a lso£ zij v66r 30 September 
1929 waren nedergelegd. 

4. Het Verdrag zal op 1 Janua ri 1930 in 
werking treden voor de Staten, namens wie dit 
Protocol wordt geteekend. 

Ten aanzien van Hongarije zal de inwer
kingtreding geschieden op de wijze, die in de 
hierbijgevoegde verklaring van den afgevaar
digde van dien Staat is aangegeven. 

5. Diegenen van de hierboven bedoelde 
Staten, die de inwerkingtreding van het Ver
drag afhankelijk hebben gesteld van de be
krachtiging door Polen en Tsjechoslowakije, 
of door een van deze beide Staten, zullen na 
1 Juli 1930 slechts gebonden zijn door de be
palingen van het Verdrag, indien deze beide 
Staten, of eventueel een van beiden, het Ver 
drag v66r 31 Mei 1930 behachtigen en aan 
de uit de inwerkingtreding van het Verdrag 
op 1 ,Januari 1930 voortvloeiende verplichtin
gen voldoen. Op dezelfde wijze zal een Staat, 
die te zijnen aanzien de inwerkingtreding yan 
het Verdrag aihankelijk heeft gesteld van <le 
bekrachtiging door een of meer andere Staten 
dan Polen en Tsjechoslowakije, na 1 Juli 1930 
slechts door de bepalingen van dit Verdrag 
gebonden zijn, indien deze Staat of cleze Sta
ten zelf na dien datum gebonden zijn. 

Indi en deze Staten van de bij de bepalingen 
van het vorige lid geboden gelegenheid af
stand doen , zull en zij dit den Secretaris-Gene
raal van den Volkenbond mededeelen in een 
v66r 20 J uni 1930 tot hem te rich ten verkla
ring. 

6. I eder der in paragraaf 4 hierboven be
doelde Staten zal op 30 Juni 1931 of op den
zelfden datum in de jaren 1932, 1933 en 1934 
van de door hem krachtens dit Protocol aan
vaarde verplichtingen worden ontslagen door 
op een dezer data een verklaring in zoodani
gen zin tot den Secretaris-Generaal van den 
Volkenboncl te richten. Deze bevoegdheid zal 
evenwel eindigen in het geval en op het 
oogenblik, dat het aantal der Staten, die v66r 
de onderteekening van dit Protocol het Ver
drag hebben bekrachtigd zonder de inwerking
treding claarvan van voorwaarden afhankelijk 
te stellen of die de inwerkingtreding afhanke
lijk stelden van voorwaarden, die vervuld zijn, 
niet minder dan achttien bedraagt. 

Het is we! verstaan, dat, indien een Staat 
het Verdrag handhaaft door toepassing van de 
bepalingen van het tweede lid van paragraaf 
5 van d it Protocol , hoewel de voorwaarden, 
waarvan hij de inwerkingtreding h ad afhan
kel ijk gesteld, niet vervuld zijn, die voorwaar
den niet uit dezen hoofde als vervuld zullen 
,vorden beschouwd ten aanzien van de toepas
sing van den tweeden zin van het vorige lid. 

De bepalingen van de beide vorige leden 
zullen op Polen en Tsjechoslowakije toepasse-

' lijk zijn in geval het Ve1'Clrag namens deze 
landen binnen den in paragraaf 5 genoemden 
termijn zou worden bekrachtigd. 

7. De in paragraaf 6 h ierboven vervatte 
bepalingen zullen worden uitgestrekt tot ieder 
Lid van den Volkenbond en tot iederen Staat 
niet-Lid, di e na den datum van heden tot het 
Verdrag mocht toetreden. 

Ten blij ke waarvan de ondergeteekenden d it 
Protocol hebben geteekend. 

Gedaan te Parijs, den twintigsten Decembe,· 
negentienhonderd negen en twintig, in een 
enkel exemplaar, waarvan de Fransche en de 
Engelsche tekst beide als authentiek zullen 
gelden en dat zal warden nedergelegd in het 
archief van het Secretariaat van den Volken
bond . Eeusluidend afschrift ervan zal worden 
toegezonden aan alle Leden van den Volken
bond, a lsmede aan iederen Staat niet-Lid, aan 
wien de Raad van den Vo! kenbond een exem
plaar van het Verdrag van 8 November 1927 
zal hebben toegezonden. 

Duitschland: Adolf Rei nshagen. 
Oostenrijk: Dr. Grtinberger. 
B elgie: J. Brunet. 
Groot-B,·itannii! : 

Ik verklaar, dat m ijn onderteekening geen 
van Zij ner M ajeste its Kolonien, Protectoraten 
of geb ieden onder suzereinite it of mandaat 
betreft. 

S. J . Chapman. 
Dene1narken : Boeck. 
V ercenigde Staten van A 1nerika : 

Fmnkrijk: 
H ongarije: 
Italie: 

· Japan: 

Charles E. Lvon. 
P. Eibel. • 
Nickl. 
G. Manzoni 1 

(Ad referendum) 

Luxeniburg: 
N 001·wcgen : 
Nederland : 
P ortugal: 
Roen,enie: 
Z witse1·land: 
Z uidslavie: 

N . Ito. 
Albert Calmes. 
Sigurd Bentzen. 
Posthuma. 
F. de Calheiros e M enezes. 
E. G. Neculcea. 
W. Stucki. 
I. Choumenkovitch. 

Verklarlng Yan de Noorsche .A.fyaardlglng. 

De ondergeteekende, behoorlijk door de Noor
sche Regeering gemachtigd, ve'l'klaart, dat deze 
Rcgeering zich verbindt met ingang van 1 
J anuari 1930 - in afwachting van de neder
legging van de form eele bekrachtiging van het 
Verdrag - de bepalingen van het Verdrag 

l Op het oogenblik van onderteekening van het 
Protocol heeft Zijne Excellentie de Koninklijke Ita
liaansche Ambassadeur te Parijs op bet Secretariaat 
van rlen Volkenbond de volgende verklaring neder
gelegd. welke moet warden beschouwd als de door 
hem op het Protocol geplaatste onderteekening te 
vergezellen : 

.,Door de in haar naam geplaatste onderteekening 
verbindt de Koninklijke Italiaansche Regeering zich 
bet Verdrag in werking te doen treden onder voor
behoud van de vervulling van de bij dit Protocol 
voorziene voorwaarden. alsmede van de in art,ikel C 
van de Aanvullende Overeenkomst voorziene voor• 
waarde, namelijk dat minstens achttien taten, die 
het Verdrag hebben bekrachtigd, het metterdaad 
met ingang van l Juli 1930 toopassen." 
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van 8 November 1927 en van de Aanvull ende 
Overeenkomst va n 11 J ul i 1928 langs admi
nistratieven weg in wer king te doen t reden . 

P a rijs, den twin tigsten December negent ien
honderd negen en twint ig . 

Si gurd ~ entzon. 

Yerklarlng van de Hongaarsclle 
Afvaardlglng. 

De ondergeteekende, behoorlijk door de H on
gaarsche R egeeri ng gemachtigd. 

Overwegende, dat de bij zondere bepali ngen 
van de Hongaarsche wetgev ing hem beletten 
cie paragrafen 4 en 5 van bovenstaand Proto
co l te aanva.arden, 

Verklaa rt, onder aanvaarding van de an
dere bepa l ingen van bovengenoemd P rotoco l, 
dat zij n Regeering te haren aanzien het Ver
drag zal beschouwen als voor H ongarije te zij n 
in werking getreden op 1 J anuari 1930, even
wel op voorwaarde, dat: 

1°. D uitschland, Oostenrijk, Italie, Roeme
nie Zwitserl and en Zuidslav ie na 1 J ul i 1930 
do;r de bepa lingen van het Verdrag gebonden 
zul len zij n ; 

2°. P olen en Tsjechoslowakije het Verdrag 
v66r 31 Mei 1930 hebben bekracht igd en aan 
de uit de inwerkingtreding van het Verdrag 
op 1 J anuari 1930 voortv loeiende verpl icht i n
gen vol rloen. 

P arij s, den twintigsten December negentien
honderd negen en twintig. 

Nickl. 

17 M aart 1930. ARREST van den Hoogen 
R aad. 

Weliswaar is de gemeentelijke Overheid 
krachtens de Wet O penbare Vervoermid
delen ook na de Wijzigingswet van 1926 
bevoegd gebleven om, naar mate van plaat
selijke omstandigheden en behoeften, bet 
openbaar verkeer binnen de gemeente te 
regelen , ook waar dit dee] uitmaakt van 
het intercommunaal verkeer, doch een 
regeling, kracht ens die bevoegdheid vast
gesteld, mag niet zoo ver ga::m, dat daar
door de mogelijkbeid o -n een intercommu
nalen autobusdienst, overeenkomstig de 
daartoe verleende vergu nning te onder
houden, feitelijk wordt opgeheven of ge
heeJ. afhankelijk wordt gesteld van bet goed
vinden van Burgemeester en Wethouders. 

Dit nu is inderdaa d bet geval bij de be
pal ing der algemeene politieverordening 
eener gemeente, verbiedende _aan houders 
of bestuurders van motornJ t mgen om, 
tenzij van dat verbod door Burg. en Weth. 
ontheffing is verleend, op den openbaren 
weg t e rijden of po t te vatten met bet 
kenlijk doe! een motorrij t uig te verhuren 
of daarin een zitplaats te verhuren . 

Derhalve moet zoodanige bepaling in 
strijd met bet stelsel der genoemde wet 
worden geacht en mist zij om die reden 
verbindende kracht. · 

De H ooge Raad der Nederl anden , 
Op bet beroep van A. A. de ~aard, au_t obus

ondernemer , geboren t e Beverw1Jk 27 Juli 1873, 
wonende te Velsen-Noord, requirant van cas
satie t egen een vonnis van de Arr.-Rechtbank 

t e Haarlem van den 5en December 1929, hou
dende bevestiging in hooger beroep van een 
vonnis van bet K antongerecht aldaa r van 
21 Augustus 1929, waarbij hij wegens in de ge
meente W ijk aan Zee en Duin a ls bonder en 
bestuurder van een motorrijtuig op den open
baren weg postvatten met bet kennelijk doe! 
daarin eene zit plaat s t e verhuren, zonder dat 
hem daartoe eene ontheffing als bedoeld in 
art. 144 der Algemeene P olitieverordening .voor 
de gemeente Wijk aan Zee en Duin is verleend, 
met toepassing der art t. 47, 144, 152 der voor
melde P olit ieverordening en 23 van bet Wet
boek van Strafrecht, is veroordeeld tot eene 
geldboete van f 5 en eene vervangende hech
tenis van 5 dagen ; 

Gehoord bet verslag van den Raadsheer 
Jhr. Feith ; 

Gezien de insinuatie, namens den P rocureur
Generaal aan den requirant beteekend, t er ken
nisgeving van den dag voor de behandelmg 
dezer zaak bepaald ; 

Gelet op de middelen van .. cassatie,. na mens 
den req uirant voorgesteld b1J ple1doo1 : 

1. Schending van art. 2 der Wet betreffende 
de Openbare Middelen van Vervoer, in verband 
met art. 4 7 van bovenvermelde verordening, 
door laatst gemeld artikel verbindend t e oor
deelen, ofschoon t oepassing daarvan tot gevolg 
kan hebben, dat eene uit kracht van gemeld 
wetsart ikel verleende vergunning, althans voor 
wat bet gebruik daarvan in de gemeente Wijk 
aail Zee en Duin betreft , te niet wordt gedaan ; 

2. Schending van art . 135 der Gemeentewet , 
in verband met meergemeld art. 47, door laatst
gemeld art ikel verbindend te oordeelen, of
schoon bet daarin vervatte verbod, althans voor 
wat betreft bet sub 2 omschreven rijden of post 
vatten op den openbaren weg, niet valt binnen 
de grenzen, bij gemeld wetsartikel aan de __ ver
ordene"nde bevoegdheid van den gemeentebJken 
wetgever gesteld ; . 

Gehoord den Advocaat-Generaa l Bes1er, 
na mens den P rocureur-Generaal, in zijne con
clusie, st rekkende dat bet bestreden en bet 
daarbij bevestigde v.,.-nnis zulle~ worden ver
nietigd, behalve voor zoover b1J bet laatstge
noemde het telastegelegde is bewezen verklaard 
en deze bewezenverklaring bij bet eerstgenoem
de is bevestigd, dat het telastegelegde alsnog 
niet strafbaar zal worden verklaard, en dat de 
verdachte te dier zake van alle rechtsvervol-
ging zal worden ontslagen ; . 

O. dat l ij bet in hooger beroep beves~1gde 
vonnis des K antonrechters , met qualificatie en 
strafoplegging als voorzegd , is beweze_n ver
k laard, dat requirant in de gemeente W1Jk aan 
Zee en Duin op den 4en Augustus 1929 des 
namiddags omstreeks 6.05 um: als houde! en 
bestuurder van een vierwieh g mot orr1Jt u1g 
(auto bus) G. 49204 op den openbaren . weg de 
Oude Kerkweg te W ijk aan Zee en Dum daar 
mede heeft p'ost gevat met het kenlijk doe! 
daarin zitplaatsen te verhuren, zonder dat h1J 
voorzien was van een ontheffing van Burge
meester en Wethouders van ~ lijk aan Zee en 
Duin als bedoeld in art . 144 der Algemeene 
Politieverordening van Wijk aan Zee en Dui?; 
da t de Recht bank daarbij bet in bet eerste ml(l.
del van cassatie vervat te, ook in hooger beroep 
voorgedragen verweer verwierp, op grond dat 
zij ,,niet vermag in t e zien, dat de enkele om-
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standigheid, dat Burgemeester en Wethouders 
een door Ged. Staten verleende concessie tot 
het exploiteeren van een autobus kunnen t e 
niet doen door aan zoodanigen concess ionaris 
te weigeren een ontheffing a ls in art. 4 7 en 
art . 144 der Verordening bedoeld de gevolg
trekking rechtvaardigt, dat meergenoemd art. 
47 zou zijn onverbindbaar, als te buiten gaande 
de verordenende bevoegdheid van den Ge
meenteraad, vermits de vraag, of wellicht op 
die wijze aan een door Ged. Staten verleende 
vergunning of concessie haar kracht kan worden 
ontriomen, veeleer raakt de doelmatigheid der 
verordening, welke niet staat aan de beoor 
deeling der rechterlijke macht, dan wel de 
wettigheid dier verordening" ; 

0. met betrekking tot het eerste middel: 
dat art. 47 der Algemeene Politieverordening 

voor de gemeente Wijk aan Zee en Duin, voor 
zooveel hier van belang, aan houders of be
stuurders van motorr\jtuigen, aan wie geen ont
heffing als in art. 144 bedoeld is verleend, sub 
2°. verbiedt op den openbaren weg te· rijden of 
post te vatten met het kenlijk doel een motor
rijtuig te verhuren of daarin een zitplaats te 
verhuren, terwij l art. 144 aan Burgemeester 
en Wethouders, de bevoegdheid verleent van 
bedoelde bepaling ontheffing te verleenen ; 

dat art. 2 en volgende der Wet Openbare · 
Vervoermiddelen sedert de daarin bij de wet 
van 30 Juli 1926, (Staatsblad n°. 250), aange
brachte wjjzigingen tot het in werking brengen 
van intercommuna le autobusdiensten voor ver
voer van personen voorafgaande vergunning 
vorderen, bij het verleenen ~aarvan voorwaar
den kunnen worden gesteld met inachtneming 
van de strekking der wet ; 

dat die strekking medebrengt, dat de te stellen 
voorwaarden niet a lleen punten mogen be

t reffen als begin en einde der autobuslijnen, 
d och ook de te volgen route en de plaatsen , 
waar tot het in- en uitlaten van passagiers moet 
worden gestopt ; 

dat voorts het belang van het reizend publiek 
.in verband met een juist e voorziening in de be
hoefte aan intercommuna le ~utobusljjnen, kan 
medebrengen, dat als voorwaarde wordt gest eld 
het stoppen op bepaa lde plaatsen van de open
bare straat in eenige gemeente, kunnende im
mers uithoofde van voormeld belang juist zoo
danige plaatsen daarvoor het meest zijn aan
gewezen ; 

dat nu weliswaar de gemeentelijke Overheid 
ook na de Wijzigingswet van 1926 bevoegd is 
gebleven om, naar mate van plaatselijke om
standigheden en behoeften, het openbaar ver
keer binnen de gemeente te regelen, ook waar 
dit dee! uitmaakt van het intercommunaal 
verkecr, doch een regeling, krachtens .die be
voegdheid vastgesteld, niet zoo ver mag gaan, 
dat daardoor de mogelijkheid om een intercom
munalen autobusdienst , overeenko;IUstig de 
daartoe verleende vergunning te onderhouden, 
feitelijk wordt opgeheven of geheel afhankelijk 
wordt gesteld van het goedvinden van Burge
meester en W ethouders ; 

dat dit nu bij art. 47 voormeld, - hetwelk 
immers niet insluit, dat den ondernemers van 
intercommunale autobusdiensten voor vervoer 
van · personen de bevoegdheid wordt gewaar
borgd om de eventueel in de vergunning aan
gewezen openbare straten te berijden, op de 

daartoe aangewezen plaatsen -t e stoppen en 
a ldaar passagiers op t e nemen, doch hetwelk 
den houders en bestuurders van tot zoodanige 
diensten behoorende motorrijtuigen als regel 
zelfs verbiedt op den OJJenbaren weg te rijden 
of post tia vatten met het kennelijk doe! di t te 
verhuren of daarin· een zitplaats te verhuren, 
- inderdaad het ge,al is; 

dat derhalve de vraag, of door de bepaling 
van art . 47 aanhef en sub 2°. aan een door 
Ged. Staten verleende vergunning of concessie 
haar kracht kan worden ontnomen, behalve 
de doelmatigheid, ook de wettigheid der ver
ordening raakt en voorzegde bepaling, voor 
zoover betrekking hebbende op het rijden met 
autobussen in intercommunaal verkeer, inge
volge vergnnn' ng kracbtens de gewijzigde Wet 
Openbare Vervoermiddelen verleend, in strijd 
met het stelsel dier wet moet worden geacht ; 

dat bieruit volgt, dat meergemeld art . 48 
aanbef en sub ~0 ., hetwelk in den vorm van een 
onsplitsbare wilsuit ing van den gemeentelijken 
wetgever ten aanzien van alle motorrijtuigen 
zonder onderscheid is vervat, voor wat motor
rjjtuigen betreft, verbindende kracht mist, en 
het middel alzoo is gegrond ; 

0. dat het bewezen verklaarde ook niet bij 
eenige andere wet of wettelijke verordenin g is 
strafbaar gesteld ; 

0 . dat, waar bet bestreden en het daarbij 
bevestigde vonnis reeds om die reden niet in 
stand kunnen blijven, een onderzoek naar de 
gegrondheid van bet tweede middel overbodig is ; 

Vernietigt het bestreden vonnis, zoomede het 
daarbij bevestigd vonnis van het Kantonge
recbt te Haarlem, behalve voor zooveel het 
t elastegelegde bij die vonnissen is bewezen 
verklaard; 

Rechtdoende krachtens art. 105 der Wet op 
de Rechterlijke Organisatie ; 

Ontslaat den requirant van alle recbtsver-
vo lging. ( W. v. G.) 

18 Maart 1930. BESLUIT tot w1J z1grng van 
het Koninkliik Beslnit van 24 April 1923 
(Staa tsblad n°. 159), houdende bepa lingen 
betreffende de voorhereiding in vredestijd 
van de samenwerking tusschen den 1:>ur
gerlijken en den milita.iren telegraaf- en 
telefoondienst in tijden van oorlog, oor
logsgevaar en andere buitengewone om
standighedPn, alsmede de regeling van die 
samenwerking. S. 81. 

Wii WILHELMINA, enz.; 
Op' de gemeenscbappelijke voordracht van 

Ome Ministers van Defensie en van Wa terstaat 
van 13 Februari l!l30, !Ide Afd. B, n°. 74 en 
van 12 Maart 1930, n°. 4, Hoofdbestuur der 
"Posterij en, Telegrafie en Telefonie ; 

Overwrgende, dat het wensrhelijk is gebleken 
om Ons Besluit van 24 April 1923 (Staatsblad 
n°. 159) t,e herzien ; · 

Hebben goedgevonden en verstaan te he
pa1en : 

I. Ons Besluit van 24 April 192:l (8ta.atsblad 
no . 159) wordt gewij zigd als volgt: 

Art. 2. In het gestelde onder b. , reg;el 1 
v. b. voor ,,ander" lezen ,,onder". 

Art. 3. Re,!!els l tot en met 4 v. b. lezen: 
De in artikel 2 onder a. bedoelde Commissie 

bestaat nit : 
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V 00rzitter, teven.~ lid : 
de Directeur· van den E tappen- en Verkeers

dienst ; 
Het gestelde onder ,,Leden:", lezen: 
twee hoofd- of su balterne officieren ,an het 

wapen der genie en twee hoofd- of subalterne 
officieren van de Zeemacht; aan te wijzen door 
Onzen Minister van Defensie ; 

een hoofdambtenaar of ambtenaar van den 
Rijkstelegraafdienst, t wee hoofdambtenaren 
of ambtenaren van den Technischen Dienst 
van den Rijkst,elegraafdienst, nlsmede een 
hoofdambtenaar of ambtenaar van den Rijks
t elefoondienst , aan te wijzen door Onzen Mi
nister van Waterstaat; 

R egels 6, 7 en 8 v . o. lezen : 
b. overige daarvoor naar de meening der 

Commissie in aanmerking komende officieren 
of ambtenaren ; 

A rt. 6. Den voorlaatsten regel lezen : 
P osterij en, TP.!egrafie en Telefonie in overleg 

met den Chef van den 
Art. J(). Den laatRten regel lezen : 
der Posterij en, Telegrafie en Telefonie. 
IT. De Bijlage van Ons Besluit van 24 

April 192:l (Staatsblad n°. 159) wordt gewijzigd 
als volgt: · 

Jn het hoofd regel 3 v. b . lezen: 
t elegraaf. en telefoondienst ; 
Art. 3. H et gestelde onder d vervolgen 

met : 
t en aa-nzien van de bestemming van materieel 

of personeel van den berichtendienst voor de 
burgerlijke luchtvaart zal de Commissie t e 
voren steeds overleg plegen met het H oofd van 
het Bureau Luchtvaart van het Departement 
van ,v at erstaat ; 

H et gestelde onder k en l lezen als volgt : 
k. b·et t,reffen van maar,regelen t en aanzien 

van zend- en ontva,nginricht fogen voor radio
telegrafie en radiotelefon ie, gehouden of bediend 
door anderen dan door den Staat ; . 

I. hetgeen, in den zin van hetgeen hiervoren 
onder a- k is vermeld, zal behooren te gesrhie
den of t e worden voorbereid met betrekking 
tot andere diensten dan den Rijkst elegraaf. en 
telefoondienst en den militairen t elegraaf. en 
t elefoondienst ; 

Onze Ministers van Defensie en van Water
staat zijn belast met de uitvoering van dit 
Besluit , hetwelk in het Staatsblad zal worden 
gepl aatst . 

's-Gravenhage, den 18den Maart 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, L. N. D e t:' k e r s. 
De M inister van Waterstaat, P . J . Re y m e r . 

( Uitgeg. 3 A pril 1930. ) 

19 M aart 1930. WET, tot wij ziging van de 
wet van 25 Juli 1919 (Staatsblad n°. 515) 
t ot verbetering van de haven te Vlissingen. 
s. 82. 

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

dat wijziging van de wet v&n 25 Juli 1919 
(8taatsblad n°. 515) tot verbetering van de 
haven te Vliasingen wenscbelijk is; 

Zoo is bet, dat, Wij, den R aad van State ge
hoord, en met gemeen overleg der Staten
Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
g_elijk Wij goedvinden en verstaan bij deze : 

Art. 1. In art ikel 1 van ·cle wet van 25 ,Juli 
1919 (Staatsblad n°. 5Vi ) tot verbetering van 
de haven te Vlissingen wordt in plaats van 
,, 10 M .'· gclezen ,, 12 M."' 

2. In art ikel 2 van evengenoemde wet wordt 
in plaats van ,. f 900,00()" gelezen . .f 935,00Q". 

Lasten en bevelen , enz. ; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 19den l\faar t 

1930. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Waterstaat, P. ,T. R e y m e r . 
(Uitgeg. 3 April 1930.) 

19 Maart 1930. WET, tot verhooging van het 
negende hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1929. S. 83. 

19 M aart 1930. Wet tot verkla.ring va n het 
algemeen nut <ler onteigening van percee
len, erfdienst baarheden en andere zakelijke 
rechten noodig voor verbetering en aanleg 
van een weg van Houten naar Schallcwijk, 
in de gemeenten H oiite.n en Schallcwijk. 
s. 84. 

19 M aart 1930. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van perceelen, 
erfdienst-baarheden en andere zakelijke 
rechten noodig voor aanleg van het gedeel
te Rotterdam- Station Moorrlrecht van den 
ontworpen Rij ksweg Rotterdam- Gouda. 
s. 85. 

19 M aart 1930. WET tot goedkeuring van 
het op 26 Maart 1928 te 's-Gravenhaye 
tusschen N ederland .en Groot-Britanniii en 
N oord-l erland gesloten verdrag tot nadere 
vaststell ing van een gedeelte der grens 
tusschen het Nederlandsche gebied op het 
eil and B orneo en Se,·awak. S. 86. 

Wij WILH ELMI NA, enz . .. . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het op 26 Maart 1928 te 's-Gravenhaye 
tusschen N ederland en G,·oot-Britanniii en 
N oo,·d-1 erland gesloten verdrag tot nadere 
vaststell ing van een gedeel te der grens tus
schen het Nederlandsch gebied op het eiland 
B orneo en S erawak, alvorens te kunnen wor
den bekrachtigd, ingevolge artikel 58 der 
Grondwet de goed keuring der Staten-Generaal 
behoeft; 

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

E eniy artikel. 
H et op 26 Maart 1928 te 's-Gravenhaye 

tusschen N ede,·la.nd en G1·oot-B1·itanniii en 
N oord-1 erland gesloten verdrag tot nadere 
vaststell ing van een gedeel te der grens tus
schen het Nederlandsch gebied op het eiland 
B orneo et S erawak, dat in a fdrnk nevens 
deze wet -is gevoegd, word t goedgekeurd. 

L as ten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den 1\faart 

1930. 
WILHELMI A. 

De Ministe,· van Buitenlandsche Za ken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k 1 a n d. 

De Minister van K oloniiin, D e Graa f f. 
(Ui tgeg. 30 April 1930.) 
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Hare Majesteit de Koning in der Neder
l anden en Zijne Majesteit de Koning van 
Groot-Britannia, I e rland en de Bri tsche Over
zeesche Gebieden, K eizer van Indi e, 

W enschende een gedeelte der grens, vastge
steld bij arti kel III van het op den 20sten 
J uni 1891 te Londen onderteekend verdrag 
tot aanwijz ing van de grenslijn tusschen de 
Staten op het e il and Borneo, d ie onder Britsch 
protectoraat staan en het N ederl andsche ge
bied -op dat e iland nader vast te stellen, 

Hebben goedgevonden te dien einde een 
verdrag te sluiten en hebben a ls Hoogst
D erzelver gevolmachtigden aangewezen : 

Hare Majesteit de Koning in der Neder
landen : 

Jonkheer Frans Beelaerts van Blokland, 
HoogstDerzelver Minister van Buitenlandsche 
Zaken, en 

Dr. J acob Christiaan Koningsber~er, Hoogst
t D erzelver Ministe r van Koloni en; 

Zijne Majesteit de Koning van Groot
Britannie, I erland en de Britsche Over
zeesche Gebieden, K eizer van I ndie, 

Voor Groot-Bri tannie en Noord-Ierland: 
The R ight Honourable Graaf Granville, 

G.C.V.O., K.C.M.G., HoogstDeszelfs Buiten
gewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister te 
's-Gravenhage; 
die na mededeeling hunner volmachten, welke 
in goeden en behoorlijken staat zijn bevonden, 
het volgende zijn overeengekomen: 

Art. 1. De grens a ls vastgesteld in artikel 
III van het op den 20sten Juni 1891 te Lon
den geteekend verdrag wordt tusschen de 
toppen van den Goenoeng Api en van den 
Goenoeng Raja nader vastgesteld a ls omschre
ven in het volgend artikel en a ls aangegeven 
op de kaart, we! ke bij <lit verdrag is gevoegd. 

Art. 2. V an het triangulatie-station Goe
noeng Api , waar een pilaar is geplaatst, loopt 
de grenslijn in ongeveer W.Z .W. richting over 
een afstand van vierhonderd vij ftig meter tot 
een punt op den Goenoeng Api, waar een pi-
1 aar is geplaatst; vandaar vo lgt de grens de 
waterscheiding afwaarts in ongcveer Z.W. 
Tichting over een afstand van zeshbnderd vijf
tig meter tot een punt, waar een pi laar is 
geplaatst; vandaar in een richting ongeveer 
W. ten N. over een afstand van zevenhonderd 
meter. tot een punt op het voetpad van het 
astronomisch station Goembang naar Siding, 
waar een pi laar is geplaatst; vandaar het 
voetpad volgende in eene over het algemeen 
N.O. richting over een afstand van vijfhonderd 
meter tot punt B atoe Aoem, waar een pilaar 
is geplaatst; vandaar in een rechte lijn loo
pende ongeveer N.W. ten N . tot de eerste 
rivier, een zijtak van de Odong rivier, een 
a fstand van zeshonderd meter; vandaar den 
zijtak op den rechteroever volgende in eene 
over het a lgemeen W. richting tot de samen
vloe iing met de Odong rivier, waar een pilaar 
is geplaatst; vandaar in een rechte l ij n loo
pende ongeveer N.W. tot een punt op den 
linkeroever van de Tring rivier, . waar een 
pilaar is geplaatst; vandaar in eene over het 
algemeen .W. richting tot een punt op den 
linkeroever van de Toepijem rivier, waar een 
pilaar is geplaatst; vandaar in eene over het 
a lgemeen N.N.W. richting tot een punt op 

1 

den rechteroever van de Pon nv1er, waa1· een 
pilaar is geplaatst; vandaar den bergrug vol
gende in eene over het algemeen W. ten N. 
richting tot een punt op den linkeroever van 
de Meroemo rivier, waar een pilaar is ge
plaatst ; vandaar over de Meroemo rivier tot 
een punt op haar rechteroever, waar een pi
laar is geplaatst ; vandaar de waterscheiding 
volgende in eene over het algemeen N.W . 
richting tot het triangulatie-station Goenoeng 
Broenai, waar een pilaar is geplaatst. 

Van het triangulatie-station Goenoeng Broe
nai loopt de grenslijn ongeveer N .N.W. in een 
rechte lijn tot het Goenoeng Djagoei (Poko 
Pajoeng) triangulatie-station, waar een p il aar 
is gepl aatst op het punt waar deze rechte I ijn 
het voetpad tusschen Billeh en Djagoei Ba
bang snijdt. 

Van het Goenoeng Djagoei (Poko Pajoeng) 
triangulatie-station volgt de grensl ij n den 
rechteroever van de Boewan rivier (welke bin
nen vijftig meter van bovengenoemden pilaar 
ontspringt) in eene over het algemeen 
richting tot haar amenvloeiing met de Berenas 
r ivier, op welk punt een pilaar is gep laatst: 
Pilaren zijn eveneens geplaatst op den rech
teroever van de Boewan riv ier bij het punt 
waar zij wordt gekru ist door het voetpad tus
schen Setaiis en Siloewas en waar zij wordt 
gekruist door het voetpad tusschen Setaiis en 
Goenoeng Raja. V an het sanienvloeiingspunt 
van de Boewan en de Berenas r ivier volgt de 
grensl ijn de Beren as rivier op haar rechter
oever tot haar samenvloei ing met de Separan 
rivier, waar een pilaar is geplaatst op den 
rechteroever van de Berenas rivier en een 
andere op den rechteroeve,· van de Separan 
riv ie r tegenover dien op den rechteroever van 
de Berenas rivier. Van deze laatsten pilaar 
loopt de grenslijn ongeveer N.W. in een 
rechte lijn tot het triangulatie-station Goe
noeng R a ja, waar een pil aar is geplaatst. Van 
di t triangulatie-station loopt de grenslijn on
gevee r O.N.O. langs den bergrug van den 
Goenoeng Raja tot zijn top, waar wegens de 
bodemgesteldheid geen pi laar is geplaatst. 

Art. 3. Dit verdrag zal warden bekrachtigd 
en zal in werking treden drie maanden na de 
uitwisseling der akten van bekrachtiging 
welke zoo spoedig mogelijk te 's-Gravenhage 
zal plaats hebben. 

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche ge
volmachtigden dit verdrag hebben ondertee
kend en er hunne zegels aan hebben gehecht. 

Gedaan in dubbel te 's-Gravenhage, den 
26sten Maart 1928. 

(L.S. ) Beelaerts van Blokland. 
(L.S.) Koningsberger. 
(L.S.) Granville. 

H er Majesty The Queen of the etherlands 
a nd His Majesty The King of Great Britain, 
Ireland and the British Dominions beyond 
the Seas, Emperor of India, 

Being desirous of further delimiting part of 
the fronti er established in article III of the 
Convention signed at London on the 20th 
June, 1891 , for the delimitation of the boun
dary l ine between the States in the I sland of 
Borneo which are unde1· Bri t ish protection and 
the N etherlands' territory in that island, 
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Have resolved to conclude a Convention for 
that purpose, and have appointed as their ple
nipotentiaries : 

H er Majesty The Queen of the Tether-
1 ands: 

Jonkheer Frans Beelaerts van Blokl and, H er 
Majesty's Minister for Foreign Affa irs, and 

Dr. Jacob Christiaan Koningsberger, Her 
Maj esty's Minister for the Colonies; 

His Majesty The King of Great Britain, 
Ireland and the British Dominions 
beyond the Seas, Emperor of Indi a, 

For Great Britain and Northern Ireland: 
The Right Honourable The Earl Granville, 

G.C.V.O. , K.C.M.G., His Majesty's Envoy 
Extraordinary and Minister Plenipotentiary 
at The Hague ; 
who, having communicated their full powers, 
found in good and due form, have agreed as 
follows: 

Art. 1. The boundary as defined in article 
Ill of the Convention signed at London on 
the 20th June 1891 is further delimi ted be
tween the summits of the Gunong Api and of 
the Gunong R aya as described in the follo
wing article and as shown on the map atta
ched to th is Convention. 

Art. 2. From the Gunong Api triangula
tion station, where a pillar has been erected, 
the boundary line bears approximately 1¥.S.W. 
for a distance of four hundred and fifty 
metres to a point on Gunong Api , where a 
pillar has been erected; thence it follows the 
watershed downwards in an approx imately 
S. W. direction for a distance of six hundred 
and fifty metres to a point, , where a pillar 
has been erected; thence in an approximately 
W. by N. direction for a di stance of seven 
hundred metres to a point on the footpath 
from Gumbang astronomical station to Siding, 
where a pillar has been erected; thence follo
wing the footpath generally in a N.E. direc
tion for a distance of five hundred metres to 
point Batu Aum, where a pillar has been 
erected; thence in a straight line bear ing 
approximately N.W. by N. to the first stream, 
tributary of the Odong river, a distance of 
six hundred metres; thence following the tr i
butary on its right bank in a generally W. 
direction· to the confluence with the Odong 
river, where a pillar has been erected; thence 
in a straight line bearing approximately 
N .W. to a point on the left bank of the 
Tring stream, where a pillar has been erected; 
thence in a generally N.W. direction to a 
point on the left bank of the Toepijem river, 
where a pillar has been erected; thence in a 
generally N.N.W. direction to a po int on the 
right bank of the Pon stream, where a pillar 
has been erected; thence following the crest 
in a generally W. by N. direction to a point 
on the left bank of the Meroemo river, where 
a pillar has been erected; thence across the 
Meroemo river to a point on its right bank, 
where a pillar has been erected; thence follo
wing the watershed in a generally N. W. 
direction to the Gunong Brunei triangulation 
station, where a pillar has been erected . 

From the Gunong Brunei triangulation sta
tion the boundary I ine bears approx im ate ly 
N.N.W. in a straight line to the Gunong 

J agoi (Poko Payong) triangulation station, 
where a pillar has been erected at the , point 
where this straight line cuts the footpath 
between Billeb and Jagoi Babang. 

From the Gunong J agoi (Poko Payong} 
triangulation station the boundary line fol 
lows the right bank of the Boewan - river 
(which has its source within fifty metres of 
the above-mentioned pillar) in a generally N. 
direction to its confluence with the Berenas 
river, at which point a pillar has been erec
ted . Pill ars have a lso been placed on the 
right bank of the Boewan river at the point 
where it is crossed by the footpath between 
Setaas and Siloewas and where it is crossed 
by the footpath between Setaas and Gunong 
Raya. From the point of confluence of the 
Boewan and Berenas rivers the boundary line 
follows the Berenas river on its right bank 
to its confluence with the Separan river, 
where a pillar has been erected on the right 
bank of the Berenas river and another on the 
right bank of the Separan river opposite to 
that of the right bank of the Berenas river. 
From the latter pillar the boundary line 
bears approximately N .W. in a straight line 
to the Gunong Raya triangulation station , 
where a pillar has been erected. From this 
tria ngulation station the boundary line bears 
approximately E.N.E. along the crest of the 
Gunong Raya to its top, where on account of 
the nature of the soil no pillar has been 
erected. 

Art. 3. The present Convention sh all be 
ratified and shall come into force three 
months after the exchange of the acts of rati
ficat ion, which shall take place at The Hague 
as soon as possible. 

In witness whereof the respective plenipo
tent~aries have signed the present Convention 
and have aff ixed thereto their seals. 

Done in duplicate at the Hague, the 26th 
day of March 1928. 

(L.S.) Beelaerts van Blokland. 
(L.S.) Koningsberger. 
(L.S.) Granvi lle. 

19 .iJfaart 19~0. WET, houdende goedkeuring 
v;1n bet op 22 F e bruari l 929 te 'sJhavenhage 
t,usschen Nederland en Urtl{Juay gesloten 
verdrag tot regeling van de toelating, als
mede van de recht.en, verplichtingen en 
immuniteiten van consulaire ambtenaren 
der Republiek in NeAerlandsrh-Indie, Suri
name en Gurayao. S. 87. 

Wij WILHELMINA, cnz . ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen bebben, 

dat het op 22 Februari 1929 te 's -{havenhnge 
tnsschen N,rlerland en Uruguay gesloten ver
drag t0t regeling van de toelating , alsmede 
van de rechten, verplichtingen en immuniteiten 
van consnlaire ambtenaren der Republiek in 
Nederlandsch-Indii\ 8urinome en Oura9an, in
ge,•olge artikel .'i8 der Grondwet, de goedkeu
ring der Staten-Generaal behoeft : 

Z00 is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Eenig artikel. 
Het nevens deze wet in afdruk gevoegd ver

drag ,tusschen Nederland en Umguay den 22sten 



19 MAART (S.87) 1930 
Februari 1929 te 's-Gravenhage gesloten, wordt 
goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz.: 
Gegeven te 's-Gravenha6e, den 19den l\faart 

1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlanrlsrhe Zalcen, 
B e e 1 a e r t s v a n B I o k I a n d. 

De: ]J1iniste.r v.in Kohni;;n, T> e 11 r a a ff . 
. (Ui;g~g. 3 April 1930.) 

Sa Majeste la Reine des Pa:vs-Bas et Son 
Exc.illence le President de la Republique 
Orientale de 1'1:Truguay, desirant resserrer les 
liens d 'amitie existant entre le Royaume des 
Pays-Bas et la Republique de l 'Urugun-:v et 
assurer aux relations de commerce et~,hlies 
entre Jes deux nations le developpement le plus 
a,mple, -sont com·enu~ de conclure une con,·en 
tion speciale sur !'admission des Jonctionnaires 
consulaires uruguayens dans Jes prinf:ipaux 
ports des fodes neerlandaises, du Surinam et 
de Curai;,ao. 

A cette tin Sa Majest,\ la Reine des Pays-Bas 
a nomme comme plenipotent iaire : 

Jonkheer Frans Beelaerts van Blokfo,nd, Son 
Ministre des Affaires Etran,::;eres. 
et Son Exrellence le P ,l 0 ident, de Jn, Republi
que Orientale de l'Uru~uay : 

M. Enriq ue E. Buero, Son Euvoye Extraor
diuaire et Mini~tre Plenipotentiaire aupres de 
Sa Ma;este la Reine des Pays-Bas, 

lesquels, dftment a-utorises a cet effet, sont 
convenus des articles suivant.s : 

Art. 1. Des Consuls-Generaux, Consuls, 
Vi ,:e•Consuls et Agents Coi;sulaires de Ja R epu
dique de !'Uruguay seront admis dans tons Jes 
ports des Indes neerlandaises, du Surinam et de 
Cura9ao, qui sont onverts a.ux navircs de tou
tes Jes nations . 

Art. 2. Les Consuls-Generaux, Consuls, 
Vice-Consuls et Agents Consulaires de la Repu
hlique de !'Uruguay seront consideres comme 
des protedeurs du commerct- de leurs nationaux 
dans lenr arrondissement consulair'l . I ls reside
ront clans le port indique dans leur commission 
et seront soumis aux loi.,, taut ci viles q ue pena
les, qui y sont en vigueur, sauf Jes exceptions 
que la presente convention etaUit en leur 
faveur. 

Art. 3. Avant d'etre admis it, l'exercice de 
leurs fonctions et de jouir des immunites qui y 
sont attachees, Jes Consuls-Generaux, Consuls, 
Vice-Consuls et Agents Consulaires doivent 
presenter, par la voie indiquee darn le second 
alinea de ]'article G, au Gouvernement de Sa 
Majeste la Reine des Pays-Bas une cc,mmission, 
indiq uant lenr arrondissement consulaire et le 
lien de leur residence. 

Du moment que l 'exequatur sera eontresigne 
par le Gouverneur-Gi\ner,i,l des Indes neerlan
daises, par le Gouverneur du Surinam ou par 
le Gou verneur de Ctfra~ao lesdi.ts fonotionnaires 
consuiaires de tout grade auront droit a la 
protection du Gouvernement Neerlandais et a 
l'assistance des autorites locales pour assurer 
le lihre exercice de leurs fonctions . 

Le Gouvernement de la Reine se reserve la 
facn lte de retirer l'exequatur ou de le faire 
retirer par le Gouvernenr-General ou par Jes 
Gonverneurs susvises, en indiq uant les motifs 
de cette mesure. 

Art. 4. Les Consuls-Generaux, Consuls, 
Vice-Consuls et A~ents Cornulaires sont auto
rites a placer au-dessus de la porte exterieure 
de Jeur demeure ou e'llle de la maison dans 
laquelle ils ont etab1i leur chancellerie un 
ecusson aux armes de leur pays, avec la le<>enrle : 
Consulat-General, Consulat, Vice-Consu!at ou 
Agence Consulaire de la Republique de 
l'Urmmay. 

II est bien entendu que cette marque exteri
eure ne pourra jamais c>tre consideree comme 
donnant droit d 'asile, ni comme pouvant 
soustraire la maison et ceux qui l 'habitent aux 
poursuites de la ju tice te~ritoriale. 

Art. ii. II est neanmoins entendu qne les 
archives et documents relatifs aux affaires con
sulaires seront proMg6s contre toute recherche, 
et qu'aucune autorite ni aucun magistrat ne 
poun:a Jes visiter, Jes saisir ou s'en enquerir 
d'une maniere quelconque et sous aucun pre
texte. 

Art. 6. Les Consuls-Gen13raux, Consuls, 
Vice-Consuls et Agents Consulaires ne sont 
investis d'aucun caractere diplomatique. 

Aucune demande ne pourra etre adressee au 
Gouvernement Neerlandais que par l 'entremise 
du representant diplomatique de la Repul,lique 
de !'Uruguay accredite It La Haye. 

En cas d'urgence Jes Consuls-Generaux, 
Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires 
pourront recourir directement au Gouverneur
General ou aux Gouverncurs susvises, prouvant 
l'urgence et exposant Jes motifs pour Jesquels 
la demande ne saurait Hre adressee aux autori
tes subalternes; ou en demontrant que les 
demandes, :tnterieurement adressees a ces 
autorites . seraient restees sans effet. 

Art. 7. Le passeport, delivre OU vise par 
Jes fonctionnaires cons11laires, I\e dispense nul
lement le norteur de l'ohligation de se munir 
de ton~ Jes actes req uis par Jes lois OU r eglements 
loc,i,ux pour voyager ou s'etahlir aux Indes 
neerlandaises, an Surinam on a Cura,ao et ne 
porte aucun prejudice a l'exercice du droit que 
possedo le Gouvernement du territoire en 
question d'y interdire le sejour ou d'ordonner 
l 'eloignement de tout individu muni d'un 
pas~eport. 

Art; 8. Toutes Jes operations relatives au 
sauvetage des navires uruguayens, naufrages 
sur les cotes des Indcs neerlandaises, du Suri
nam ou de Cura,ao, seront dirigees par les 
Con~11Js-Generaux, Consuls, Vice-Consuls ou 
Agents Consulaires de la Republique de 
!'Uruguay. 

L' intervent:on des autorites locales aura. 
seulement. lieu pour maintenir l'ordre, garantir 
Jes interets des sauveteurs, s'ils sorit etrangers 
aux equipages naufrages et assurer !'execution 
des dispositions a observer pour l'entree et la. 
sortie des marchandises sauvees. 

F,n l':tbsence et jusqu'a l'arrivee des Consuls
Generaux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents 
Consula,ires, Jes autorites locales devront d'ail-
leurs prendre toutes Jes mesures necessaires 
pour la protactirm des individus et la eonser
v:1tion des effets naufrages. 

II est de plus convenu que Jes marchandises 
sauvees ne seront tenues a aucun droit de 
douane a moins qu'elles ne soient admises a la. 
consommation interieure. 

Art. 9. Les Consuls-Generaux, Consuls, 
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Vice-Consuls et Agents /Jonsulaire~ uruguayens 
peuvent requerir l'assist11,n,,e des autorites loca
les pour l'arrestation , la detention et l'empri
sonnement des deserteurs des navires urugua,v
ens, mar~hands ou de guerre, pour a utant que 
! 'extradition des deserteurs de ces navires a ete 
stipulee par traite . 

A cet effet, ils s'adresseront par ecrit aux 
fonctionnaires 0ompetents et si la preuve est 
rapportee par Jes registres du navire, Jes roles 
d 'eqnipage ou par tout autre document authen
tiquc, que les liommes reclames faisaient partie 
de l 'eq uipage, !'extradition sera accordee a 
moins que l 'individu dont ii s'agit. ne soit aujet 
neerlandais. 

Les autorites locales seront tenues d.'exercer 
toute leur autorite pour faire aFeter Jes deser
teurs. Aprils leur arrestation, ceux-ci seront 
mis a la disposition desdit~ fonctionnaires con
snlaires et pourront etre detenus a la requisition 
et aux frais de ceux qui Jes rec!ament, pour 
etre ensuite renvoyes a borrl des navires aux
quels ils appartiennont, ou d'un aui.re navire 
de la meme nation. Neanmoins si ces deserteurs 
ne sont pas renvoyes dans Jes trois mois, a 
-partir du jour de Jeur 11,rrestation, ils seront mis 
en Jiberte et ne pourront plus etre arretes du 
meme chef. 

11 est entendu toutefois que l 'extr!l,dition du 
deserteur qui aurait, commis quelque crime, 
delit ou contravention, sera remise jusqu'a ce 
que le tribunal neerlandais (territorial ou 
metropolitain ) sa.isi de l 'affaire, ait rendn une 
sentence et que celle-ci ait ete executee. 

Art. 10. Lorsqu'un sujet de la Repuhlique 
de !'Uruguay vient a deceder SltllS heritiers OU 

executeurs t estamentaires connus, Jes :wtorites 
neerlandA,ises, chargees. d'apres Jes lois loc11,Jes, 
de !'administration de la succession, en donne
ront avis aux fonctionnaires consnlaires uru 
guayens, afin de transmettre a·ux interesses Jes 
in formations necessaires. 

Art. ll. Les Oonsuls-Generanx, Consuls, 
Vice-Consuls 0 11 Agents Consulaires uruguayens 
seront, a la requete du capitaine 011 de l'officier 
qui le remplace, exclusivement charges de 
l'ordre interienr a bord des navires de commerce 
de leur nation. 

Ils connaitront seuls de tous Jes cli ffererids, 
qui se seront eleves en mer ou qui s'eleveront 
dans Jes ports ent re le capitaine, Jes officiers et 
Jes membres de !'equipage, y compris ceux qui 
concernent le r eglement des salaires et ]'execu
tion des enga.gements reciproquement consentis. 

Les tribunaux 011 Jes autres autorit.as neer
landais ne pourront a aucun titre s'immiscer 
dans ces d-ifferends a moins que ceux-ci ne 
soient de nature a troubler la tranquillittl et 
i'ord.re public ~ terre 0 11 dans le port, 0 11 que 
des personnes etrangeres a !'equipage ne s'y 
trouvent melees. 

Art. 12. Pour autant q u'a l 'UruguP"Y Jes 
memes faveurs sont accordees rcciproquement 
aux Consuls-Gt\neraux, Consuls, Vice-Consuls 
te Agents Consulaires des Pays-Bas, Jes Con
suls-Generaux, Consuls, Vice-Consuls et .Agents 
Consulaires uruguayens qui n'exercent pas le 
commerce ni aucune fonction 011 profession 
autre que leurs fonctions consulaire,, , seront 
exempts du logement mi,itaire, de l 'impot 
personnel et de tonte imposition genemle 011 

municipale ayant un camctere personnel, a 
moins qu'ils ne soient sujet,s neerlandais ou 

qu 'ils n'habitent deja le Royaume des Pays
Bas ou ses territoires d'outre-mer lors de leur 
nomine,tion. Cette· exempt ion ne peut jamais 
s'etendre aux droits de douane ou autres im
pots indirects ou re<'ls. 

Art. J 3. Les Consuls-Generaux , Consuls, 
Vice-Consuls et Agents Consula,res uruguayens 
jouiront de tous Jes autres pdvileges. exemp
tions et immunites aux Indes 11<'erlan·daises, 
au Surinam et a Cura~ao, qui pourraient etre 
acr.ordes par la snite aux agents du -meme rang 
de la nation la :plus favorisee. 

Art. 14. La present.e convention sera ratifiee 
et J"echange des ratifications aura lieu a La 
Haye ,lans le plus bref delai possit-le. 

Elle est conclue pour un terme de cinq ans, 
a partir du 9•1ieme !our apres l'echange des 
ratifi cations. 

A moins qu'une des Hautes Parties Contrac
tantes n'ait notifie a l'aut re, au moins un an 
,want ce terme, son intention d'en faire cesser 
Je3 effets, la convention restera en vi~ueur 
jusqu'a !'expiration d 'une 11,nnee apri>s la d,mon
ciation faite par l'une des H autes P arties 
Contractantes. 

En foi de q uoi, Jes plenipotentiaires respectifs 
ont si!me la presente convention et y ont appose 
le s,·eau de leurs armes. 

Fait en double exemplaire a T,a H aye, le 
22 fevrier : 929. 

(L.S.) Bee I a er t s van BI o k l an d. 
(L. S.) E. E. Buer o. 

19 Maart 1930. WET, houdende naturalisat ie 
van A. 0. Goldschrnidt en 19 anderen. 
s. 88. 

Wij WILHELMI A, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat August Otto Goldsch,nidt en 19 anderen 
aan Ons een verzoek om naturalisatie hebben 
ingediend, me_t overlegging - wat betreft de 
in artikel 2 genoemden voo,· zooveel doenlijk 
·- van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
<ler wet van 12 December 1892 ( Staatsblad n°. 
!!68) op het Nederl anderschap en het ingeze
tenschap, laatstelijk gewij zigd hij d:? wet van 
31 December 1920 (Staatsb lad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. August Otto Goldschrnidt, geboren te 

Linyen (P ruisen) den 6 December 1882, 
leeraar bankwerker, wonende te Apeldoorn, 
provincie Gelde,·land; 

2°. J oseph H einrich Gerhard H akken, ge
boren te H uthu,n (Pruisen) den 11 Juni 1893, 
fabr ieksarbeider, wonende te E,n,nerik ( P rui
sen); 

3°. Norbt,·t F,·iedrich H anke, geboren te 
Wurb enthal ( Oostenrijk) den 10 Februari 
1896, tijdelijk gediplomeerd technisch ambte
naar bij den Post-, Telegraaf. en Telefoon
dienst, wonende te B andoeng (Nederlandsch· 
lndie); 

4°. Franz Arnold Jansen, geboren te Ober
,nassen (P r-uiscn) den 14 December 1888, met 
selaar, wonende te El ten bij E,n,nerik ( P rui• 
sen); 

5°. E1n,na L ouise .Jonkers, geboren te E s
sen (P ruisen) den 31 Januari 1895, dienst
bode, wonende te Wachtendonk (P ruisen); 

6°. Cart W ilhel,n Pleiner, geboren te Duis-
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bu,·g (P misen) den 18 J anuari 1898, fabrieks
arbe ider , wonende te H uthit1n bij E,n,nerik 
( P ruisen); 

7°. H einrich W ilhel,n P ostitlart, geboren 
te Millingen ( P ruisen) den 19 Juni 1895, 
bankwerker, wonende te Cal car ( P ruisen); 

8°. B runo K urt Felix R aes/ eldt, geboren 
te B erl ijn ( P ruisen) den ·1s J a nua ri 1890, ad
m inistrateur van eene onderafdeel ingsbank, 
wonende te B agan Api A vi (Nederlandsch
l ndie); 

9°. J an R eit1·ink, geboren te E,nlichhei,n 
( P ,•uisen) den 24 Augustus 1894, land bouwer, 
wonende te Oste,·wald ( P ruisen); 
in werki ng gesteld , zoodra de nationale munt 

10°. M a,·ia B ernha·rdine Rieken, geboren te 
E mme,·ik ( P ruisen) den 25 M aar t 1896, zon
der beroep, wonende te E n'1nerik ( Pruisen ); 

11 °. B ernhard P eter R iitten, geboren te 
T ill ( P ruisen) den 20 Mei 1892, fabr ieksar
der, wonende te llisswick bij K lee/ (P ruisen); 

12°. Friedrich H einrich Chris tian Sc hwank, 
geboren te R aduhn (M ecklenburg) den 23 N o
vem ber 1884, adjudant-onderoffic ier , geweer
m aker, wonende te M edan (Nederlandsch
lndie); 

13°. Nicolas J oze/ S luijpers, geboren te 
Laurensbery (P,-,,isen) den 12 April 1897, 
machi n ist, wonende te M e,·kstein bij A ken 
( P ruisen); 

14°. J ean B aptiste Spanjersberg, geboren 
te Brussel (B etgie) den 25 April 1878, kar
tonbewerker, wonende te B russel ( B elgie); 

15°. J ohanna Adelheida Versteegen, we
duwe van J ohannes H endrikus van JJ,ossum, 
geboren te Ern,nerik ( P r·uisen) den 11 F e
bruari 1860, zonder beroep, wonende te 
H uth.um bij J::,n,nerik (P ruisen); 

16°. R obe,·t J oseph W acktrs, geboren te 
Neuwerk (P ruisen) den 19 Maart 1889, opera
zanger, wonende te Dusseldor/ ( P ruisen); 

17°. J ean Dominique W outen, geboren te 
l xell es (B clgiiJ) den 16 Augustus. 1880, pro
curatiehouder, wo nende te W assenaar, provin
c ie Zuidholland. 

2. Met afwijking van het b paal cle bij a r
t ikel 3, v ierde lid , onder 3°., der wet van 12 
Decem ber 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 

ederl anderschap en het ingezetenschap, laat
stelij k gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedan ighe id van Nederlander verleend aan: 

1°. P eter J oannes H ubertus J anssen, gebo
r en te Stramp,·oy ( L imburg) den 9 M aart 1898, 
spoorwegarbeider , wonende te H ee,·len, pro
v incie L irnburg; 

2°. Franciscus M e,·ken, geboren te Grons-
1Jeld (L imbu1·g) den 2 Juli 1900, spoorwegar
be ider, wo nende te Venray, provincie L im
burg; 

3°. T heodoo,· H ein1-ich Nieters, geboren te 
E11imcn ( D,·enthe) den 1 Juni 1898, veenar
be ider , wo nende te J(lazienaveen, gemeente 
E m,1nen, prov incie D renthe. · 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondi g ing. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den 1aart 

1930. 
WILH ELMINA. 

De Ministe,· van J ustitie, J . D on n er. 
(Uitgeg . 2 April 1930.) 

1930. 

19 Maart 1930. \\-'"ET , houdende na tu ra l isatie 
van H. A . A,·ets (Are tz) en 19 a nderen. 
s. 89. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Al zoo W ij in oven vegi ng genomen hebben, 

dat H ubert A,·nold A,·ets (.4.ntz) en 19 an
de ren aan Ons een verzoek om natura l isatie 
hebben ingcdi end , met overlegging - wat be
t reft de in a r t ikel 2 genoemden voo,· zooveel 
doenl,;jk - va n de bewijsstukken, bedoeld in 
a rt ike l 3 der wet van 12 December 1892 
(S taatsblad n°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelij k gewijzigd 
bij de wet van 31 December 1920 (Staatsb lad 
n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
A rt, 1. De hoedan igheid van N ederlander 

wordt bij deze ,ve rl eend aan: 
1°. H ube ,·t A ,-,wld A,·ets ( A re tz) , geboren 

te H illensberg ( Pruisen) den 10 November 
1892, voerm an, wonende te Stras_s-H erzogen
rath ( P ruisen); 

2°. Victo,- B eck, geboren te W eenen ( Oos
tenrijk) den 6 Augustus 1887, koopman, wo
nende te A mste,·dam, provincie N oordhol
land); 

3°. Christina van den B e,·g, geboren te 
E mden ( P ,-uisen) den 22 J a nuari 1896, a r
be idste r , wonende te E·inden (P ruisen); 

4°. ilfaria P etronella van Gemert , geboren 
te Goch ( Pruisen) den 6 Februa ri 1891 , zon
der beroep, wonende te Kl ee/ ( P ruisen); 

5° . Matthias J oseph H eck?nanns, geboren 
te A ken ( Pruisen) den 12 October 1896, slo
tenmaker, wonende te A ken ( Pruisen); 

6°. Gerhard H ennsen, geboren te Wyl er 
(Pr•uisen) den 10 J anuari 1885, leerlooier , wo
nende te Materborn bij Kl ee/ (P ruisen); 

7°. Ger,·it J an K e,·kdijk, geboren te Getelo 
( Pr-uisw) den 24 September 1887, landbouwer, 
wonende te Egge (P ruisen); 

8°. H einrich A lbe,·t K ronenbitter, geboren 
te F,·eiburg ( B aden) den 19 Maart 1879, g las 
in loodzetter , wonencle te B erg en Dal, ge
meente G,·oesbeek, prov incie Gelderland; 

9°. J an H indrik M ol endijk, geboren te Bi
,nol ten (P ,-uisen) den 3 April 1893, landbou
wer, wonende te Bi,nolten ( P ruisen); 

10°. A l<!xander M oskowsky, geboren te 
K ertsj (llusland) den 22 October/4 N ovember 
1901, v ioolleeraar, wonende te A rnsterdam, 
provincie Noordholland; 

11°. Emil Spur, geboren te B erl ijn (P rui
sen) den 20 J anuari 1895, koopm an, wonende 
te A,nste,·dam, provincie Noo ,·dholland; 

12°. E l eonore A nna H u berta M a,·ia zu 
S tolberg S tol berg, geboren te B o,·l inghausen, 
gemeente L owen (P ruisen), den 3 F ebruari 
1884, zonder beroep, wonende te Puth, ge
meente Voe,·endaal, provi ncie Li,nburg; 

13°. H endrik Ludovicus Franciscus T ille
rnans, geboren te Antwerpen ( B elgie) den 18 
J anua ri 1896, aanteekenaar bij de dokken, 
wonende te H oboken (B el gie); 

14°. W ilhel,nus H ube,·tus Auguste Vaessen, 
geboren te B oorsheirn (B el gie) den ~ J uli 
1878, werkzaam bij een bloem ist, wonende te 
ilf aastricht, provincie Limburg; 

15°. J osef J ohann Hermann W innen, ge
boren te Appeldorn (P ruisen) den 19 Maart 
1898, a rbe ider, wonende te Appeldorn ( f rui
sen); 

13 
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16°. Angelina J ohanna Carolina T oinet 

Zegers V eec kens, geboren te M echelen ( B el
gie) den 8 Maart 1868, zonder beroep, wonen
de te Uccle bij Brussel (Belgie). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij arti
kel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
ste lijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 ( Staatsblad· n°. 955), wordt bij deze de 
hoedan igheid van Nederl a nder verleend aa·n: 

1°. B ernard H einrich Hartmann, geboren 
te Ernm en ( Drenthe) den 2 Februari 1906, ar
beider, wonende te Klazienaveen, gemeente 
Em,m,en, provincie Drenthe; 

2°. P etronella Jac&ba Cornelia Kro es, ge
scheiden echtgenoote van H erbert · L ewis 
Fichardt, geboren te Amsterdam ( N oordhol
land) den 25 April 1882, huishoudster, wonen
de te Amsterdam, provincie Noordholland; 

3°. W ilhelm Martin H ubert Mayntz, gebo
ren te Aken (Pruisen) den 5 J anuar i 1883, 
mijncontroleur, wonende te Si,npelveld, pro
vincie Limburg; 

4°. Fra.ns Maria August Jan N eumann, ge
boren te Antwerpen (Belgie) den 3 April 19\JS, 
arbeider, wonende te Tilburg, provincie Noord
bmbant . 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den Maar t 

1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Just itie, J . Donner. 
(Uitgeg . 2 Api·il 1930.) 

19 M aart 1930. WET, houdende naturalisatie 
van Th. J. M. Artz en 19 anderen. S . 90. 

Wij WILHELMI A , enz . ... doen te weren: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat 1'heodor Johann Martin Artz en 19 ande
ren aan Ons een verzoek om naturalisatie heb
ben ingediend , met overlegging - wat · b~trdt 
de in artikel 2 genoemden voo,· zooveel do en
lijk - van de bewijsstukken, bedoeld in a rt. 
3 der wet van 12 Deember 1892 (Staatsblad 
n°. 268) op het Nederlanderschap en het in
gezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1920 ( Staatsblad n°. 955) ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Theodor J ohann Martin Artz, geboren 

te Asperden (Pruisen) den 2 December 1880, 
mijnwerker., wonende te Bonninghardt (Prui
sen); 

2°. Antje, J,{aria B eckmann, weduwe van 
Gem,·d Frederic Alix, geboren te M eldo1·/ 
( P ruisen) den 23 October 1864, zonder beroep, 
wonende te Hamburg ( Duitschland); 

3°. Walter J ulius Dahnert, geboren te Ba,·
m en (Pruisen) den 13 Mei 1905, leerling vlie
genier, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

4°. Ba,·tholomaus Harms, geboren te Vorst 
( P misen) den 13 Augustus 1887, melkknecht, 
wonende te Vorst (Pruisen); 

5°. Jan H erjst, geboren te Rotterdam 
( Zuidholland) den 18 Juni 1857, zonder be
roep, wonende te Parijs ( Frankrij k); 

6°. Nathan Holze,·, geboren te Neu-Rybie 
( P olen) den 12 Februari 1877, winkelier, wo
nende te 's-Gravenhage, p1·ovincie Zuidhol
land; 

7°. P eter Jo seph J oosten, geboren te Diil 
ken ( Pruisen j den 12 October 1879, electro
technicus, wonende te Viers en ( P1·uisen); 

8°. Curt J ohann Maximilian Kessler, ge
boren te Cilli (Yougo-Slavie) den 27 April 
1902, 2de stuurman bij de Java- China- J apan 
Lijn, wonende te Batavia ( Nederlandsch-I n
die); 

9°. l zik H ersch Kl ein, geboren te Glowno 
(Polen) den 12/24 October 1893, kleermaker, 
wonende te R otterdam, provino ie Zuidholland; 

10°. Johann van Lottum, geboren te Wald 
(Pruisen) den 7 Februari 1898, chauffeur, 
wonende te Solingen ( Pruisen); 

11 °. Ja.co 1; Carl N anninga, geboren te Am
sterda,n (Noordholland) den 28 Juli 1894, 
broodba kker, wonende te A ,nsterdam, provin
cie Noordholland ; 

12°. 1'heodor Alexander Karl No votny, ge
boren te Triest ( l talie) den 8 J a nuari 1900, 
tweede off ic ier bij de J ava-China-J apau 
Lijn, wonende te Batavia ( N ede,·landsch-In
die) · 

13~. Johannes H inderikus Punt, geboren te 
A.chterb erg ( Pruisen) den 8 Juni 1896, land
bouwer, wonende te A chterberg (Pruisen); 

14°. Michel Clemence Alice Marie Recvu
les, geboren te Bmgge (B elgie) den 14 Octo
ber 1897, chauffeur, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Z uidholland; 

15° . . H ,i,bertine Robe,·ts, geboren te K ohl
scheid (P ruisen) den 15 December 1895, werk
vrouw, wonende te Kohlscheid (Pruisen); 

16°. Pier,·e J oseph Roeme,·s, geboren te 
Charneux (B elgie) den 22 J anuari 1896, ma
chinist, wonende te Gladb eck i. W. ( Pruisen); 

17°. Gijsberta J akoba Wittuwa, geboren te 
Emmerik (Pruisen) den 6 Augustus 1869, zon
der beroep, wonende te Emmerik ( Pruisen); 

18°. Wilh elmine Luise W rede, geboren te 
H olzminden (Duitschland) den 12 Mei 1903, 
zonder beroep, wonende te L eiden, provincie 
Zuidholland. 

2. Met a fwijking van het bepaalde bij arti
kel 3, v ierde lid, onder 3°. , der wet van 12 
December 1892 ( Staatsblad n°. 268) op het 
Nederl a nderschap en het ingezetenschap, laat
stel ijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 ( Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1 °. Will em Theodoor Dautzenbe,·g, geboren 
te Vaals (Li1nbu1·g) den 7 Mei 1908, mijnwer
ker, wonende te H eerl en, provincie Limburg ; 

2°. Jan Hub ert Houb en, geboren te Elsloo 
(Limbu,·g) den 2 Februari 1897, slager, wo
nende te Elsloo, provincie Limbu1·g. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den Maart 

1930. 
W1LHELMINA. 

D e M iniste,· van Justitie, J. Donner. 
(Uitgeg. 2 April 1930.) 
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19 Maart 1930. WET tot verhooging van het 
vierde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1929. S. 91. 

19 Jfaart 1930. WET tot verhooging van het 
. tweede. hoofdstuk der Jl,ijksbegrooting voor 

het dienstjaar 1929. S.- !l2. 

19 Maart 1930. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop aan de 
Gemeente Bergen op Z oom van gronden, 
behoorende tot het terrein Kijk-in-de-Pot 
te B ergen op Z oo·m, gelegen tusschen den 
Zuid-Singel, de Oude Antwerpsche baan 
en de Antwerpsche straat. S. 93. 

l9 Maart 1930. WET, houdende goedkeuring 
<lading Staat-ter Ga..~t en Nibhrig. S. 94. 

19 Ma'lrt 1930. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop, aan de 
Gerneente 's-H ertogenbosch, van de affuit
looclsen c. a., aan d~ St. ,Tacobsstraat te 
's -Hertogenbosch. S. 95. 

19 Maart 1930. WET, houdende gedeelt-elijke 
teruggave van uitvoerrecht van kina-bast, 
kinine en andere uit kinaba-st bereide 
stoffen. S. 96. 

Wij WILHELMINA, enz .... cloen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

rlat het billijk is om gedeeltelijke teruggave te 
doen verleenen van het uitvoerrecht van 
kinabast, kinine en andere uit kina bast bereide 
stoffen, geh.;;ven ingevolge artikel 1, § C, cl.er 
wet van 18 Maart 1921 (Nederlarul-•ch Staats~lad 
n°. 590; lndisch Staatsblad n°. 210); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Behoudens het hepaalde in het 

volgend lid wor<:lt, op verzoek van belangheb
benden, teruggave verleend van bet uitvoer
recht van kinabast, kinine en andere uit kina
bast bereide stoffen, dat ingevolge he~ bepaalde 
bij artikel 1, § C, der wet van 18 Maart 1021 
(Nederlandsch Staatsblad n°. 590; lndisch 
Staatsblad n°. 210) nog is geheven na afloop van 
het boekjaar, dat voor het la,i,tst ten aanzien 
van de in artikel 1, lid 1, letters b, c, g en h 
der herziene ordonnantie op de inkomstenbe
lasting 1920 (.lndisch Staatsblad 1921, n°. 312), 
zooals deze sedert is gewijzigd en af\ngevuld, 
bedoelde belastingplichtigen in aanmerking is 
genomen bij den aanslag volgens die ordonnan
tie. 

2. De in bet vorige lid bedoelde teruggave 
heeft slechts plaats, indien en voor zoover ten 
genoegen van den Directeur van Financien is 
aangetoond, dat het gezamenlijk beclrag van 
het in lid I vermelde uit,voerrecht en de uit
hoofde van de ordonnantie op de vennoot
schapsbelasting 1925 ( Tndisch Staalsblrid 1925, 
n°. 319), zooals die sedert is gewijzigd, over het 
eerste, na 30 -Tuni 1924 geeindigde boekjaar 
geheven belasting overtreft hetzelfde bed.rag 
van clat uitvoerreoht, vermeerderd met de som, 
die belanghebbenden, na ontheffing krachtens 
artikel 85 der herziene ordonnantie op de 

1 inkomstenhelasting 1920, aan inkomstenbe
lasting over · gemeld boekjaar verschuldigd 
zouden zijn geweest, indien laatstgenoemde 
ordonnantie voor hen van kracht ware gebleven. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien der dagteekenin,; van het 
Staats/;/ad van Nederlandsch-Inrlie, waarin zij 
is opgenomen. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den Maart 

1930. . 
WILHELJ.'1:IN A. 

De Minister van K olonii!n, cl e Gr a a f f. 
(Uitgeg . 3 April 1930.) 

20 Mar1rt 1930. BESLUIT, betreffende uit
keeringen aan gemeenten nit de ophrengst 
van het recht op de mijnen. S. 97. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voorclrarht van Onze Ministers van 

Financien en van Binnenlandsche 7.a ken en 
Landbouw van 11 Maart 1930, n°. 129, Invoer
rechten en Accijnzen en van 17 .l\faart lf\30, 
n°. 2375, Afd'leling Binnenlandsrh Bestunr; 

G-elet- op artikel 10, vijfde lid, van de wet 
van 26 Maart 1921) (Staatsblai n°. 157), gewij
zigd bij d<1 wet, van 29 December 1928 (Staa!s
blad n°. 524 ) . 

H ebben goedgevonden en verstaan t e be
palen: 

Eenig artikel. 
De gemeenten Oirsbeek en Merkelbeek war

den geacht, van 1 .Tanuari 1929 af, te behooren 
tot de gemeenten bedoeld in het vierde lid van ' 
artikel 10 van de wet van 26 Maart 1920 
(Slaalsblad n°. 157), gewijzigd bij de wet van 
29 December 1928 (Stwtsblad n°. 524). 

Onze voornoemde Ministers zijn belast met 
de uitvoering van dit beslu..it, hetwelk in het 
Staat-sblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge-
meene R ekenkamer. • 

's-Gravenha.ge, den 20sten Maart 1930. 
WILHELMINA. 

De M inister van Financir.n, de Geer. 
De Minister van Staat, 

Minister van B innenlandsche Za'/cen en La.nrJl,ouw, 
B. u v s d e B e e r e n b r o u c k. 

. ' (Uitge,. 3 April 1930.) 

20 Maart 1930. BESLUIT, houdende wijzi
ging en aanvulling van het Koninklijk 
Beslui t van den 19den November 1926 
(Staatsblad n°. 384) ter uitvoering van de 
ar t ikel en 1, 6a en lla der Consulaire Wet. 
S. 98 . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voorclracht van Onze Ministers van 

Bui tenlandsche Zaken van den 20sten Decem
ber 1929, Afd. Juridische Zaken, n°. 31419, 
en va n Justitie van den 31sten December 
1929, Iste Afd. C, n°. 944; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het 
Koninklijk Beslui t van den 19den November 
1926 (Staatsblail n°. 384) ter uitvoering van 
de artikelen 1, 6a en lla der Consulaire Wet, 
te wijzigen en aan te vullen; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
den 25sten Februari 1930, n°. 16) ; 
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Gelet op het nader rapport van Onze Mi
nisters voornoemd van den 7den Maart 1930, 
Afd. Juridische Zaken, n°. 6733, en van den 
17den Maart 1930, Iste Afd. C, n°. 996; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 

Artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 
den 19den November 1926 (Staatsblad n° . 
384) ter uitvoering van de arti kelen 1, 6a en , 
lla der Consulaire Wet, wordt gewijzigd en 
uangevuld als volgt: 

a. de consulaire posten Altona, Munchen
Gladbach, Harburg, Krefeld en Elberfeld, 
met de daaraohter vermelde ressorten en be
voegdheden, komen te vervallen; 

b. het ressort van den consulairen post te 
Dussel dorp wordt gelezen: 

Stadtkreis Dusseldorp, Landkreis Dussel
dorp-Mettmann, Stadtkreis Solingen, Land
kreis Solingen-Lennep, de ,,Stadtkreise" Rem
scheid, Barmen-Elberfeld, Munchen-Gladbach
Rheidt, Krefeld-Uerdingen en Vierssen, Land
kreis Grevenbroich- euss en Stadtkreis Neuss; 

c. het ressort van den consulairen post te 
Hamburg wordt gelezen: Hamburg en zij n 
staatsgebied, ,,Stadtkreis" Wandsbeck, de ten 
Noorden van den Spoorweg Lauenburg-Lune
burg-Hamburg-Stade-Cuxhafen ( deze steden 
inges loten) gelegen gedeelten der tot de pro
vincie Hannover behoorende Regeeringsdis
tricten Luneburg en Stade, voorts de Krei en 
Steinburg, Stormam en Pinneberg, de stad 
Altona en de stad en de Landkreis Harburg; 

d. onder ,,Belgii!" wordt in de plaats van 
de achter de ressortaanwijzi ngen van Ant
werpen, Brugge, Brussel, Gent en Luik, en 
onder ,,Duitschland" wordt in de plaats van 
de achter de ressortaanwijzingen van Aken, 
Berlijn, Bremen, Breslau, Cassel, Dortmund, 
Dresden, Duisburg-Ruhrort, Emden, Essen, 
Flensburg, Frankfort a/M, Hamburg, Han
nover, K eulen; Kiel, Klee£, Koningsbergen, 
Leipz ig, Lubeck, Maagdenburg, Mannheim, 
Munchen, Munster i/W, Neurenberg, Olden
burg, Rendsburg, Schwerin, Stettin, Straal
sund, Stuttgart en Weimar voorkomende be
rnegdheidsbepaling gelezen: 

De bevoegdheid om de tusschenkomst te 
verleenen bij de artikelen 99-104 B. W. aan 
den Kantonrechter opgedragen, om de akte 
van den burgerlijken stand op te maken, be
doeld in artikel 126, 2°. B. W. en om den eed 
a£ te nemen genoemd in artikel 419 B. W. ; 

e. na ,,Finland" wordt ingelascht het hoofd 
,,Frankrijk" en vervolgens: 

Bastia (ressort het eiland Cors ica): 
Bayonne (ressort de departementen Basses 

Pyrenees en H autes Pyrenees): 
Bordeaux (ressort de departementen Giron

da, Dordogne, Haute Vienne, Creuze, Correze, 
Lot, Tarn-et-Garonne, Landes, Gers, Lot-et
Garonne): 

Boulogne (ressort het departement Pas de 
Cala is, uitgezonderd de stad Calais, en het 
departement Somme): · 

Bre t (ressort de departementen Finistere en 
Morbihan): 

Calais (ressort de stad Calai ) : 
Dijon (ressort de departementen Yonne, 

Cote d'or, Haute Saone, ievre, Saone et 
Loire, Jura, Doubs): 

• Duinkerken (ressort de stad Duinkerken en 
omstreken): 

Le Havre (ressort de departementen Neder
Seine, Eure, Calvados, Orne, Manche): 

Lyon (ressort de departementen Allier, 
Loire, Rhone, Ain, Haute Savoie, Savoie, 
Isere, Puy de Dome, Canta!, Haute Loire, 
Lozere, Ardeche, Drome): 

St. Malo (ressort de departementen Cotes 
du Nord, Ille et Vilaine en Mayenne): 

M arseille (ressort de departementen Gard, 
Bouches du Rhone, Vaucluse, Var, Herault, 
Aveyron, Tarn, Haute Garonne, Ariege, Py
renees Orientates, Aude) : 

:Metz (ressort het departement de La Mo
selle) : 

Nantes ( ressort de departementen Loire In
ferieure, Maine et Loire, Vendee, Deux
Sevres, Vienne, Charente Inferieure en Cha
rente): 

Nice (ressort de departementen Alpes-Mari
times, Basses-Alpes, Hautes-Alpes): 

Parijs (res ort de departementen Oise, 
Aisne, Seine, Seine et Oise, Seine-et-Marne. 
Eure-et-Loir, Loiret): 

R eims (ressort de departementen Ardenne, 
].vlarne, Aube, H aute-Marne, Meuse, Meurthe 
et Moselle, Vo ges): 

Rijssel (ressort het departement du Nord, 
met uitzondering van Duinkerken en omge
ving): 

Str.aatsburg (ressort de departement~n du 
Bas Rhin et du Haut-Rhin): 

Tours ( re sort de departementen Sarthe, 
Indre et Loire, Loir et Cher, Indre, Cher): 

terwijl achter elk der genoernde ressorten 
wordt gelezen: 

De bevoegdheid om de tusschenkomst te 
verleenen bij de artikelen 99-104 B. W. aan 
den kantonrechter opgedragen. 

/. na ,,Portu9al" wordt ingelascht het 
hoofd ,,Zwitserland" en vervol gens: 

Bazel (ressort de kantons Bazelland, Bazel
stad, Solothurn, Aargau en Luzern) : 

Bern (ressort het kanton Bern) : 
Davos-Platz (ressort het kanton Graubun

den): 
Geneve (ressort de kantons Geneve, Waadt, 

Neuchatel, Fribourg en Wallis): 
Lugano (resort het kanton Tessino): 
Zurich (resort de kantons Zurich, Schaff

hausen, Turgau, St. Gallen, Appenzell, Gla
rus, Schwytz, Uri, Unterwalden en Zug): 

terwijl achter elk der genoemde ressorten 
wordt gelezen: 

De bevoegdheid om de tusschenkomst te 
verleenen bij de artikelen 99- 104 B. W. aan 
den kantonrechter opgedragen en om de akte 
van den burgerlijken stand op te rnaken, be
doeld in artikel 126, 2°. B . W. 

g. in plaats van Hongkong en het daar
achter vermelde, wordt gelezen : 

Hong Kong (ressort de Chineesche provin
cien Kwangtung, Kwangsi, Yunnan, Wweichow 
en Fukien): 

De bevoegdheid om reglementen uit te 
vaardigen; 

(ressort de Britsche kolonie Hong Kong): 
De bevoegdheid tot het opmaken van no

tarieele akten. 
h. in plaats van Constantinopel wordt ge

lezen: 
Stamboel; 
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i . onder het hoofd ,,A1·gentinii!" wordt, met 
vervanging van het thans bepaal de, gelezen: 

Bahia Blanca (ressort de stad Bahia Blanca 
en de territorien Pampa Neuquen en Rio 
Negro): De bevoegdheid tot het opmaken 
van de akte bedoeld in artikel 134 B. W . 
(huwelijk bij volmacht), van de akte waarbij 
een gemachtigde wordt gesteld tot het aan
gaan van hnwelijksche voorwaarden, van de 
a ide van huwelijkstoestemm ing bedoeld in 
artikel 126 , 2°. B. W. en van de akte, hou
dende machtiging · tot de erkenning van een 
onwettig kind namens een der ouders of bei
den; 

Buenos-Aires (ressort de Argentijnsche Re
publ iek) : De bevoegdheid om notarieele ak
ten op te maken en om de tusschenkomst te 
verleenen bij de artikelen 99- 104 B. W. aan 
den kantonrechter opgedragen; 

.Comodero Rivadavia (ressort de territorien 
Chubut, Santa Cruz en Vuurland): De be
voegdhe id tot het opmaken van de akte, be
doeld in artikel 134 B . W. {huwelijk bij vol
macht), van de akte waarbij een gemachtigde 
wordt gesteld tot het aangaan van huwelijk
sche voorwaarden, van de · a kte van, huwelijks
toestemming, bedoeld in artikel 126, 2°. B . W. 
en van de a kte, houclende machtiging tot de 
erkennir.g van een onwettig kind namens 
een der ouders of beiden. 

Voorts wordt achter Cordoba, Mendoza, Ro
sario de Santa Fe en Tucuman, en de achter 
elk dier posten vermelde ressorten, met ver
vanging van het thans bepaalde, gelezen: 

De bevoegdheid tot het opmaken van de 
akte, bedoeld in artikel 134 B . W. {huwelijk 
bij volmacht), van de akte waarbij een ge
machtigde wordt gestel d tot het aangaan van 
huwelijksche voorwaarden, van de akte van 
huwelijkstoestemming, bedoeld in artikel 126, 
2°. B. W. en van de akte, houdende machti
g ing tot de erkenning van een onwettig kind 
namens een der ouders of beiden. 

j. het hoofd ,,Mexico" a lsmede de post 
Mexico-City, met het daarbij vermelde ressort 
en de aanwijzing der bevoegdheden, vervalt; 

k . onder het hoofd ,,Uruguay" achter Mon
tevideo wordt gelezen : (ressort de Republiek 
Uruguay) : De bevoegdheid om notarieele ak
ten op te maken en om de tusschenkomst te 
verleenen bij de artikelen 99-104 B. W. aan 
den kantonrechter opgedragen. 

Onze Ministers van Buitenlandsche Zaken 
en van Justitie zijn, ieder voor zooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van <lit be
s! uit, dat in het Staatsblad za l warden ge
plaatst en waarvan afschr ift zal warden ge
zonden aan de Algemeene Rekenkamer en aan 
den R aad van State. 

' s-Gravenhage, den 20sten Maart 1930. 
WILHELMINA. 

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

De Minist er van Justitie, J. Donner. 
(Uitgeg. 14 April 1930.) 

20 Maart 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 10.) 

De bevoegdheid van Ged. Staten in 
a r t . 10 omschreven, blijft bestaan, onaf
hankelijk van de den appellant door de 
rechterlijke macht opgelegde straffen, en 
maakt omgekeerd geen inbreuk op de uit
spraken der rechterlijke macht. Die be
voegdheid blijft evenzeer bestaan, wan
neer de onderwijzer niet meer als zoodanig 
in functie is. 

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

X. te Y . tegen het besluit van Ged. Staten 
van Z. van 9 Juli 1929, B. n°. 1753 bis, 4e 
afdeeling, G. S. n°. 23/1, waarbij is besloten 
te verklaren, dat hij zijne bevoegdheid tot het 
geven van onderwijs verloren heeft ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gesch ill en van Bestuur, gehoorcl , advies van 
17 December 1929, n° ., 888; 

OP, de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 15 
Maart 1930, n° . 1059, afd. L. 0. A.; 

0. dat, nadat bij Ged. Staten van Z. eene 
voordracht van den Inspecteur van het Lager 
Onderwijs · in de inspectie B. was ingekomen , 
om, overeenkomstig artikel 10 der Lager 
Onderwijswet 1920 te verklaren, dat X., ge
boren te C., op 18 November 1881 , thans 
wonende te Y, zijne bevoegdheid tot het geven 
van onderwijs verloren heeft, Ged. Staten bij 
besluit van 9 Juli 1929, B. n°. 1753 bis, 4e 
afdeeling, G. S. n°. 23/1, dienovereenkomstig 
hebben beslist uit overweging, dat bij arrest 
van het Gerechtshof te A., op 28 November 
1928 tegen genoemden X. gewezen, werd be
vestigcl het vonnis der Arr.-Rechtbank aldaar, 
van 17 Juli 1928, houdende <liens veroordee
ling tot 8 maanden gevangenisstraf voorwaar
delijk, wegens het plegen van ontucht a ls on
derwij zer, namelijk a ls hoofd der bijzondere 
l agere school te Q., met aan zijne opleiding 
toevertrouwde minderjarigen, meermalen ge
pleegd; dat mitsclien moet warden aangeno
men, dat de genoemde onderwijzer zich aan 
een el'gerl ijk levensgedrag heeft schuldig ge
maakt; dat het belang van het onderwijs vor
dert, dat aan X. voornoemd zijne bevoegdheid 
tot het geven van onderwijs wordt ontnomen; 
dat mitsdien aan de door den Inspecteur in
gediende voordracht gevolg behoort te warden 
gegeven; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat hij 
tot 1 Mei 1928 aan het hoofd stand van de 
bijzondere lagere school te Q.; clat hij echter 
op den gemelden datum als zoodanig zijn ont
slag heeft genomen en sedert niet meer als 
onderwijzer in betrekking is geweest en het be-

. roep van onderwijzer niet meer heeft uitge
oefend; dat Ged. Staten derhalve niet be
voegd waren hem, appell ant, zijne onderwijs
bevoegdhe icl te ontnemen; dat zulks blijkt uit 
den tekst van artikel 10 der Lager Onderwij s
wet 1920, zoowel uit de l e a linea (,,bij het 
gcven van onderwijs"), a ls uit de 3e al inea 
(,,verbonden _aan"); dat zulks ook blijkt uit 
artikel 57 der voormalige Lager Onderwijs
wet, dat bij de Lager Onderwijswet 1920 door 
artikel 10 is vervangen; dat hij voorts een 
beroep doet op artikel 38, 3e lid, der Lager 
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Onderwijswet 1920; dat in elk geval Ged. 
Staten van Z. niet bevoegd waren, het be
doelde beslu it te nemen, omdat hij , appellant, 
niet in de provincie Z. woonde, verblijf hield 
of onclerwijs verstrekte; dat het m isdrij f, 
waaraan hij zich heeft schuldig gemaakt, reeds 
i berecht door de Arr.:Rechtbank te A. en 
het Gerechtshof a ldaa r en dat beide Colleges 
eenstemm ig en conform de vorder ing van den 
P rooureur-Generaal bij het Gerechtshof a ls 
hu n oordeel hebben te kennen gegeven, dat 
h ij voldoende wordt gestraft en tevens het 
algemeen belang - waaronder begrepen het 
belang van het onderwijs - voldoende wordt 
beschermd door eene voorwaardelijke veroor
deel ing, over hem uitgesproken, inhoudende 
een verbod om eene betrekking waar te ne
mcn, waardoor hij uiteraard in aanraking 
komt m~t meisjes; dat, nu de Rechterlijke 
Macht z1Jne zaak heeft berecht en daarbij ook 
in het bijzonder die maatregelen heeft geno
men, welke zij in het , belang van het onder
wijs noodzakel ij k achtte, het niet op den weg 
lag van Ged . Staten om te <l ien aanzien 
n ieuwe tegenstrijd ige maatregelen te nemen 
en a ldus het vonnis der Rechterl ij ke Macht 
gedeel telij k __ krachte_loos te maken; dat hij , 
d ,e thans b1J na 50 Jaar oud is, die zijn !even 
Jang n iet anders dan als onderwijzer werkzaam 
is geweest en die, totaal onbemiddeld, zijne 
vrouw en drie van zijne kinderen door zijn ar
be1d moet onderhouden, door het besluit van 
Ged. Staten van zijne eenige broodwinning 
wordt beroofd; 

0. wat de ontvankelijkheid betreft, dat blij
kens de stukken het be treden bes! uit van 
Ged. 'taten den appellant op 23 J uli 1929 is 
toegezonden; 

dat het adres van beroep blijkens den post
stempel op 22 Augustus 1929 te Apeldoorn is 
aangekomen; 

dat h_et beroep d1;1s binnen den term ij n van 
30, vnJe dagen, b1j artikel 17 2e I id der 
Lager Onderwijswet 1920 gegund, is inge;teld; 

0 . ten aanz1en van de bevoegdheid van 
Ged. Staten van Z. om een besluit a ls het 
bo~ ngemelde _ te _ nemen, dat deze b voegd
he1d voortvloe1t mt het feit, dat de appellant, 
toen _h1J de handelingen pleegde, di e tot het 
be lu,t van G~d. Staten aanleiding gaven, 
hoofd eener b1Jzondere lagere chool in de 
provincie Z. was; 

clat die bevoegdheid blijft bestaan onaf
hankelij k van de den appellant door cl~ Rech
ter lij ke Mach_t opgelegde straffen en omge
keercl op de mtspraken der R echterl ijke Macht 
geenerle i inbreuk maakt; 

dat d ie bevoegdheid evenzeer bl ij ft bestaan, 
wanneer de onderwijzer niet meer a ls zooda
nig in functie is, aangezien noch de bewoor
dingen noch de •strekkillg van artikel 10, le en 
2~ lid , der Lager Onderwij wet 1920, aanlei
ding g ven tot de opvatting, dat zij slechts 
v~)l toepa sing zouden zijn, zoolang de onder
w1izer als zoodanig in betrekking is; 
_ 0 . dat het beroep aan den appellant op ar

ti kel 38, 3e lid, der Lager Onderwijswet 1920 
evenmin opgaat, daar immers uit de om tan
digheid, dat in deze wetsbepaling ten aanzien 
van openbare ondenvijzers uitdrukkelijk van 
on_tslagen onderwijzers wordt gesproken, even
m m kan worden afgeleid, dat artikel 10 a lleen 

betrekking heeft op ondenvijzers, die nog in 
functie zijn ; 

0. voorts , dat met de organen van het 
Rijksschooltoezicht moet worden aangenomen, 
dat het belang van het onclerwijs zich tegen 
een terugkeer in de schodl van den ondenvij 
zer X. verzet; 

dat <l iens persoonl ijk belang te dezen voor 
dat der school behoort te wij ken ; 

dat Ged. Staten mitsdi en terecht hebben 
verklaard, dat X. de bevoegdheid tot het ge
ven van onderwijs verloren heeft; 

Gezien de Lager Ondenvijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

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

Wetenschappen is belast enz. (A. B.) 

21 Maart 1930. WET tot vaststelling van bet 
achtste hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het di enstjaar 1930. S . 99. 

21 M aart 1930. WET tot vaststelling van de 
begrooting van uitgaven ten behoeve van 
de voltooiing van het vestingstelsel voor 
het d ienstjaar 1930, S. 100. 

21 Maart 1930. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het ,Fonds ter verbetering van de K ust
verd~diging" voor het dienstjaar 1930. 
s. 101. 

21 Maart 1930. WET tot verhooging van bet 
achtste hoofd tuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1929. S. 102. 

21 Maa,·t 1930. WET tot vaststelling van de 
begrooting van het Staatsbedrij f der Artil 
lerie-Inrichtingen voor het dienstjaar 1930. 
s. 103. 

21 Maart 1930. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 15 
April 1919 ( taatsblad n°. 178), laatste
lijk gewijizgd bij Koninkl ij k besluit van 
6 Augu tus 1925 (Staatsblad n°. ·350 ), tot 
vaststelling van een a lgemeenen maatre
gel van bestuur, a ls bedoeld in artikel 83. 
eerste en tweede lid, der Radenwet. S. 
104. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Op de . voordracht van Onzen M inister van 

Arbeid Handel en ijverheid van 30 J a
nuari '1930, n°. 257, Afdeeli ng Arbeiders
verzeker ing; 

Gezien artikel 83 der R aclenwet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

11 M aart 1930, n° . 31) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 18 Maart 1930, n°. 
1260, Afdeeling Arbeider.sverzekering; 

H ebben goeclgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 15 Apri l 1919, 

Staatsblad 11°. 178, laatstelijk gewijzigd bij 



199 21 MA ART (S.104-105) 1930 

Ons besluit van 6 Augustus 1925, Staatsblad 
n°. 350, en te bepalen als volgt: 

Art. 1. In artikel 3a van Ons besluit van 
15 April 1919, Staatsblad n°. 178, wordt in 
plaats van ,,30 gulden" gelezen ,,40 gulden" . 

2. Dit beslui t treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 21sten Maart 1930. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Arbeid, H andel en Nijverheid. 
'r. J. Ver s Chu u r. 

{Uitgeg. 3 April 1930.) 

21 Maart 1930. BERLUIT tot wijziging van 
bet, Mijnreglement 1906. S. 105. 

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

Waterstaat van 5 Februari 1930, La. H.H., 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1904 (Staats
blad n°. 73), het laatst gewijzigd bij de wet van 
28 April 1927 (Staatsblad n°. 105), en op Ons 
besluit van 22 eptember 1906 (Staatsblad no. 
248) (Mijnreglement 1906), het laat,st gewijzigd 
bij Ons besluit van 9 Februari l!l28 (Staatsbla4 
no. 23A); 

Den Ra1td van State gehoord (advies van 
4 Maart 1030, n°. 18) : 

Gelet, op bet nader rapport van OnzenMinister 
van Waterstaat van 14 Maart 1930, La. C, af
deeling Vervoer- en l\1ijnwezen : 

Hebben goedgevonden en ,erstaan : 
het Mijnreglement 1906 als volgt tf'> wijzigen: 
Artikel 36 wordt gelezen als volgt : 
,, De ondergrondsche werken, alsmede de 

daarin a.anwezige inricbtingen, moeten voldoen 
aan de eischen van veilig werk." 

In artikel 55, tweede lirl, wordt t usscheh 
,,A!vorens daartoe" en ,,van den losvloer een 
sein is ontvangen" ingevoegd : ,, , tenzij de 
hoofdingenieur der mijnen anders beeft he
paald,". 

In artikel 66, twecde lid, wordt het woord 
,,loonpad" vervangen door bet woord : ,. voet
pad'\ 

Tn artikel 71 ,-ror<lt in plaats van ,,moeten 
voldoE>nde maatregelen worden genomen ter 
verzekering der veiligbeid" gelezen : ,,moet vo01·
geboord warden en moeten ten genoegen va.n 
den boofdingenieur der mijnen voldoenrle maat
regelen worclen genomen ter verzekering van de 
veiligbeid". 

Aan artikel 73, eerste lid, wordt toegevoegd : 
,,en daartoe in de gelegenbeid warden gesteld". 

Artikel n, tweede lid, wordt gelezen als 
volgt: 

,,Bij gevaar voor gebeele of gedeeltelijke in
storting eener werkplaats of bij antler rl.ringend 
gevaar moet onm icldellijk het werk warden ge
staakt, de werkplaats zoo noodi~ warden ver
laten en biervan onverwijld mectedeeling war
den gedaan aan den verantwoordelijken op
zichter. Waar personen in gevaar zijn moet war
den getracbt het gevaar te keeren." 

Aan artikel 77, eerste lid, wordt toegevoegd: 
,,of te r!.oen betreden" . 

Artikel 81, eerste lid, wordt gewijzigd _ als 
volgt. : 

,, 1. De sleepers moeten stilstaande wagens 
zoodanig vast,zetten, dat deze niet toevallig in 
beweging kunnen gem.ken." 

Artikel 83, vierde lid, wordt gewijzigd als 
volgt.: 

,,Aan den achtenvand van den laatsten wagen 
of op den laatsten wagen moet door den voer
man eene achterwaarts lichtende, belder bran

' dende, rood licbt verspreidende lamp warden 
aan"ebracht." 

Na bet vijfde lid van artikel 83 wordt een 
nieuw lirl ingevoegrl, luidende : 

,,6. Trekdieren mogen niet overmatig war
den belast, terwijl zij als regel niet meer clan 
acht uren per etmaal arbeid mogen verricbten." 

Het zesde !id van artikel 83 wordt lid 7. 
A.an artikel 85, t.weede lid, wordt een nieuwe 

zin toegevoegd, luidende : 
,,Met deze seininrichtingen moet van elk 

punt van den transportweg uit naar bet met de 
bediening van bet kabel- of kettingtransport 
brhtste personeel kunnen warden geseind, tenzij 
hiervan door rlen hoofclingenieur der mijnen 
ontheffing is verleend. " 

Na bet eerste lid van artikel 90 wordt een 
nieuw lid ingevoegd, luidende : 

,,2. Van het staken van den arbeid ingevolge 
het eerste lid moet aan den hoofdingenieur der 
mijnen zoo spoedig mogelijk kennis worclen ge-
geven." . 

Het tweede lid van artikel 91) wordt lid 3 en 
d,aarin wordt in plaats van ,,alvorens de toe
st.anrl afdoenrle verbeterd is" gelezen : ,,alvorens 
de toestand naar het oordeel van de bedrijfs
leiding afdoende verbeterd is". 

Artikel 91, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt: 
,,Steengangen, grond- en lucbtgalerijen, als

mP.de tusscbengalerijen, moeten eene doorsnede 
bebben van ten minste 2 M2• ; alle andere lucbt
wegen, met uitzondPring van luchtl~okers en 
ventilatie-boorgaten, moeten eene doorsnede 
hebb'cln van ten minste 1 11'[2." 

Artikel 93 wordt gewjjzigd als volgt : 
,, 1. De lucbt moet langs den kortRt moge

lijken weg naar de werkplaatsen warden geleid. 
2. De lucht moet de werkplaatsen stijgend 

doorstroomen en, behondens door ,]en boofd
ingenieur der mijnen verleende ontheffing, stij
gend warden afgevoerd. Hieraa.n wordt geacht 
te zijn voldaan, in<lien de lnchtstroom nergens 
meer clan 5 graden daalt. 

3. Maatregelen moeten warden genomen, 
rlaL afgevoerde lucbt, welke nog voor luoht.ver
versohing gebrnikt wordt, zoo min mogelijk met 
scbadelijke gassen wordt vermengd. 

4. De voor het ventileeren van paarden
stallen of ondergrondscbe accumulatorenkamers 
gebruikte lucht moet langs den kortst mogelij 
ken weg worrlen a.fgevoerd en mag niet verder 
voor lucbtverversohin,g dienen." 

Aan artikel 98, tweede lid, wordt een nieuwe 
zin toegevoegd, luidende: 

,,Het opzichthoudend personeel is varpli~ht 
van deze melding, zoowt>l als van op andere 
wijze te zijner kennis gekomen onregelmatig
heden in de luohtverversching of aanwezigheid 
van mijngas, zoo spoedig mogelijk me<ledeeling 
te doen aan de bedrijfsleiding." 
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Na artikel 98 wordt een nieuw artikel 98bis 
opgenomen, luidende : 

,,Mijnen of gedeelten van mijnen, waarin 
kolenstof optreedt, hetwelk een gevaarlijk ka
rakter draa~t, mo.,,ten door bestuiven met e<'ne 
voldoende hoeveelheid ~teenRtof of door het 
aanhrengen van behoorlijke steenstof-grendels 
op daarvoor in aanmerking komende plaat sen 
worden beveiligd. " 

In !\,tikel 99, derde lirl, wordt ,,27 graden" 
vervangen door : 25 graden". 

Artikel · 100, lid 2, te· wijzigen als volgt: 
,, Op iedere werkplaats moet v66r den aa.nv1tng 

van den arbeid en verder zoo dikwijls als dit 
hem noodig voorkomt of hem wordtopgedragen, 
een onderzoek op de aanwezigheid van mijngas 
worden ingesteld door een rlaartoe aangewezen 
persoon, die de noodige geschiktheid daarvoor 
bezit. Van de aanwez;gheid van mijngas moet 
ten spoedigste door hem aan het opzichthoudend 
personeel en door <lit aan de bedrijf~leiding 
mededeeling worden gedaan, onder vermelding 
van de plaat• , waar het mijngas is aangetroffen 
en van de waargenomen hoeveelheid mijngas." 

Aan het derde lid van artikel 102 wordt toe
gevoegd: 

,, Bovendien moeten ten spoedi<'ste in het 
luchtregister worden aangeteekend de mede
deelingen van onregelmatigheden in de lucht 
verversching of aanwezigheid van mijngas, be
doelrl in artikel 98, tweede lid, en art,ikel 100, 
tweede lid, onder vermelding van de plaats, 
waar de onregelmatigheid of het mijnga.s is 
a,g,nget,roffen, en van de waargenomen hoeveel
heid mijngas." 

In artikel 107, tweede lid, wordt in plaats. 
van ,,op iedere verdieping" gelezen : ,,in iedere 
opzichtersafdeeling". 

In artikel 108, vijfde lid, wor<lt in plaats van 
,,arbeiders" gelezen : ,,gebruikers·• . 

In artikel 108, zesde lid, vervalt het woord 
,, uitgedoofd". 

Artikel l.10, eerste tot en met derde lid, wordt 
gewjj~ig<l a ls volgt : 

,, l. Alie gebruikers van benzinelampen moe
ten van het gebruik daarvan . voldoende op de 
hoogte zijn gest,eld, in het bijzonder wat be
treft het aantoonen van mijngas en de voor
zorgsmaatre~elen bij de aanwezigheid van mijn
gas te nemen. 

2. H et is aan onbevoeo-den verboden eene 
lamp te openen, eene open f11 mp of gereedschap
pen tot het openen van lampen in de ondet
grondsche werken mede te voeren of bij zich te 
hebben. 

3. Op plaatsen, waar de aanwezigheid van 
mijngas te duchten is, moet bij het gebruik der 
benzinelampen de noodige voorz ichtigheid war
den in acht genomen. Het is verboden om de 
uitgedoofde benzinelampen aldaar te ontsteken. 
Erandcnde benzinelampen mogen zich niet in 
de lnchtkokers noch voor de monding daarvan 
bevinden." ~ 

Artikel 131, eerste l id, wordt gewij1,igd als 
volgt: 

,,Het vervoer in de schachten moet gcschleden 
met de kooi, op zoodanige wijze, dat de kisten 
tijdens het vervoer niet in beweging knnnen 
geraken." 

Artikel 134/ vervalt, ; de komma-punt aan 
het eind van artikel 134e wordt vervangen door 
een punt. 

Het opschrift van Hoofdstuk IX, § 3, wordt 
gelezen : 

,,§ 3. Uitgifte van ontplofbare stoffen." 
In artikel 136, eerste lid, wordt ,,In de onder

grondsche bewaarplaats" gewijzigd in : .,Op 
eene door de beqtuurders van de mijn aau te 
wijzen plaats" . · 

Artikel 137 wordt gewijzigd als volgt : 
,,De met de uitgifte van ontplofbare stoffen 

belaste persoon mag deze . stoffen alleen aan 
den met het schieten belasten persoon afgeven." 

Artikel 138 wordt gewijzigd als volgt : 
,,H et vervoer van hoeveelheden ontplofbare 

stoffen van meer dan 25 JLG. moet per as ge-
schieden." · 

In artikel 13!l, vierde lid, wordt in pla.ats van 
,,De voorman van eene groep" gelezPn: ,,De 
met het schieten belaste persoon" . 

In artikcl Ul, tweede lid, wordt in plaats 
van ,,verbrand" gelezen: ,,onschadelijk ge
maakt". · 

Het opschrift boven artikel 142 wordt ge
lezen: 

,,Algem,:ene bepaling." 
Artikel 142 wordt gewijzigd als volgt: 
,,1. Het gebruik van ontplofbare stoffen 

moet, beha lve in de gevallen bedoeld in het 
tweede lid worden opgedragen a.an hiert,oe 
speciaal aangewezen personen (schietmeesters) 
of opzichthoudend personeel. 

. 2. Op steenposten en bepaalde afgelegen 
koolposten kan he'. gebmik van ontplo!bare 
stoffen a.an de voorlieden (schiethouwers) war
den opgedragen. 

3. De in h et eerste en tweede lid bedoelde 
personen moeten met het gebruik van ontplof
bare stoffen en de d9.araan verbonden gevaren 
afdoende bekend zijn. Zij moeten eene werk
plaats op de aanwezigheid van mijngas kunnen 
onderzoeken." 

Artikel 143 wordt gewijzigd als volgt : 
,,H et laden en aanvullen van boorgat.en mag 

slechts geschieden door den met het schieten 
bela.sten persoon of onder diens onmiddellijke 
leiding. De boorgaten moeten zoodanig zijn 
aangelegd, dat de patronen er goed in passen." 

Aan artikel 140 worden een nieuw eerste en 
derde lid toegevoegd, luidende : 

,, 1. H et ontsteken van boorgaten mag 
slechts geschieden door den met het schieten 
belasten~ persoon. " 

,,3. H et tegelijkertijd afvil.ren van vier of 
meer schoten mag niet anders dan dooc electri
sche ontsteking geschieden." 

De bestaande leden l, 2 en 3 van artikel 149 
worden genummerd 2, 4 en 5. 

Artikel lliO wordt gewijzigd a ls volgt : 
,, 1. Alvorens boorgaten ontstoken worden 

is de met het schieten belaste persoon yerplicht 
zorg te dragen, dat de toegangen tot de werk
plaats op volcloende wijze worden afgezet. 

2. Vo6r het ontsteken van een boorgat of 
- bij electrische ontsteking - v66r he£ ver
binden van de dra.den aan de machine, onder
zoekt de met het sc liiet en belaste persoon met 
de mijnlamp de werkplaats en de onmiddellijke 
omgeving claarvan op de aanwezigheid van 
mijngas, waarscbuwt de zich in de na.bijheid 
beviudende personen en wacht met de ont-

1 steking, totdat zij in veiligheid zij n. 
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Ingeval de la mp gas aantoont, is het verboden 
E>en boorgat af te vuren. 

3. De arbeicle rs zij u verplicht de aanwijzin
gen van den met het schieten belasten p crsoon 
op t-e volgen. " 

Artikel 153 wordt gewijzigd als volgt : 
,,vVanneer eene ontstoken lading niet is ont

ploft of wanneer geen zekerbeid bestaat, dat 
a lle ontstoken ladingen zijn ontploft, mag -
voor zoover geen electrische mom.ent-ontsteking 
gebezigd is - de werkplaats niet eerder warden 
betreden, clan naclat de met bet schieten belaste 
p ersoon zich met een uurwerk overtuigcl heeft, 
dat ten minste Vi minuten- zijn verloopen sedert 
de ontsteking of de laatste ontploffing." 

Artikel 154, eerste lid, wordt gewijzigd als 
volgt : 

,,H et is verboden de lading van een boorga.t 
te verwijderen, wanneer deze niet is ontploft." 

Na bet eerste lid van artikel 154 wor<lt een 
nieuw lid ingevoegd , luidende : 

,,2. H et verwijderen van de aanvulling is 
geoorloofd, wanneer dit zonder gevaar kan ge
schieden." 

De bestaande leden 2 en 3 van artikel 154 
warden gennmmerd 3 en 4. 

Artiki>l 154, dPrde lid (oud), wordt gewijzigd 
a ls vblgt: 

,,4. Wanoeer in de nabijheid van niet of 
niet voldoendo ontplofte boorgaten nieuwe aan
gebracht warden, moeten deze op zoodanigen 
afstand daarvan worden geplaatst en moet 
daaraan eene zoodftnige richting worden ge
geven, dat men niet in een reecis ·bestaand boor' 
gat kan, geraken." 

In artikel 1515 wordt in plaats van ,,moet de 
voorman zorg dragen" gelezen: ,,moet <le met 
bet schieten belaste persoon zorg dragen". 

Artikel 219, eerste lid, wordt gewijzigd als 
vc1gt: 

,.E enmaal per kalenderweek moet door de 
bestuurders van de mijn en den !eider van de 
boring van in de vorige kalenderweek in verband 
met de uitoefening van het bedrij f aan personen 
overkomen ongevallen eene opgave warden 
verstrekt aan den h oofdingenieur der mijnen. 
De vorm van deze wekelijksche opgave wordt 
door Onzen Minister vastgexteld." 

In artikel 219, tweede lid, worclt in plaats 
van ,,drie ,veken" gelezen : ,,1.2 dagen" en 
wordt in plaats van ,,burgemeester der ge
meente, hinnen welke de ontginningszetel van 
de mijn of de boring is gelegen" gelezen : ,,met 
de inspectie di>r mijn bela~tEJn arbeider-contro
leur'' . 

H et opschrift boven '.trt,ikel 220 wordt gelezen: 
,, Algemeene veiligheid en veiligheid bij de 

mijnontginning." 
Artikel 220 wordt. gewijzigd a ls volgt : 
.,vVanneer de algemeene veiligheici of de 

veiligheid in of op de mijn of bij de boring op 
eonige wijze wordt bedreigd, moet hiEJrvan :m
middel!ijk kennis worden gegeven aan den 
hoofdingenieur der mijnen.'' 

In artikel 221, eerste lid, wordt in plaats van 
,,Wanneer, hetzij voor de veiligheid in de mijn 
of bjj dP. boring, hetzij voor de algemeene veilig
heid" gelezen: .,\Vanneer, betzij voor de alge
meenP, .veiligheid, h etzij voor de V<'ilighPid in 
of op de m(jn of bij de boring". 
· Artikel 222 wordt gewijzigd als volgt : . 

,, l. Op door cle hestnnrders van de mijn aan 

te wijzen en door den boofdingenieur der mijnen 
goed te keuren plaatsen op de bovengrondsche 
werken der mijn, moet in bruikba.ren toestand 
worden gereed gehouden een voldoend aantal 
doelmatigeademhalings-reddingstoestellen, elec
trische veiligbeidslampen . van voldoende licbt
sterkte en zoo noodig rookbrillen, waarmede het 
mogelijk is in eene atmosfeer van verst.ikkende 
of vergift,ige gassen door t e dringen, alsmede 
eene voldoende hoeveelhe id ma.terieel , noodig 
voor het uitvoeren van ondergrondsch red
dingswerk. 

2. De bestuurders van de mijn dragen zorg 
dat eene reddingsbrigade, bestaande ui t een 
voldoend aantal opzichters en arbeiders, vol
doende ervaren is in het gebruik van de in het 
vorige lid bedoelde reddingsmiddelen en in het 
gebruik daarvan onder deskunclige leiding perio
diek en op doelmatige wijze geoefend wordt: 

3. Tot het h ouden van oefeningen moet e<"n 
lokaal beschikbaar zijn, dat met rook en ver
stikkende gassen kan ·worden gevuld . 

4. De namen, het heroep en de woonplaatsen 
van de leden dPr reddings-brigade a lsmede het 
t ijdstip, de duur en de aard der plaats gehad 
hebbende oefeningen moeten warden aangetee
kend in een bij de reddingsmiddelen te bewa:ren 
register, dat geregeld moet worden bijgehouden . 

5 . De hoofdingenieur der mijnen is bevoegcl, 
bestuurders van de mijn gehoord, voorschriften 
te geven betreffende bet opslaan van levens
middelen in de ondergrondsebe werken." 

Art;kel 223 wordt gewijzigd als volgt : 
,, l. Op door de bes t u urders va,n de mij n, in 

overleg met den h oofdingenieur de1· mijnen , 
aan te wijzen plaatsen, moeten verband- en 
hnlpmiddelen, draagbaren voor het transport 
van gewonden en zieken en een lokaal voor de 
voorloopige verzorg iog van dezen aanwezig 
zijn ; voorts moeten e,mige op de boven
gwndsch e werken werkzaam zijnde persooen 
voldoende vertrouwd zijn met het verleenen van 
eerste hulp bij ongevallen en rnoet steeds een 
dezer personen aanwezig zijn . · 

2. Tijclens . de werktijden moet over de 
hulp van t en minste een verbandmeester van 
voldoende bekwaa.mheid kunnen worden be
scbikt, die, behoudens ontheffing verleeud door 
den l!.oofdingenieur der mijnen, in de onmiddel
lijke nabijheid der mijn moet woonachtig z\jn. 

3. Behalve de in bet vorige lid bedoelde 
persoon, moeten in de morgen-, middag- en 
nachtploeg eenige in de ondergrondscbe werken 
\ erkzaam zijnde personen voldoende bekend 
zijn met het verleenen van eerst.e lrnlp bij onge
vallen. 

4. Rij iedere boring moet eene verbandkist 
,,f -t roinmel aanwezi& zijn, beetntwoordende 
aa,n de d0or den hoofaingenieur der mijnen te 
stellen eise;hen . · 

li. Op door de bestuurders van de mijn, in 
overleg met. den hoofdingenieur cler mijnen , 
a9,n te wijzen plaat,sen, a lsmede bij de boringen, 
moeten iluidelijke, beknopte handleidingen zijn 
opgehangen voor de bij ongevallen te nemen 
eerste maatregelen . 

6. De verband- en bulpmiddelen , de draag
baren en het lokaal voor de voorloopige , er 
zorging va,n gewonden en van zieken, moeten 
l:;eantwoorden aan de door den boofdingenieur 
der mijnen gestelde eisohen." 

Artikel 242 wordt, gewijzigd als volgt : 

• 
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,.A.rbeicle:rs mogen niet lanaer in de onder
grondsche werken verblijven clan gedurende 
acht u1·en p P.r etmaal." 

Artikel 244 wordt gewijzigd als volgt : 
,,Voor de schachtseingevers is in den ver

blijftijd, bepaald in art.ikel 242, niet begrepe,i, de 
tijd, noodig voor aflossing." 

In artikel 2:\9 worden opgenomen de artike
len 98bis, 100, tweede lid en lf'i<l-, tweerle lid; 
()D worrlt in vl11.ats van ,,149, tweede lid," ge
lezen: ,,U9, vierrle lid". 

In artikel 272b wordt in plaats van ,,arbeirlers
()OUtroleur" gelezen ,,arbeiclercontroleur". 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
<le uitvoering van dit besluit, hetwelk in bet 
8tn,atsbtad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van Rtate. 

's-Gravenhage, den 2l sten Maart 1930. 
WILHELllHNA. 

D e Minister 1•an Wuterstaal, P. J. Rey me r. 
(Uitgeg. 8 A.1,ril 1930.) 

2 1 lJ!Iaart 1930. KONI IXLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 100.) 

- Het feit clat de gemeenteraad over 1926 
abusievelijk eene vergoeding a ls bedoeld 
in art. 100 1 e lid heeft toegekend, prae
jndicieert niet omtrent de vraag, of ook 
voor het jaar 1927 recht op vergoeding 
bestaat, daar dit recht niet voortvloeit 
uit de enkele omstandigheid, dat het ge
meentebestuur ten vorigen jare eene ver
goeding heeft toegekend, doch uitsluitend 
afhankelijk is van het feit, of binnen de 
laatstverloopen twee jaren, krachtens art. 
100, .1e lid aanspraak op vergoeding voor 
het schoolbestuur bestond. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Be chikkende op het beroep, ingesteld door 

d en Raad der gemeente Gouda, tegen het be
sl ui t van Geel. Staten van Zuid-Holland van 
29 October 1929, n°. 50, waarbij met vernieti
ging van het besluit van dien Raad van 22 
April 1929 is bepaald, dat het Bestuur der 
Vereen ig ing tot stichting en instandhouding 
van Christel ijke scholen voor lager en uitge
breid lager onderwijs, gevestigd te Gouda, op 
grond van artikel 100 der Lager Onderwijs
wet 1920 over het jaar 1927 voor zijne school 
voor uitgebreid lager onderwijs aan den 
Burgerneester-M artens-singel (Prinses J ul iamt
school) aldaar, aanspraak kan maken op 
eene vergoeding van £ 3200; 

Den Raa d van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoorcl, adv ies van 
28 Febniari 1930, n°. 154 ; 

Op de voorclracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 18 
Maart 1930, n°. 8497, Afdeeling Lager On
clerwijs Financieel; 

0. dat de Raad van Gouda in zijne verga
clering van 22 April 1929 afwijzend heeft be
schikt op de aam-rage van het Bestuur der 
Vereeniging tot stichting en instandhouding 
van Christel ijke Scholen voor Gewoon en 
Uitgebreid L ager Onderwijs te Gouda om ge
meentelijke vergoeding, bedoeld in artikel 
100 der Lager Onderwijswet 1920, aan den 
Burgemeester-Martens-singel (Prinses Juliana-

school), ui t overweging, dat artikel 100 der 
Lager Onderwijswet 1920 bepaalt, dat indien 
in een gemeente aan een openbare school meer 
onderwijzers werkzaam zijn, clan door• het Rijk 
worden vergoed, het bestuur eener overeen
kornstige bijzondere school aanspraak heeft op 
vergoeding van boventallige leerkrachten, naar 
evenredigheid van het gemiddelcle aantal leer
lingen per onclerwijzer aan de overeenkomstige 
open bare schol en; dat aan eene openbape ui t
gebreid lager onderwijs-school voor het laatst 
boventallige leerkrachten zijn werkzaam ge
weest in het jaar 1925 ; dat derhal ve de aan
vrage van het boveµgenoemde schoolbestuur 
over het jaar 1927 slechts dan voor inwilliging 
vatbaar zou zijn, wanneer het bestuur in 1925 
vergoeding als bedoeld in artikel 100 voor 
zijn uitgebreid lager onderwijsschool had ge
noten, en we! op grond van het tweede lid 
van dat artikel , waarin wordt bepaald, dat 
die vergoeding wordt genoten over het tijdvak 
gedurende hetwelk aan de openbare school 
meer onderwijzers werkzaam zijn dan het aan
tal, waarvan de jaarweclden door het Rijk aan 
de gemeente worden vergoed, en tot 2 jaren 
daarna; dat echter voor de rneergenoemcle 
uitgebreid lager onderwijsschool in het jaar 
1925 geen zoodanige vergoeding is genoten, 
zoodat voor het jaar 1927 noch aan het eerste 
lid, noch aan het tweede lid van artikel 100 
der Lager Onderwijswet 1920 aanspraak op 
vergoeding voor boventallige leerkrachten kan 
worden ontleend ; 

dat, naclat het schoolbestuur van dit be
sluit bij Geel . Staten van Zuid-Holl and in be
roep was gekornen, dit Coll ege bij besluit van 
29 October 1929, n°. 50, met vernietiging van 
het bestreden raaclsbesluit heeft hepaald, da t 
het bestuur der Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van Christelijke Scholen voor 
Lager en itgebreid Lager Onderwijs, geves
t igd te Gouda, op grond van artikel 100 der 
Lager Onderwijswet 1920 over het jaar 1927 
voor zijne school voor uitgebre id l ager oncler
wijs aan den Burgemeester-Martenssingel 
(Prinses Julianaschool) aanspraak kan maken 
op een bedrag van £ 3200; 

dat Ged . Staten daarbij hebben overwogen, 
clat het 2cle I id van artikel 100 der Lager 
Onderwijswet 1920 blijkens het verband, waar
in dit voorkomt en de geschiedenis zijner tot
standkoming (zie o. a. H andelingen der 
Tweecle Kamer der Staten-Generaal, zitting 
1918/1919, biz. 2468), in het belang zoowel 
van het onderwijs als van de onderwijzers, in 
hoofdzaak bedoelt t\j bepalen, dat na de toe
kenning eener vergoeding als in het eerste 
lid vermeld, in allen gevalle op de betrokken 
gemeente gedurende een zekeren termijn een 
vergoedingsplicht rust, namelijk de plicht om, 
zoo de ornstandigheden zich niet wijzigen, op 
verzoek van het betrokken schoolbestuur nog 
over een tijdvak van twee jaren na afloop der 
vergoeding a ls evenbedoeld, gelijke vergoe
ding uit te keeren; dat in casu krachtens on
herroepelijk geworden besluit van den Raad 
van 3 October 1927 aan bet schoolbestuur 
overeenkomstig zijn verzoek uit de gemeente
kas is vergoed de wedde van den aan zijne 
school voor uitgebreid lager onderwijs aan den 
Burgemeester-Marten singe] verbonden onder
wijzer A. R. van de Putte, over het tijdvak 
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25 Augustus 1926- 31 December 1926, zijnde 
een bedrag van f 1120 ; dat de toekenning 
dezer vergoeding a ls bedoeld in het eerste lid 
van het meergemelcle wetsartikel alzoo een feit 
is geworden, hetwelk niet meer ongedaan kan 
worclen gemaakt, zel fs niet al zou, zooals het 
gemeentebestuur beweert, cleze toekenning op 
onjuiste gronclen hebben plaats gehad; clat 
m itsd ien in casu op het gemeentebestuur van 
Gouda voor het tijdvak 1 J anuari 1927- 1 J a
nuari 1929 de vergoedingsplicht rust als hier
voren becloelcl , weshalve nu het betrokken 
schoolbestuur met inachtneming cler bij de 
wet gestelde regelen en voor he t jaar 1927 de 
vergoecling vroeg der weclde van den voren
genoemden onderwijzer aan de opgemelde 
school , A. R . van de Putte, namelijk een be
drag van f 3200, dit bedrag ten onrechte is 
geweigercl; 

dat van het besluit van Ged. Staten de 
Raad van Gouda bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat de maatstaf voor 
toekenning cler vergoed ing voor boventallig 
personeel is neergelegd in artikel 100 der La
ger Onderwijswet 1920 ; dat de in 1926 uitge
keercle vergoecling niet op die wet berustte en 
derhalve in strijd met de wet is uitgekeerd; 
dat mitsdien aan die beslissing niet -het rechL 
kan worden ontleencl voor de toepassing van 
het 2e lid van artikel 100, omdat dit alleen 
in werking kan treden als het le I id terecht 
is toegepast ; dat, indien de interpretatie van 
Ged . Staten a ls juist zou worden erkend, de 
weg voor willekeur geopend zou zijn, omdat 
clan voor de toekenning clier vergoecling een 
andere maatstaf zou worden aangelegd dan de 
wet aangeeft; dat bovendien deze bes! issing in 
strijd moet worden geacht met artikel 5 der 
Lager Onderwijswet 1920, dat uitdrukkelijk 
bepaalt, dat geen a ndere geldel ijke bijdrage 
uit de gemeent(lkas aan de bijzondere scholen 
mag worclen toegekencl, clan die, in de wet 
genoemd; 

0. clat krachtens artikel 100, 2de I id, van 
de Lager Onderwijswet 1920 de in het lste lid 
bedoelde vergoeding aan het bestuur cler bij
z~ndere school worclt ui tgekeerd, over het 
t1Jclvak, gedurende hetwelk aan de openbare 
echool meer onderwijzers werkzaam zijn dan 
het aantal , waarvan de jaarwedden door het 
Rijk aan de gemeente worden vergoecl en tot 
twee jaren daarna; . 

clat de slotwoorden van de evengenoemde 
wetsbepal ing, mede blijkens de geschiedenis 
van het artikel, geen andere strekking hebben 
kan clan om de bijzondere schoolbesturen, aan 
wier scholen boventallige leerkrachten zijn 
verbonclen, terwijl de openbare lagere scholen 
clergelijke onderwijzers niet meer hebben, nog 
geclurende twee ja ren na het t ijdstip, waarop 
die boventall ige onderwijzers van de openbare 
lagere schol en zijn verdwenen, de vergoeding 
te waarborgen, zulks ten einde den bijzonde
ren schoolbesturen de gelegenheid te geven ge_ 
clurencle dat tijdvak den personeelstaat va11 
hun school aan dien der openbare lagere scho
len te doen aanpassen; 

dat hieruit volgt, dat, nu na 1925 aan de 
openbare lagere scholen in de gemeente 
Gouda geen boventallige leerkrachten meer 
wer kzaam zij n geweest, het school bestuur aan 
de voormelde wetsbepaling slechts dim aan-

spraak op vergoeding van een boventalligen 
onderwijzer over . het jaar 1927 zou kunnen 
ontleenen, indien in 1925 aan de bijzondere 
chool boventall ig personeel was verbonclen, 

dat volgens de wet voor vergoeding in aan
merking kwam; 

dat dit evenwel hier niet het geval was, aan
gezien blijkens de stukken de bedoelde school 
in 1925 nog niet bestoncl; 

dat nu we! de gemeenteraad bij zijne be-
8Ch ikking van 3 October 1927 over het jaar 
1926 abus ievelijk eene vergoeding als bedoeld 
in artikel 100, lste lid , der wet aan het 
school bestuur heeft toegekend, doch dat deze 
beschikking, al moge zij kracht van gewijsde 
hebben verkregen, niet praejudicieert omtrent 
de vraag, of ook voor het jaar 1927 recht op 
vergoeding bestaat, daar clit recht niet voort
vloeit uit de enkele omstandigbeid, dat het 
gemeentebestuur ten vorigen jare eene vergoe
ding a ls bovenbedoeld heeft toegekend, cloch 
uitsluitend afhankelijk is van het feit, of 
binnen de laatstverloopen twee jaren krach
tens artikel 100, lste I id, der wet aanspraak 
op vergoeding voor het schoolbestuur bestond; 

dat de Raad mitsdien terecbt op de aan
vrage van het schoolbestuur afwijzend heeft 
beschikt en Ged. Staten clit besluit ten on
rechte hebben vern ietigd; 

Gez ien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vern ietiging van het bestreden besluit 
van Geel . Staten van Zu id-Holland van 29 Oc
tober 1929, n°. 50, het besluit van den Raad 
van Gouda van 22 ,'\.pril 1929 te handhaven. 

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

21 Maart 1930. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwjjswet 1920 Art. 97 .) 

Aan bet feit, dat zicb voordoet bet geval, 
bedoeld in art. 97 lid 2 sub e, veranclert 
niets door de om tandigbeid dat oo k de 
wedde van een onderwijzer derzelfde chool
ve,eeniging aan een andere school voor 
rekening van het schoolbestuur kwam om 
der wille van bet niet-aanstellen van den
zelfden wacbtgelder. Evenmin doet daar
aan af, dat de wachtgelder in den loop 
van bet jaar heeft opgebouden wacbtgeld 
t e genieten. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingestel d door 

het Bestuur der Vereeniging tot Weldadigheid 
van den Allerheiligsten Verlosser te Amster
dam, tegen de beslissing van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en W etenschappen van 
7 November 1029, n°. 2730, Afdeeling Lager 
Onclerwijs Financieel , tot vaststelling van de 
Rijksvergoeding, bedoelcl in art. 97 cler Lager 
Onderwijswet 1920, over het jaar 1928 ten be
hoeve van de bijzondere lagere school a lclaar, 
Zaandijkstraat 3; 

Gezien het advies van den Onclerwijsraad 
(Afdeeling voor het a lgemeen vormencl lager 
ondarwijs en het bewaarschotilonderwijs) van 
15 J annari 1930, N°. 10153; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge 
sch ill en van Bestuur, gehoord, ad vies van 28 
Februari 1930, 0

• 159 ; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en ,¥etenschappen van 17 
Maart 1930, N°. 8499, afdeeling Lager On
derwijs Financieel; 

0. dat Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen bij besluit van 7 o
vember 1929, 0

• 2730, Afdeeling Lager On
derw1js Financieel, de vergoeding, bedoeld in 
a rt. 97 der Lager Onderwij swet 1920, over het 
jaar 1928 voor de bovenbedoelde school hee ft 
vastgesteld op f 9396.51, daarbij o. a. over
wegende, dat op 16 Maart 1928 aan deze 
school a ls plaatsvervangster van de met ziekte
verlof afwezige onderwijzeres A. M. Cortsmit 
in di e nst trad de onderwijzeres A. M. v. d . 
Pol-v. Toi, die niet in het genot van wacht
geld was, terwijl op clien datum door een ge
wezen onderwijzeres van het bestuur, te weten 
M. W. D. Bangert, als zoodanig wachtge ld 
werd genoten; dat de onthefling, bedoeld in 
art. 97, 4e lid, der Lager Onderwijswet 1920, 
voor de onderwijzeres A. J\ . v. d. Pol-v. Tol 
niet werd gevraagd en derhal ve niet verleend; 
dat dientengevolge krachtens het 2e !_id, sub e, 
van dat artikel het salaris van de laatstge
noemde onderwijzeres niet voor Rijksrekening 
kan worden vergoed; 

dat van di t besluit het Schoolbestuur bij Ons 
in beroep is gekomen, in hoofdzaak aanvoeren
de, dat Onze M inister bij zijn besluit betref
fende de vaststelling van de Rijksvergoeding 
over 1928 voor eene andere onder zijn bestuur 
staande school, te weten die op den Klove
niersburgwal 83/85, niet voor vergoed ing in 
aanmerklng heeft gebracht het salar is der on
derwij zeres G. L . Meijer over .het tijdvak van 
26 Maart tot en met 4 Apri l 1928, omdat M. 
W. D. Bangert in dien tijd wachtgeldster van 
de onderhavige vereeniging was; dat het hier
mee kan i nstemmen; dat het zich echter niet 
kan vereen igen met de thans bestreden bes! is
s ing van Onzen Minister, waarbij met dezelfde 
omstandigheicl (clat namelij k M. W. D. Ban
gert wachtge l clster de r vereeniging was) voor 
hetzelfde t ij dvak, namel ij k van 26 Maart tot 
en met 4 April 1928, nogrnaa ls is rekening ge
houclen bij de vaststelling van de Rijksvergoe
cling over 1928 voor de school Zaandijkstraat 
3 ; dat immers op grond van die omstanclig
heicl het salaris van de onderwijzeres A. M. 
v. d. Pol-v. Tol niet voor vergoeding in aan
merking is gekomen ; dat het eveneens be
zwaar heeft tegen het niet vergoeden van het 
salar is van de onderwijzeres A. M. v. d. Pol 
v. Toi over het tijdvak 24 April 1928-15 
Augustus 1928, aangezien de wachtgeldster 
Bangert met ingang van 24 April 1928 weder
om is aangesteld en van dien datum af haar 
wachtgeld ophield ·; dat het verzoekt, de Rijks
vergoeding a lsnog te verhoogen met het be
drag van het sa laris van de onclerwijzeres A. 
M. van der Pol-van Toi over de tijdvakken 
van 26 Maart- 4 April 1928 en 24 April- 15 
Augustus 1928, in totaal f 453. 75; 

0. dat art. 97, lid 2, cler Lager Onderwij s
wet 1920, zooals cl it artikel in 1928 luidcle , be
paalt, clat op de Rilksvergoecl ing in mindering 
word t gebracht ti. m. de jaarwedde of wedde 
van den onderwij zer, die bij zijne benoeming 
tot onderwijzer aan de school niet in het genot 
was van wachtgelcl, terwijl wachtgeld a ls ge
wezen onclerwijzer aan die school of aan een 

an clere oncler bestuur van dezelfcle instelling 
of vereen iging staancle lagere school genoten 
werd door een gewezen onclerwijzer, d ie op het 
tijclstip van ingang cler benoeming niet ouder 
was dau zestig jaar of - zoo het eene vrouw 
betreft - op dat t ijdstip n iet gehuwd was; 

clat in het onderhavige geval de onclerwijze
res A. M. van cler Pol-van Toi bij hare be
noerning niet in bet genot was van wachtgeld, 
terwijl wachtgeld a ls gewezen onderwijzeres 
aan eene onder bestuur van deze lfcle vereeni 
ging staande school genoten were! door M. W . 
D. B angert; 

dat mitsdien het geval, bedoelcl in vorenge
noemd art. 97, lid 2, der wet zich h ier voor
doet en daaraan niets verandert door de om
standigheid, dat ook de weclcle van de oncler
wijzeres G. L. Meijer voo r rekening van het 
schoolbestuur kwam om cler wille van het niet 
aanstellen van clezelfde wachtgelclster M. W. 
D. Bangert, terwijl daaraan evenm in afdoet, 
clat W. M. D. Bangert van 24 April 1928 af 
geen wachtgelcl meer genoot; 

dat derhalve het ingecliencle bezwaar onge
groncl is; 

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

m.et hanclh av ing van de bestreden beslissing 
van Onzen Minister van Ondenvijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 7 ovember 1929, N °. 
2730, Afcleeling Lager Onderwijs Financieel, 
het bedrag van de Rijksvergoecling, becloeld 
in art. 97 der Lager Onderwijswet ~920, over 
het jaar 1928, voor deze school vast te stell en 
op f 9396.51. 

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

22 Maart 1930. BESLUIT, bepalende het 
t ijclstip van inwerkingtreclmg van de wet 
van den 12clen December 1929 (Staatsblad 
n°. 528) , betreffencle herziening curateele, 
bepaaldelij k met het oog op clrankzuch
t igen. S. 106. 

Wij WILHELMINA, enz.; 

Op de voorclracht van Onzen Minister van 
J ustit ie van 19 Maart 1930, l e Afcleeling C, 
n°. 904 ; 

Gelet op het artikel 4 der wet van 12 De
cember 1929 (Staatsblad n°. 528) tot herzie
ning cler bepalingen omtrent curateele, be
paalclelijk met het oog op clrankzuchtigen ; 

H ebben ·goeclgevonden en verstaan te be
palen: 

De wet van 12 December 1929 (Staatsblad 
n°. 528) tot herz iening van de bepalingen om
trent curateele, bepaalclelijk met het oog op 
clrankzuchtigen, treedt in werking met inga ng 
van 1 Mei 1930. · 

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

's-Gravenhage, den 22sten Maart 1930. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van J ustitie, J . D onner. 
( Uitgeg. 31 Maart 1930. ) 
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22 Maart 1930. BESLUIT tot opschorting 
van de werking van het bepaa lde in de 
artikelen 6, 7 en 9, 1 °. van het Con
sumptieijsbesl ui t (Staatsblad 1929, n°. 321. ) 
s. 107. 

Wij WI LHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, H andel en Nijverheid van 27 J anuari 
1930, n°. 34 D. , Afdeeling Volksgezondheid ; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren
wet (Staatsblad 1919, n°. 581 ), zooals deze is 
gewijzigd bij de wet van 29 Juni 1925 (Staats
blad n°. ·308 ); 

Gezien het Consumptieijs-besluit (Staats blad 
1929, n°. 321) en het advies der Commiss ie, 
bedoeld in a rt ikel 17 der Warenwet; 

Den R aad van State gehoord {advies van 
18 Februari 1930, n°. 20); 

Gelet op het nader r apport van Onzen 
Minister van Arbeid, H a ndel en Nijverheid 
van 19 Maar t 1930, n°. 372 D., Afdeeling 
Vo! ksgezondheid ; 

H ebben goedgevoncfon en verstaan : 
in a fwijking, in zooverre, van het bepaalde 

in art ikel 11 van het Consumptieijs-beslui t 
(Staatsblad 1929, n°. 321), wordt de werking 
van het bepaalde in de artikelen 6, 7 en 9, 
1°. van dit besluit opgeschort tot 1 Januari 
1931. . 

Dit beslui t treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Minister van Arbeid, H andel en Nij 
verheid is belast met de uitvoering van di t 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waar van afschrift zal worden ge
zonden aan den R aad van State. 

' s-Gravenh age , den 22sten Maart 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van A1·b eid, H andel en Nijverheid. 
T . J . V e r s c h u u r. 

(Uit17. eg . 8 A pril 1930. ) 

24 Maart 1930. WET tot vaststelling van het 
derde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het di enstjaa r 1930. S. 108. 

24 Maart 1930. BESLUIT tot aanwijzing 
overeenkomstig art ikel 157 der Hooger
onderwijswet van de afdeeling gymnasium 
van het Vrij zinnig Christelijk Lyceum t e 
's-Gravenhrt(le. S. 109. 

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

Onderwij s, Kunst en en Wetenschappen van 
11 F ebruari 1930, n°. 88 'III, afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der H ooger -onderwij s
wet · 

D~n Raad va n Stat e gehoord (advies van 
11 Maart 1930, n°. 25); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minist er van 20 Maa.rt 1930, n°. 3644, 
Afdeeling Voorbereidend H ooger en Middelba.ar 
Onderwjjs; 

Hebben goedgevonden en verst.aan : 
te rekenen van 1 September 1929 de afdeeling 

gymnasium van het Vrijzinnig Christelijk Lyce
um te ·s-Gravenhage voor een t ijdva.k van zes 

I jaren aan t e wijzen als bevoegd om met in
acht neming der desbetreJl'ende wettelijke voor
schriften aan haar leerlingen, die het onderwijs 
t ot aan het einde hebben bijgewoond, een ge
tuigschrift van bekwaamheid tot universitaire 
studicn af t e geven dat met het getn igschr.ift 
in ar t ikel 11 der H ooger-onderwijswet vermeld 
wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunst en en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het S taatsblad zal w->rden 
geplaat st en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den R aad van St ate. 

's-Gravenhage, den 24sten l\faart 1930. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Ondenmj s, 
K unsten en W etenschappen, 

J. T er p s t r a . 
{ Uitgeg . 7 A pril 1930.) 

24 flifaart 1930. AR REST van den Hoogen 
R aad. {Gemeentewet art. 135.) 

Zulk een bepaling, welke o. m. kan strek
ken om t e verhinderen het aa nrichten van 
schade door losloopende honden op niet 
afgeslot en erv!)n, betreft een algemeen ge
meentelijk bela ng, dus de huishoudihg der 
gemeente. 

De omstandigheid, dater wetten bestaan , 
welke minder ver gaande :µ,.aatregelen be
vatten t egen bet veroorzaken van schade 
en gevaar door losloopende honden , brengt 
n iet mede, dat de bepaling met de wet in 
strijd zou zijn, daar de gemeenteraad in 
het a lgemeen bevoegd is naast de Rijkswet 
regelingen te t reffen van verdere strekking . 

(A dv.-Gen. : In bepaalde gevallen is wel
licht strijd met de Jacht wet aanwezig ; 
i . c. blijkt daar van niet.) 

Op het beroep van P. H ., requi rant van cas
satie tegen een te zijnen laste· gewezen vonnis 
van de Arr. -Rechtbank te 's-Gravenhage van 
12 December 1929, waarbij , in hooger beroep, 
is bevestigd een door het Kantongerecht te 
Leiden op 22 Mei 1929 gedane ui tspraa k, hou
dende veroordeeling van requi rant, ter zake 
van ,,het te Noordwij kerhout een hond anders 
dan op afgesloten erven la ten losloopen", met 
aanha l ing van de ar t ikelen 34 en 100 der 
Al g. Politieverordening der gemeente Noord
wijkerhout, 24 der wet van 15 April 1886 
Staatsbl ad 64, 23 en 91 Sr ., tot eene geldboete 
van een gulden en een dag . vervangende 
hechtenis. 

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

Taverne; 
Gelet op een door den requi rant ingediende 

schr iftuur, waarbij is aangevoerd: dat de toe
gepaste bepaling van artikel 34 der A . P. V. 
voor Noordwijkerhout verbindende kracht 
mist, daar de gemeentewetgever niet zonder 
geldi ge reden de geheele vrijheid van mensch 
en dier aan banden mag ·1eggen; dat een zoo 
al gemeen verbod als in genoemd artikel ve r
vat, ook daarom de bevoegdheid van den 
gemeentelijken wetgever te buiten gaat, omdat 
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verschillende wetten, als die op de J acht, 
enz. maatregelen treffen tegen het veroorza
ken van schade en gevaar van losloopende 
honden, <loch slechts onder bepaalde omstan
digheden als het voorkomen van hondsdolheid 
en het met honden in of nabij eens anders 
jachtveld loopen; 

0. dat bij het bevestigde vonnis ten laste 
van reguirant is bewezen verklaard - met 
gualificatie en strafoplegging als voormeld -
dat hij te Noordwijke1·hout op den 30en April 
1929 des namiddags 4 uur a ls houder van een 
hond dezen op den openbaren Langevildenveg 
heeft I a ten losloopen; 

0 . ten aanz ien van de bij schriftuur aange
voorde grief: 

dat bij artikel 34 · van genoemde po] itiever
ordeni ng is · verboden honden, anders dan op 
afgesloten_ erven te laten losloopen; dat zulk 
een bepalmg, welke onder meer kan strekken 
om' te verh inderen het aanrichten van schade 
door losloopende honden op niet afgesloten 
erven, betreft een algemeen gemeentelijk be
lang, du de huishouding der gemeente, zoo
dat de gemeentelij ke wetgever krachtens ar
t ikel 135 der Gemeentewet, be;oegd was zulk 
een ~epaling in een verordening op te nemen, 
terw1Jl de doelmatigheid dier bepal ing n iet 
staat ter beoordeeling van den rechter; 

dat voorts de omstandigheid ·dat er wetten 
bestaan, welke minder ver gaande ma!ltrege
len bevatten tegen het veroorzaken van sch ade 
en gevaar door losloopende honden, niet mede
brengt dat de onderhavige bepaling der ge
meentielij ke verordening met de wet in strijd 
zou zijn , daar de gemeenteraad in het alge
n:i.een, mits blijvende binnen de grenzen aan 
z1J na wetgevende macht gesteld, bevoegd is 
naast de Rijkswet regelingen te treffen van 
verdere strekking; 

0. dat de aangevoerde grieven derhalve 
ni et tot cassatie kunnen leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de Conclusie v. d. 
,l dv .-Gen. B esie1·, waaruit het volgende nog 
wordt vermeld: 

'.Ve! meen ik terloops te moeten opmerken, 
dat de toepassing van het algemeen luidende 
verbod in bepaalde gevallen wellicht strijd 
met eene wet zoude kunnen medebrengen. 
Meer bepaaldelijk heh ik hier het oog op de 
J achtwet, welke, met inachtneming harer bij
zondere voorschriften. het jagen door middel 
van honden, we] ke daartoe uiteraard moeten 
kunnen losloopen, verqorlooft. 

u evenwel in het onderhavige geval niet 
blijkt, dat een dergelijk geval zich voordoet 
en cip het aanwezig zijn daarvan ook geen be
roep is gedaan, komt toepassing der verorde-
111ng, wat er van het zooeven opgemerkte 
overigens. moge zijn, in ieder geval onder
werpelij k niet in strijd met eenige wet en staat 
aan die toepassing dus m. i . ten dezen n iets 
in den weg. (v.g. H. R. 20 Jan. 1846 W . 
712. Rspr. di. 23, § 45 blz. 205; H. R. 8 Mei 
1899 W. 7276 en conclu ie adv.-gen. Ledeboer 
voor H. R. 25 Juni 1917 W. 10155, N. J . 
1917, 1240 .) 

( . J.) 

24 JJJaart 1930. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sr. artt. 424-474; Gemeentewet 
art . 135. ) 
.. De wet schrijft nergens den gemeente

hJkenwetgever _voor om in de omschrijving 
der h•J verordenmg strafbaar gestelde feiten 
met zoovele woorden het element van op
zet of van schuld op te nemen. Uit het niet 
vermelden van schuld in de omschrij ving 
van het feit is nag geenszins de verplichting 
voor den rechter af te leiden om bij ge
bleken afwezigheid van a lle chuld een 
veroordeeling nit te spreken. 

De 7:org, dat op voor bet publiek toe
gankehJke plaatsen het publiek wordt be
schermd tegen bet tentoonstellen, ver
koopen en ten verkoop in voorraad hebben 
van v:oor de eerbaarheid aanstootelijke 
geschnften, betreft de open bare zedelij k
heid, zoodat de Raad bevoegd was op clit 
stuk verordeningen vast te stellen. 

Het Hoofdstuk der Alg. Pol itievero denina 
of de afdeeling, waarin het artikel is opge
nomen, kan niet beslissend zijn voor de 
al of niet verbindbaarheid der bepaling. 

Op het beroep van S. B., reguirant van cas
satie tegen een te zijnen laste gewezen vonnis 
van de Arr. -Rechtbank te 's-Gravenhage van 
19 December 1929, waarbij in hooger beroep 
is bevestigd een door het Kantongerecht al
daar op 8 October 1929 gedane uitspraak, 
houdende veroordeeling van regu irant, ter 
zake van: ,,H et te 's-Gravenhage, in een voor 
het publiek toegankelijke localiteit een ge
schrift, aanstootelijk voor de eerbaarheid, ten 
toon stell en" , met aanhali ng van de artt. 12d 
en 45 der Alg. Politieverordening voor 's-Gra
venhage, 23 Sr., tot een geldboete van tien s 
gulden en vijf dagen vervangende hechteni , 
met bevel tot vernietiging van het als over
tuigingsstuk gediend hebbende boek, zoomede 
van de drie mede in beslag genomen exem
plaren. 

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

Taverna· 
Gelet ~p het middel van cassatie, door den 

reguirant voorgesteld bij schriftuur: 
Schending en verkeerde toepa ing van art. 

135 der Gemeentewet door aan art. 12d der 
Al gemeene Politieverordening voor 's-Graven
hage verbindende kracht toe te kennen ; 

0. dat bij het bevestigde vonnis - met gua
lificatie en strafoplegging als voormeld - ten 
laste van roquirant is bewezen verklaard, dat 
hij op 2 Juli 1929 te 's-Gravenhage, in de 
etalage van zijn voor het publiek toegankelij
ken boekwinkel ten toon heeft ge teld een in 
de dagvaarding nader aangeduid, voor de eer
baarheid aan tootelijk, boek bevattende ver
schjlJende onderl ing niet samenhangende 
obi cene en zinneprikkelende verhalen en anec
dotes, o .m. een obsceen en zinneprikkelend ver
haal getiteld : ,,Memoires de Fanny Hill ", 
zij nde de levensbeschrijving van een publieke 
vrouw, in welk dee! van he_t boek op verschil
lende bladzijdon op zinneprikkelende wij ze het 
plegen van den coitus en versch ill en de on
tuchtige handel in gen in extenso word en be
schreven, o. m. op bladzijde, enz. (volgen ver-
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scheidene gedeelten van den inhoud van voor
meld boek); 

0. dat, tot toelichting van het cas atiemid
del, bij de schriftuur in hoofdzaak is aange
voerd: 

a. dat bij art. 12d der voormelde Verorde
ning zoowel opzet a ls schuld worden uitgeslo
t~n, zoodat het materieele feit voor de straf
baarheid voldoende zou zijn, hetgeen tot een 
niet vol te houden censuur door den handelaar 
zou lei den ; 

b. dat genoemd artikel in de . Algemeene 
Politieverordening een plaats heeft gevonden 
in Hoofdstuk I van ,,Straatpol itie" en wel in 
afdeeling 1 ,.maatregelen ter Bevordering van 
open bare Orde en Veil igheid", doch ten sterk
ste betwijfeld moet worden, of er eenig ver
band bestaat tusschen bedoeld artikel , de 
Straatpolitie en de Openbare Orde of Veilig
heid, vooral waar het betreft het in een win
kel ten toon stellen , niet van een voor de eer
baarheid aan tootelijke afbeelding of voor
werp, maar van een boek, waarvan de inhoud 
niet zichtbaar of leesbaar is; 

0 . di enaangaande: 
ad a: dat de wet nergens den gemeentelijken 

wetgever voorschrijft om in de omschrijving der 
bij verordening strafbaar gestelde feiten met 
zoovele woorden het element van opzet of van 
schuld op te nemen, terwijl uit het niet ver
melden van schuld in de omschrijving van het 
strafbai·e fe it nog geensz ins de verplichting 
voor den rechter zou zjjn af te ,le iden om bij 
gebleken afwezigheid van all e chuld te dier 
zake een veroordeel ing uit te spreken; dat 
voorts de vraag, of een handel aar, ten e inde 
te kunnen weten of een door hem verhandeld 
geschrift aanstootelijk voor de eerbaarheid is, 
genoodzaakt zou zijn om van ieder artikel in 
zij n winkel kennis te nemen - wat in de 
schriftuur wordt genoemd een door den han
delaar uit te oefenen censuur - slechts zou 
kunnen raken de vraag, of in een bepaald ge
val de voor een veroordeeling vere ischte schuld 
aanwezig is, doch niet kan betreffen de vraag, 
of aan de desbetreffende bepal i ng der veror
deni ng terecht bindende kracht is toege
kend; 

ad b: dat genoemd art. 12d der Algeineene 
Poli tieverordening voor 's-Gravenhage luidt 
als volgt: H et is verboden aan of op plaatsen 
voor openbaar verkeer bestemd of in voor het 
publiek toegankelij ke lokali teiten, winkels 
daaronder begrepen, geschriften, afbeeldingen 
of voorwerpen aanstootelijk voor de eerbaar
heid, hetzij te verkoopen of te verspreiden, 
hetzij ten verkoop of ter verspreiding voorhan
den te hebben, hetzij ten toon te stellen, aan 
te bieden, aan te slaan of als verkrijgbaar aan 
te kondigen; 

dat het Hoofdstuk der Algemeene Politie
verordening of de afdeeling, waarin het ver
melde artikel is opgenomen niet beslissend 
kan zijn voor de al of niet verbindbaarheid 
der bedoelde bepal ing; 

dat nu d zorg dat op voor het pub] iek toe
gankelijke plaatsen het publiek wordt be
schermd tegen het tentoonstellen van. voor de 
eerbaarheid aanstootelijke geschriften en de 
verdere in het artikel opgesomde handelingen, 
betreft de openbare zedel ij kheid, zoodat de 
raad eener gemeente, krachtens a rt . 135 der 

Gemeentewet bevoegd is op dit stuk verorde
ni ngen vast te ste ll en; 

0. dat het middel mitsd ien niet tot cassatie 
kan lei den; _ 

Verwerpt het beroep. 

[Gewezcn overeenkomstig de Conclusie v . cl. 
Adv.-Gcn. B erger, wciar1tit no g het volgende 
wordt medegedeeld : 

OI u it de bovengemelde plaats ing van de 
onderhavige bepali11g inderdaad, ge lij k requi
rant meent, moet worden afgeleid , dat zij n iet 
ten doe! heeft ·eenig ancler gemeentelij.k open
baar belang, clan het genoemde, te behartigen 
en dit dan ook inderdaad niet doet, kan m. i. , 
al schijnt verband met het in art. 135 der 
Gemeentewet genoem cle belang der openbare 
zecle lijkheid mij geensz ins uitgesloten, in het 
midden blijven. Immers, aangenomen a l, da t 
slechts het belang der openbare orde bij het 
maken der bedoelde verordening heeft voorge
zeten, clan is de gemeenteraad niettemin, naar 
mij ne meening, hier niet getreclen buiten de 
bevoegdheid, hem bij art. 135 der Gemeente
wet toegekend. lmrners is de gemeentelijke 
wetgever bevoegd om de voorschriften zij ner 
verordeningen, ook die in het belang der 
openbare orde gernaakt, toepasselijk te ver
kl aren niet alleen op de openbare straat, maar 
op de feitelijk voor het verkeer opengestelde 
pi aatsen, ook dan, wanneer die pi aatsen niet 
voor den openbaren clienst besternd zij n, der
halve naar ik meen, ook op alle voor het pu
bl iek toegankelij ke lokalite iten, winkels daar
onder begrepen, daar ook het toezicht op die 
pi aatsen en op hetgeen aldaar gebeurt, be
hoort tot de zorg voor de openbare orde, zede
lijkheid en gezonclheid en de huishouding der 
gemeente (vg. H . R. 29 Mei 1914 W. 9693, 

. J. 1914, 788). Het wil mij voorkomen, daL 
eene verordening, als de onderwerpelij ke, zeer 
zeker geacht kan worden, het belang der open
bare orde, evenzeer a ls dat der oponbare ze
delijkheid te betreffen, ook voorzooverre zij , 
kennelijk tot meerdere zekerheid van het -te 
bereiken doel, reeds het enkel ten verkoop of 
ter verspreiding op of aan de bedoelde plaat
sen of de bedoelde lokaliteiten voorhanden 
hebben van voor de eerbaarheid aanstootel ij ke 
geschr iften, a fbeeldingen of voorwerpen 
wenscht te weren, terwijl de vraag, of 
de behartiging van het openbaar l;Jelang, in 
dezen nagestreefd, uitvaardiging van den hier
bedoelden maatregel vordert, m. i. u itsluitend 
betreft de doelmat igheid der verbodsbepal ing, 
we! ke niet staat ter beoordeeling van de rech-
terl ij ke macht.] (N. J .) 

25 Maart 1930. KON! KLIJK BE LUIT-
(Wet houdend ~ a lgemeene regelen Water
staatsbestuur Art. 22.) 

Nu moet worden aangenomen dat de 
lijst van stemgerechtigde ingelanden niet 
vo ldeed aan de in het Algemeen Regle
ment gestelde vereischten en daartegeu 
niet op de in het Reglement omschreven 
wijze bezwaar had kunnen zijn gemaakt, 
kan aan deze lijst geen rechtskracht wor
den toegekend, en moet een be luit van 
stemgerechtigde ingelanden tot benoeming 
van een lid van het dagelijksch bestuur 
a ls in strijd met het. Reglement ingevolge 
art. 22 onder 10. te worden vernietigd. 
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Wij WILH ELMINA, enz . ; 
B eschikkende op het beroep , ingesteld door 

C. van S teenes, Mr. L . W. J. Marggr aff , M. 
V a lenteij n, A . van Lieshout en W. F. Noest, 
a lien te Vught, tegen het besluit van Ged . 
S taten va n Noord-B rabant van 26 October 
1927, G. n°. 126, tot a fwijzing van hun ver
zoek tot vernieti g ing van het besl u it van 
stem gerech t igde ingelanden van het W ater
schap ,,de Dorpspolder" van Vught van 23 
Augustus 1927, waa rbij tot lid van het dage
lij ksoh bestuur di er instelling is benoemd C. 
J . F. van der H eijden te Vught; 

D en R aad va n S tate, A fdeeling voor de 
G esch ill en van B estuu r, gehoord , a dv ies van 
26 F ebruari 1930, n° . 828 (1929) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
W aterstaat van 20 M aart 1930, n° . 399, Af
dcel ing W aterstaat A . ; 

0 . da t bij beslu it va n stem gerech t igde inge
landen van het W aterschap ,,de Dorpspolder" 
van Vught van 23 Augustus 1927 tot lid van 
het dagelij ksch bestuur d ier instelling is be
noemd C. J . F van der H eijden te Vught ; 

da t, nadat C . va n Steenes en a nderen tot 
Ged . Staten het verzoek hadden ger ich t, het 
beslu it va n stem gerech t igde ingelanden te 
vern iet igen, Ged. S taten bij beslui t va n 26 
October 1927 a fw ij zend op het ve rzoek heb
ben bes! ist , ui t overweging, dat de door de 
a dressanten geopperde bezwaren niet de be
noerri ing zelve, <loch ui tslu itend de voor de 
b eno~ro ing tot grondslag gedi end hebbende 
l ijst van stemgerech t igde ingelanden betref
fen ; da t echter bezwaren tegen die I ijst a lleen 
kunnen worden ingebracht overeenkomst ig 
h et bepaalde in de a rti kelen 7 en vol gende 
van het A lgemeen R eglem ent voor de W ater
sch appen in Noord-B rabant 1904, welke a r t i
kel en tha ns n iet meer voo r toepassing vatbaar 
z ij n e.n a lzoo bij de beoordeeling van het on
derhavige ve rzoek bui ten beschouwing m oeten 
worden· gelaten ; dat mi tsdien het adres van 
de adressanten geen bezwaren inhoud t tegen 
de door hen bestreden verk iezing van een 1 id 
van het dagelij ksch bestuur van het water
scha p ,, de Dorpspolder" van Vught, al th ans 
de adressanten in gebreke zijn gebl even aan 
te toonen , dat di e verk iez ing zou zij n ge
schied in str ij d met genoem d Algem een W a
terscha psreglement, o f met het a lgemeen be
l ang ; 

da t de appell anten in beroep aanvoeren , dat 
door "de n iet-toepass ing van het thans gelden
de a rtikel 2 van het A lgem een R eglem en t 
-voor de W atersch appen in Noor d-B rabant 
1904 eene stemming heeft p laats gehad , waar
b ij gestemd is volgens eene l ijst van ingelan
den , sam engesteld j a ren geleden t ijdens het 
toen geldende oude a r t ikel 2 van het A lge 
meen W aterschapsreglement; dat nimmer de 
laatste j ar en , a l thans in het jaar 1927, eene 
openbare kennisgeving is gedaan op het ge
m eentehuis of elders te Vught, waar <l it ge
bru ikelij k is, zoodat, al moge de lijst dan 
ook zij n aangevuld a ls door Ged . S taten wordt 
gesteld, het toch onmogelijk is geweest voor 
bel anghebbenden , om hunne bezwaren in te 
di enen tegen deze lijst; dat aan de appel
l anten uit eigen waarnem ing is gebleken , dat 
de lijst van stem gerech t igde ingelanden de 
l aatste ja ren niet dopr den voorzitter va n den 
Dorpspolder is geteekend en geheel ongewij -

zigd is gebl even ten opz icbte van verschillende 
ingelanden ; dat door de n iet r ich t ige toepas 
sing van het W aterschapsreglement de stem
m ing n iet volgens het reg I em ent heeft plaats 
gehad ; 

0. dat n iet is gebleken , dat de lijst , welke 
bij de op 23 A ugstus 1927 in de vergadering 
van stemgerechtigde ingelanden van den 
Dorpspol de r van Vught gehouden verkiez ing 
als grondslag va n de stem mi ng is gebez igd, 
in dat jaar v66r den l sten M aart door h et 
dageJ ij ksch bestuur van <li t waterschap is op
gemaakt; 

dat de h ierbedoelde l ij st, ove rgelegd naa r 
aanl e idi ng van een schrijven van de Afdeeling 
van den Raa d van State, voor de Geschill en 
van B estuu r, slechts een door den secreta ris 
geteekend onderschri ft beva t, dat ,,deze lijst 
van stemgerechtigde ingelanden ( is ) herzien", 
m et ve1meld ing van den datum 30 April 1927, 
<loch dat hierdoor niet bewezen wordt, dat 
voldaan is aan het ui tdrukkelij ke voorsch r ift 
van artikel 6 van het A lgemeen Reglem en t 
voor de W aterschappen in oord-B raba nt, in
houdende, dat jaarlij ks v66r den l en M aart 
door de dagelijksche besturen der watersch a p
pen de lijsten der stem gerechtigde ingelanden 
worden opgemaa kt ; 

dat deze lijst bovendien a llerl ei doorhal in
gen en invoegingen bevat, waa rva n n iet blij kt, 
dat zij door het dagelij ksch bestuu r van het 
m eergemelde waterscha p zij n aangebrach t of 
door di t College zij n goedgekeurd ; 

dat derha lve moet worden aangenomen, 
da t de lijst, volgens welke in de bovenge
noemde vergader ing van stem gerechtigde in
gelanden is gestemd, n iet voldeed aan de in 
artikel 6 van het Algemeen R eglement ge
stelde vereisch ten en daartegen n iet op de in 
de artikelen 7 en volgende omschreven wijze 
bezwaar h ad kunnen zij n gemaakt; 

dat daarom aan deze l ijst geen rechtskrach t 
kan worden toege kend , en zij n iet tot grond
slag der stemming h ad mogen worden ge
bez igd ; 

dat het besluit van stemgerech t igde ingelan
den tot benoeming van C. J . F . van der 
H eijden te Vugh t tot lid van het dagelijksch 
bestu.ur mi tsdien n iet is genomen met inach t
nem ing van de bepalingen van het A lgemeen 
R eglemen t voor de W aterschappen in Noord
Bra bant en derh a lve a ls in strijd met d it 
Reglement , ingevolge a r t ikel 22 onder 1 ° van 
de W aterstaatswet 1900, behoort te worden 
vernieti gd; 

Gez ien deze Wet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vern iet ig ing van· het beslui t van Ged. 
S taten van oord-Brabant van 26 October 
1927, G. n°. 126, het besluit van stemgerech
t igde ingelanden van het W a terschap ,,de 
Dorpspolder" van Vught van 23 Augustus 
1927, waarbij C. J . F . van der H eijden te 
Vugh t tot lid van het dagelij ksch bestuur 
dezer ins tell ing is benoemd, te vernietigen. 

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

26 Ma.art 1930. WET houdende vaststelling 
van de begrooting van de Staatsmijnen in 
L imbiirg voor het dienstjaar 1930. S. llO. 
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26 Maart 1930. BESLUIT houdende wij ziging 
van het Postbesluit 1925 (Staatsblad n°. 
396) en van het Pakketpostbesluit. (Staats
blad 1919, n°. 574). S. 111. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Overwegende, dat het wenschelijk is om wij

ziging ~ brengen in het Postbesluit 1925 (Staat-s
blad n°. 396), Jaatstelijk gewijzigd bjj Ons be
sluit van 25 October 1920 (Staatsblad n°. 468) 
en in het P akketpostbesluit, (Staatsblad 1919, 
no. 574) laatstelijk gewijzigd biJ Ons besluit van 
26 Maart 1929 (Staatshlad n°. 133) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 28 l?ebruari 1930, n°. 15, 
Hoofdbestuur der P osterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

Den Raad van State gehqord (advies van 
den 18 Maart 1930, n°. 19\; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 Maart 1930, n°. 9 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 April 1930 te bepalen als 

volgt: 
Art. I. In het Postbesluit 1925 (Staatsblad 

no. 396) wordt na artikel 12 een nieuw a rtikel 
opgenomen, Juidende a ls volgt: 

Stations
brieven. 

,,Ar' . l2b;s. De Directeur-Generaal der 
Posterij cn, Telegrafie en Telefonie is bevoegd 
o,, door hem te stellen voorwaarden aan den 
geadresseerde van brieven, welke dagelijks of 
op bepaalde, regelmatig wederkeerende dagen 
der week met eenzelfden trein aankomen en 
welke afkomstig zijn van eenzelfden afzender, 
gelegenheid te geven deze brieven op het station 
.aan het postrijtuig of in de daarvoor in aanmer
king komende gevallen aan het stationsexpecli
tiebureel in ontvane:st te nemen of namens hem 
in ontvangst te doen nemen tegen betaling van 
,een recht , hetwelk p~r brief bedraagt : 

a. bij dagelijksche uitreiking : 
per kalendermaand . . . . . . . . f 10.
per kalenderweek . . . . . . . . . f 3.

" · bij uitreiking op bepaulde dagen 
<ler week: 
p er dag . . . . . . . . . . . . f 0.50." 

Art. II. In artikel 1-1, § 1, lste lid van het 
Postbesluit 1925 (St,,atsblad n°. 396) wordt in 
plaats van ,,en 60 cent" gelezen : ,, , 60, 70 en 
80 cent" . 

Art. III. In artikel 5, § 1, l ste lid van het 
P akketpost besluit (Staatsblad 1919, n°. 574) 
wordt in plaats van ,,7" gelezen: ,,10'". 

In het 2de lid van genoemde § l wordt na 
,,60 cent" de punt vervltngen door een punt 
komma ; aan het slot wordt opgenomen : 

,,boven 7 tot en met 9 Kilogram 70 cent: 
boven II tot en met 10 Kilogram 80 cent." 
Art. IV. In artikel 1, sub /; , artikel 3, § 2, 

.artikel 4, § 1, artikel 5, § l, 3de lid, artikel 6, 
§ 3, artikel 8, § 1, l ste lid, artikel 10, s 2, lste 
lid, artikel 11, § l, l ste iid, artikel 12, § 2, artikel 
13, § 2, artike l 15, l ste lid, van het Pakket
postbesluit (Staatsblad Hll9, n°. 574) wordt 
telkens in plaats van ,.Directeur-Generaal der 
Posterij en en Telegrafie" gelezen : ,,Directeur
•Generaal der Posterijen, Telegrafie en Telefonie". 

In artikel 5, § 1, 5de lid en artikel 8, § 2, 3de 

l930 

lid, wordt telkens in plaats van ,, Directeur
Generaal der Posterijen en Telegrafie" gelezen : 
Directeur-Generaal". 

In artikel 13, § 2 en artikel 14, § 2 wordt tel
kens ,,Staatsbedrijf van de Poster/jen, de Tele
grafie en Telefonie" gewijzigd in : ,,Staatsbedrijf 
der Posterijen, Telegrafie f'n Telefonie". 

Onze Ministe,· van Watterstaat is belast met 
·de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad geplaatst en in afachrift aan den Raad van 
State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 26sten :M:aart 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister mn Waterstaal, P, J . R ey m e r. 
( Uitqeg. 28 Maart 1930.) 

26 Maart 1930. BESCHIKKING van den 
Hoogen R aad. 

W egenbelasting in de gemeente Wijmbritseradeel. 
Voor de beantwoording der vraag of ge

bou wde eigendommen en daarbij behooren
de erven geacht moeten worden gelegen te 
zijn in de onmiddellijke nabijheid van een 
verharden openbaren weg zal men ook om
st andigheden van plaatselijken aard in 
aanmerking mogen nemen. Doet men dit, 
dan kan men aannemen, dat in een pla!te
landsgemeente als Wijmbritseradeel zoo
danige gebouwen en erven, die op een af
stand van 87 ½ meter van den verharden 
weg zijn gelegen en daarmede door een 
reed zijn verbonden, in de onmiddellijke 
omgeving van dien weg zijn gelegen. 

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

A. te X., gemeente Wijmbritseradeel, tegen de 
uitspraak van den R aad van Beroep voor 
de Directe Belastingen te Leeuwarden van 
5 Nov. 1929, betreffende zijn aanslag in de 
wegenbelasting dier gemeente over 1928/1929 ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Procureur-Generaal, strekkende tot verwerping 
van het beroep ; · 

0. dat in de gemeente Wijmbritseradeel, 
blijkens art . 1 der desbetreffende verordening, 
onder den naam van wegenbelasting een be
lasting wordt geheven wegens gebouwde eigen
dommen en daarbij behoorende erven, die aan 
openbare verharde, landwegen in de gemeente 
belenden of in de onmiddellijke nabijheid daar
van gelegen zijn ; 

dat belanghebbende, krachtens die veror
dening, aangeslagen wegens de perceelen .. .. 
Sectie C, nummers x en ij, daartegen vruchte
loos bezwaar heeft gemaakt bij den ~emeente
raad, waarna hij zich heeft gewend tot den 
R aad van Beroep , aanvoerende dat die per
ceelen noch aan een openbaren verharden land
weg belenden, noch in de onmiddellijke nabij
heid daarvan gelegen zijn ; 

dat de Raad van Beroep die grief heeft ver
worpen, op grond dat die perceelen, huis, schuur 
en erf, zijn gelegen op een afstand van 87 ½ 
meter van een openbaren verharden landweg 
der gemeente en met <lien weg zijn verbonden 
door een zoogenaamden reed en in een pla!te
landsgemeente als Wijmbritseradeel huis, schuur 
en erf dan moeten worden geacht te liggen in 
de onmiddellijke nabijheid van dien weg ; 

0. dat als middel van cassatie wordt voor-

14 

j 



1930 27 MAART cs.112-110) 210 

gesteld : Schending of verkeerde toepassing van 
art. 242c der gemeentewet en van art. 1 der 
bovengenoemde verordening, welk middel is 
toegelicht met het betoog, dat de Raad van 
Beroep bij zijn beslissing heeft doen wegen de 
omstandigheid, dat belanghebbende's perceelen 
zijn gelegen in een plattelandsgemeente, of
schoon art. 242c der gemeentewet niet toelaat 
onderscheid te maken tusschen gebouwde eigen
dommen en daarbij beboorende erven ten plat
t enlande en tusscben die in een stad of be
bouwde kom; 

0. dienaangande: 
dat art. 242c voornoemd den Raad van Be

roep geenszins belette om, ter beantwoording 
van de vraag of, in den zin van art. 1 der ver
ordening, belanghebbende's perceelen zijn ge
legen in de onmiddellijke nabijheid van een 
openbaren verharden landweg in de gemeente, 
ook omstandigheden van plaatselijken aard in 
aanmerking te nemen, in het bijzonder de om
standigheid, dat de gemeente een platlelands
gemeente, is, en dan die vraag bevestigend te 
beantwoorden op grond dat de afstand tusschen 
die perceelen en den openbaren verharden land 
weg, waarmede zij door een. reed verbonden 
zijn, 87 ½ meter bedraagt ; 

dat dit middel dus niet kan worden aanvaard ; 
Verwerpt bet beroep. (Gem. Stem.) 

27 M aart 1930. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Wegenfonds voor het dienst,iaar 1930. 
S. 112. 

27 Jfaart 1930. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Zuiderzeefonds voor het dienstjaar 
1930. s. 113. 

27 Maart 1930. BESLUIT tot wijziging van 
bet Koninklijk Besluit van 26 J anuari 1927 
(Staatsblad n°. 17A), waarbij 1°. aan de 
Vereeniging tot Christelijke Verzorging van 
Krankzinnigen in Nederland , gevestigd te 
Utrecht, vergunning wordt verleend om van 
de Stichting ,.Vogelenzan!!:", welke in de 
gemeenten B -,nnebroelr, Bloemendaal en 
Hilleg01n zal worden tot stand gebracbt, 
vier paviljoenen in_ te_ ri cbten tot een g~
sticht voor krankzlilrugen en 2°. van die 
sticbt ing de beide observatiepaviljoenen 
worden aangewezen als eene inricht ing, die 
niet als gesticbt voor krankz innigen wordt 
beschouwd, ook wanneer daarin meer dan 
twee krankzinnigen worden verpleegd. 
s. 114. 

Wij WILHELMTNA, enz.: 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbonw van 24 Maart 1930, n°. 741, Afdee
ling A; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats
blad no. 96), laatstelijk gewijzigd bij de Wet 
van 31 Mei 1929 (Staat.sblad n°. 275); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 

Eenig artikel. 
Het eerste lid van art. 4 van Ons besluit van 

26 Januari 1927 (Staatsblad n°. 17A) wordt 
gelezen als volgt : 

,,In bet gesticht voor krankzinnigen mogen 
niet meer dan 247 krankzinnigen, 114 mannen 
en 133 vrouwen, verpleegd worden." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in bet St,aatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den 27sten Maart 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
~/Jfinister van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

( Uitgeg . 10 April 1930. ) 

27 Maart. 1930. BESLUIT tot vrijstelling 
van wegenbelasting voor in Groot-Britannie 
of Noord- I erland wonende of gevestigde 
bonders van motorrijtuigen. S. 115. 

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

Financien van 17 Februari 1930, n°. 99, Af
deeling Directe Belastingen ; 

Gezien art. 6, 3e lid, der Wegenbelastingwet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

4 Maart 1930, n°. 23) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 24 Maart 1930, n°. 11, 
Afdeeling Directe Belastingen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Aan in Groot-Britannie of Noord

I erland wonende of gevestigde houders van 
motorrij t nigen wordt voor de aldaar thuis be
hoorende automobielen en motorrijwielen, 
waarmede zij op openbare wegen in Nederland 
rijden of doen rijden, te dier zake vrijstelling 
va.n wegenbelasting verleend, zoolang aan in 
Ne,l,erland wonende of gevestigde bonders van 
motorrij tuigen voor de in Nederland thuis be
hoorende automobielen en motorr~iwielen in 
Groot-Britannie en Noord-Ierland vrijstelling 
van de belasting op de motorrijtuigen wordt 
verleend. 

2. De vrijstelling bedoeld in art. l wordt 
slechts verleend voor een tijdvak van ten hoog
ste vier achtereenvolgende maanden, aanvan
gende met den dag waarop bet motorrij t uig 
hier te lande wordt ingevoerd, voor de automo
bielen en motorrijwielen die in Groot-Britannie 
of Noord-Ierland zijn ;ngeschreven als toebe
hoorende a.an bonders die daa.r t e lande wonen 
of gevestigcl zijn. 

3. Onze Minister van Financien wordt ge
machtigd voorschriften te geven voor de uit
voering van dit besluit. 

4. Dit beslnit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der da.gt~ekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
nitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
otad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

's-Gravenhage, den 27sten Maart 1930. 
WILHE LMINA. 

De Minister van Financien, d e G e e r 
(Uitgeg. 8 Apri/. 1930.) 
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27 Maart 1930. BESI.UIT tot wijziging van het 
Koninkljjk besluit van 19 Juni 1922 
( Staatsblarl n°. 403), tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
bedoeld bij de artikelen 38/ic van het 
Burgerlijk Wetboek en 39de.c;es, laatste lid, 
van bet Wetboek van Strafrecht. S. 116. 

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

Justitie van den 17 Februari 1930, 48 Afdeeling, 
n°. 987; 

Overwegende, dat wijziging wensohelijk is 
van het Koninklijk besluit van 19 Juni 1922 
(Staatshlad n°. 4-03), tot vaetstelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld 
bij de artikelen 38fic van het Burgerlijk Wetboek 
en 39de,<ts laatste lid van bet Wetboek van 
Strafrecht ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
11 Maart 1930, n°. 22); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Justitie van den 24 l\faart 1930, 4' Af. 
deeling, n°. 837 : 

Hebben goedcrevonden en verstaan : 
Art. I. De bij Ons besluit van 19 Juni 1922 

(8ta.1ts/,lad n°. 403) vastgestelde algemeene 
maatregel van bestuur wordt gewijzigd als volgt: 

In artike! 1 wordt aan het slot in plaats van 
,,A. en B." gelezen: ,,A. B. - en in het in 
artikel 7 bedoelde geval - D.". 

In artikel 2 vervalt het woord ,,wordt" 
tusschen de woorden : ,,Strafrecht" en ,,in
gericht", wordt de pnnt aan bet slot vervangen 
door een komma, en warden daarna toegevoegd 
de woorden: ,,wordt vanaf 1 Juli 1930 vervolgd 
met een register bestaande uit kaarten, in
gericht volgens het bij dit besluit behoorende 
model D.". 

Tusschen de artikelen 2 en 3 wordt een nieuw 
artikel 2u ingevoegd, luidende : 

,,Ret register volgens model r. blijft bestaan 
voor de inschrijvingen betreffende minder
jarigen, wier namen v66r 1 Juli 1930 in het 
register en den daarop gehouden klapper zijn 
opgenomen. 

Het kaartregister volgens model D is bestemd 
voor de inschrijving van bescbikkingen en ver
klaringen betreffende minder'arigen v66r 1 Juli 
1930 niet in het register vermeld.". 

In artikel 3 worden a!'hter de woorden : 
,,halve tladzijde", telkens ingevoegd rl.e woor
den : ,,0f kaart". 

Het eerste lid van artikcl 5 wordt gelezen : 
,,Het kaartregi~ter wodt i;1 alphabetisohe volg
orde aang-ehouden.". 

Iu artili:el 6 wordt in p!aat, van: ,,het registn 
en. de klapper" gelezen : ,,de kaarten en de 
bakken of doozen ter berging va.n het kaart
register". 

Artikel 7 wordt geleien al• volgt: 
,,De !marten model D worden gebruikt voor 

mededeeling van de eerste bescbikldng een 
minderjarige betreffend en in omslag gezonden 
aan den griffier van den kantonreohter te wiens 
griffie de beschikking in het register moet 
worden ingesohreven. 

Deze k11,arten kunnen als eerste inschrijving 
den aan het hoof<! genoemden minderjarige 
betreffenrl., in het register wo1 den opgenomen, 
na onderteekening door den griffier va.n de onder 
de mededeeling te stellen verklaring: ,,Getee
kend voor inscbrijving in bet register. De 

griffier . . ..... ", en na dagtf>ekening dier 
verkla1ing." . 

Achter artikel 7 wordt een nieuw a.rtikel 8 
ingevoegd, luidende : 

,,Binnen de eerste drie maanden van het 
kalenderjaar warden de kaarten, hen betreffende 
die in het vorige jaar meerderjarig zijn geworden 
uit het register gelicht. 

Deze kaarten worden, per jaar in alpha
betisohe volgorde gerangsohikt, in pakketten 
ter griffie bewaard. ". 

Art. II. Dit besluit treedt in werking den 
eersten ,Tuli 1930. 

Onze Minister va.n ,Justitie is belast met de 
uitvooring van dit besluit, d11,t in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 27sten l\faart 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. Donner. 
(Uitgeg. 7 April 1930.) 

MODEL D. 

Naam: Meerderjarig in : 
Voornani.en : 
Dag, jaar en plaats van geboorte: 
Naam, voornamen ! den v11,der: 
en woonplaats van I de moeder : 

Reohterdie 
beschik

Datum der king_ gaf. 
beschik- Griffie 
king of waar ~e 

verklarincr. verkl armg 
0 werd 

afgelegd. 

I. II. 

Zakelijke 
inboud der 

beschik
king, 

verklaring 
of mede-' 
d(:eling. 

III. 

Aantee
keninger . 

IV. 

27 Maart 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 101 5e lid.) 

Ju de appelleerende schoolbesturen niet 
voldoende hebben aangetoond dat een be
drag van f 0.50 per leer ling voor in rekening 
te brengen administratiekosten te laag zou 
zijn, en Ged. Staten van oordeel zijn, dat 
die kosten eerder op minder dan op meer 
dan f 0.50 per leerling zijn te schatten, is 
door dat college het bedrag terecht op 
f 0.50 per leerling gehandbaafd. 

Noch art. 101, nooh eenige andere wets
bepaling sohrijft voor, bij de berekening 
van de vergqeding rente van teveel be
taald voorschot in mindering te brengen. 
Derhalve is een dergelijke aftrek ontoe
laatbaar. 

Wij WILHELMir A, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

a. het Gemeentebestuur van Zwolle; b. het 
Be tuur van de Vereeniging voor Gerefor
m,ierd Schoolonderwijs; c. het Bestuur van de 
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Afdee l ing Zwolle van de Vereeni ging voor 
Chri telij k Volksonderwijs ; d. het Bestuur van 
de Vereeni g ing ,,De twee R oomsch-K atholieke 
P a rochi en van Zwolle" ; en e. het Bestuur van 
het Depar tement Zwolle de r Maatschappij tot 
Nut va n het Al gemeen, a li en te Zwolle, tegen 
de bes I ui ten van Ged . Staten van Overijssel 
van 17 September 1929 , n° . 6785/5995, 2e a f
deel ing , waa rbij , met vernie ti ging in zooverre 
van het beslui t van den R aad der gemeente 
Zwoll e van 25 F ebruari 1929 , n°. 123, ten be
hoeve van de bijzondere scholen der onder 
b, c, d en e genoemde appell anten, nader is 
vastgesteld de gemeentel ijke ve rgoeding, be
doeld in a r t ikel 101, l e lid , der L ager Onder
wijswet 1920, over het jaar 1924, met inbe
gr ip van de driejaarlijksche verrekening over
eenkomst ig het Se l id van <lit wetsartikel over 
het tijdvak 1922 tot en met 1924 ; 

Den R aad van State, Afdeel ing voor de 
Gesch ill en van Bestuur, gehoord, advies van 
5 M aart 1930, n° . 14; 

Op de voordrach t van · Onzen finister van 
Onderwijs, Kunsten en vVetenschappen van 22 
Maart 1930, n° . 8669, a fdeel ing Lager. Onder
wijs F inancieel ; 

0. da t de R aad der gemeente Zwoll e bij 
bes lui t van 25 Februar i 1929, n°. 123, heeft 
besloten, de vergoed ingen aan de besturen 
van bij zondere la gere schol en in zijne ge
meente, ingevolge artikel 101 l e tot en met 
Se l id , de r Lager Onderwijswet 1920 over 
1924, de nog aan de schoolbesturen uit te be
ta ) en en de door deze terug te storten be
dragen en rentevergoeding voor teveel geno
ten voorschotten vast te stell en op de bedra
gen, genoemd in den bij zijn beslui t behooren
den staat ; 

dat de Raad daarbij o. a. heeft overwogen, 
dat het gem iddelde bedrag der kosten per 
leer li ng de r openbare gewone lagere scholen 
ove-r 1924 was f 13.34 ; da t in <li t bed rag 
geen bedrag is begrepen voor administra t ie
kostcn en kosten van toez icht op gebouwen, 
waa rvoor geen afzonderl ijke bedragen uit de 
gemeenterekening kunnen worden afgele id, 
we! ke omstandigheid de gemeente volgens 
Onze jurisprudent ie niet ontheft van de ver
plich t ing daarvoor een bedrag te berekenen ; 
dat een bedrag van f 0.50 per leerling voor 
administratiekosten in Onze ver chillende be
slu iten al s juist is aangenornen, ook voor ge
rneenten grooter dan Zwoll e; dat er geen 
recl en is om van dat bed rag a f te wijken ; 
cla t wel iswaa r in Ons besluit van 25 J u ni 
1927, n°. 39, een bedrag va n f 0.80 per leer
ling genoemd wordt, doch in dat bedrag zijn 
begrepen de kosten van inning van school
gelden en in hetzel fde beslu it wordt gezegd, 
dat een bedrag van f 0.50 per leerling voor 
a dmin istratiekosten zonder die inni ngs kosten, 
n iet on jui st is gebleken ; dat er derhalve ook 
op dezen grond geen reden is om in deze ge
meente, waar de inning der schoo lgelden 
voor de bijzondere lagere scholen van ge
meentewege geschiedt. zonder dat daarvoor 
kosten aan de schoolbesturen in rekening wor
den gebrach t, een hooger bedrag cl an f 0.50 
per leerling aan te nemen ; dat het bed rag, 
waarnaar de vergoeding over 1924 rnoet wor
clen berekend , voor de gewone lagere scholen 
dus ll"esteld moet worden op f 13 .34 + f 0 .50 

of op f 13.84 per leerling; da t per leer li ng 
der openba re ui tgebreid lager onderwijsscholen 
over 1924 is ui tgegeven f 41.37 ; da t ook <li t 
bedrag met een bedrag voor administratie- en 
toezichtkosten moet worden vermeerderd, welk 
bedrag eveneens op f 0.50 per leerling ka n 
worden gesteld ; dat het bed rag , waarnaar de 
vergoeding voor ui tgebre id lagere scholen 
over 1924 moet worden berekend, gesteld kan 
worden op f 41.37 + f 0.50 = f 41.87 ; dat 
bij Onze verschill ende beslu iten is beslist, dat 
de rente van door de schoolbesturen opgeno
men kasgeld voor vergoeding in aanmerki ng 
komt, omdat de gemeente, tot vergoeding van 
het totaal der kosten verpl icht, voorloopig 
slechts een voorschot ver leent tot ten hoogste 
80 % van wat zij zelf over het I aatst a fge
sloten dienstjaar heeft uitbeta a ld en de 
schoolbesturen het · ontbrekende _ui t a ndere 
midclelen moeten aanvullen, tot de defin itieve 
afrekening met de gemeente heeft p laats ge
had; dat de schoolbestu ren blij kens den bij 
d it beslu it behoorenden staat aan voorschot 
over 1924 in totaal f 7468.64 meer hebben ge
noten, cl an waarop zij aanspraak konden 
m aken; dat, rekening houdend met vorenge
noemde besli ss ingen, nu het omgekeerde heeft 
plaats gevonden, de schoolbestu re n gehouden 
zij n aan de gemeente over het bedrag van het 
te veel genotene voorschot r ente te vergoe
den; dat de besturen toch over den t ijd, 
sedert de u itbetal ing van het voorschot ver
streken , het te veel genotene hebben gebezigd 
voor hunne loopende u itgaven, die zij , wan
neer het voorschot op een lager bedrag da n 
80 % was bepaald , ui t andere bron nen h adden 
moeten dekken, terw ijl daa rentegen de ge
meente de rente van het door haa r niet ve r
schuldigde bedrag over da t t ij dva k heeft moe
ten derven, c. q . zelf rente heeft moeten be
talen om di t bedrag aan de school besturen 
te kunnen u itkeeren; da t , nu eenerzijds is 
beslist, dat de schoolbesturen aanspraak heb
ben op rentevergoed ing op g rond, dat het 
voorschot niet toere ikend is geweest, het an
derzij ds rationeel is, dat de bestu ren aan de 
gemeente rente vergoeden van het bedrag, dat 
zij te veel genoten hebben ; da t de rente op 
5 % ' s jaars kan worden ge teld , te vergoeden 
over het t ijdvak 1 October 1924 tot en met 
30 J uni 1928 ; 

dat, nadat van cl it raadsbeslu it de vier 
bovengenoemde schoolbesturen bij Geel . S taten 
van Overijssel in beroep wa ren gekomen, Geel. 
Staten bij een v iertal beslu iten van 17 Sep
tember 1929, 2e a fdeel ing n°. 6785/5995, met 
vern ietig ing van het bestreclen raadsbeslu it , 
voor elke der onder het beheer der vier boven
genoemde schoolbesturen staande scholen heb
ben vastgesteld de vergoedi ng, bedoeld in ar
t ikel •101, l e I id , der L ager Onderw ijswet 
1920 , over het jaar 1924, het totaal der ver 
goedingen, becloeld in artikel 101, Se l id , clier 
wet over de ja ren 1922 tot en met 1924, a ls
mede bet bed rag, dat in verband met de ver
leende voorschotten voo r elke school aa n de 
schoolbesturen nog uitbetaald o f van deze te
ru ggevorderd moet worden ; 

dat Ged. Staten daarbij o.a. hebben over
wogen, dat de R aad der gemeente Zwolle de 
adm inistratiekosten op f 0.50 per leer] ing heeft 
vastgesteld; dat <li t bedrag naar hunne mee-
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ning redelijk moet warden geacht; dat voorts 
ingevolge artikel 103, 3e lid, der Lager On
derwijswet 1920 aan het schoolbestuur op de 
in het l e lid van artikel 101 der wet bedoelde 
vergoeding een voorschot kan warden ver-
1 eend van 80 ten honderd van hetgeen ter
zelfder zake voor de overeenkomstige open
bare lagere scholen in de gemeente Zwolle is 
u itgegeven over het laatste dienstjaar, waar
over de r ek e11ing is gesloten; dat bij Ons be
sluit van 4 September 1923, S. 432, voor
schriften zijn gegeven omtrent de verrekening 
van het bovenbedoelde voorschot; dat daar
bij niet is bepaald, dat voor het geval het 
voorschot grooter is geweest dan het bedrag 
der vergoeding, waarop het schoolbestuur aan
spraak kan maken, over het te veel betaalde 
dee! daarvan eene rente aan het schoolbe
stuur in rekening kan warden gebracht; dat 
het bovendien volgens hunne meening niet 
aangaat, van het schoolbestuur over een dee! 
van het hem wettelijk toekomend voorschot 
eene rentevergoeding te vorderen; dat voorts 
een beroep op de geldende j ur isprudentie ten 
aanzien van het in rekening brengen door de 
schoolbesturen van rente van opgenomen kas
gelden, in geval dat het voorschot niet toe
reikend is geweest voor het doen van de ver
eischte beta! ingen, niet opgaat, omdat <lit 
kasgeld strekt ter bevorder ing van den goe
den gang van het onderwijs; dat volgens de 
meening van hun College aan het schoolbe
stuur ten onrechte de rentevergoeding in reke
ning is gebracht; 

dat van deze besluiten de R aad der ge
meente Zwoll e en, elk voor wat de te zijnen 
aanzien genomen beslissing van Geel. Staten 
betreft, de bovengenoemde vier school besturen 
bij Ons in beroep zijn gekomen; 

dat de Gemeenteraad aanvoert, dat Ged. 
Staten z. i. ten onrechte de door de school
besturen in de gemeentekas terug te storten 
gelden hebben verminderd met de berekende 
rente; dat de gemeente niet ui t e igen bewe
ging 80 % voorschot uitkeert, doch op aan
vrage van de schoolbesturen; dat deze vol
komen vrij zijn, minder te vragen; dat, wat 
achteraf blijkt te veel te zijn ontvangen, kan 
warden beschouwd als eene tijdelijke voorzie
ning van kasgeld ; dat niet te begrijpen is , 
waarom de schoolbesturen voor kasgeld, opge
nomen bij een kassier , we!, en voor kasgeld, 
opgenomen bij de gemeente, geen rente zouden 
betalen; dat zijn voornaamste bezwaar ech
ter is, dat de gemeente in veel gevallen aan de 
schoolbesturen meer clan 100 % van haar 
eigen kosten voor lager onderwij s zou vergoe
den ; dat het in strijd zou zijn met a rtikel 5 
der Lager Onderwijswet 1920, indirect de 
100 % van de exploitatiekosten, die de ge
meente voor h are schol en maakt, te verhoo
gen, door den schoolbesturen bet renteloos 
genot te verscbaffen van gelden, die de ge
meente hun n iet verschuld igd is; dat het ge
volg zou kunnen zijn, dat de scboolbesturen 
de renten zouden aanwenden voor onderwijs
uitgaven, welke niet aan de gemeente in re
kening kunnen warden gebracbt; dat zij in 
<lit verband verwijzen naar Ons besluit van 
30 Mei 1929 , n°. 43; 

dat de School besturen aanvoeren, dat eene 
raming van de administratiekosten van f 0.50 

per leerling voor de gemeente Zwolle aan
wijsbaar te laag moet warden geacht ; dat toch 
bieruit zou volgen, dat de administratiekosten 
in 1924 voor de gemeente Zwolle zouden heb
ben bedragen in totaal f 1284. 371h voor de 
scbolen voor gewoon lager onderwijs met 

' 2568¾, leerlingen en in totaal f 88. 75 voor 
de scholen voor uitgebre id lager onderwijs met 
1771/2 leerlingen; dat het toch niet aangaat, 
deze kosten te dru k ken, door ze voor een 
groat gedeelte aan te merken als ,,kosten 
van de gemeenteadministratie" en als ,,toe
zicbt op de gemeentegebouwen"; dat, a l moge 
dan niet uit d'e gemeenterekening aanwijsbaar 
zijn, welk dee! der uitbetaalde salarissen aan 
de leden van bet gemeentebestuur en zijne 
ambtenaren is besteed voor de meergemelde 
adm inistratie, bet n iet redel ijk geacht kan 
warden, gelet op de bezetting der afdeelingen 
van de gemeentesecretar ie en van het bureau 
van gemeentewerken, waar de bedoelde werk
zaambeden (voor zooveel zij door ambtenaren 
warden verr icbt) geschieden, de kosten te ra
men in dier voege, dat zulks zou kunnen ge
scbieden voor de som van f 128.37½ + f 88.75 
of in totaal voor f 1373.121/2 per jaar; dat 
b . i . dan ook, gelet op de in de gemeente
rekening over 1924 genoemde bedragen voor 
salarissen, in redelijkbeid kan warden aan
genomen, dat de kosten van aclministratie en 
toezicht niet f 1373.121/2, <loch becluiclen cl meer, 
zelfs meer clan het zesvoudige, hebben be
dragen; dat zij verzoeken, de vergoecling aan 
de scboolbesturen uit boofde van aclministratie 
en kosten van toezicht op de gebouwen te 
will en · stellen op f 3 per leerling en c!E:rhalve 
in totaal voor de scbolen voor gewoon lager 
onclerwijs op f 13.34 + f 3 = f 16.34 en voor 
de scholen voor uitgebreicl lager onderwijs op 
f 41.37 + f 3 = f 44. 37; 

0. ten aanz ien van bet beclrag van de in 
rekening te brengen aclministratiekosten, dat 
Ged. Staten, mecle blij kens een nacler op ver
zoek van de Afcleeling van den Raad van 
State voor de Geschillen van Bestuur, door 
hen ter zake uitgebracht rapport van oordeel 
zijn, clat de aclministratiekosten, door de ge
meente Zwolle, in de jaren, waarop de ver
goeding betrekki ng heeft, voor het openbaar 
Jager onderwijs ui tgegeven, eerder op minder 
dan op meer clan f 0.50 per leerling zijn te 
schatten; 

dat claartegenover de appelleerencle school
besturen niet voldoende hebben aangetoond, 
clat een bedrag van f 0.50 per leerl ing te 
laag zou zijn_; 

dat dus Geel . Staten terecbt het door den 
Gemeenteraacl in rekening gebrachte bedrag 
van f 0.50 per leer! ing bebben gebanclhaafcl; 

0 . ten aanzien van bet op de vergoeding in 
mindering brengen van rente van te veel ui t
betaald voorschot, dat artikel 103 , 4e lid, 
der Lager Onderwijswet 1920 den Gemeente
raad opdraagt de vaststell ing van de ver
goeding, becloel cl in artikel 101 dier wet, bij 
we! k arti kel is voorgescbreven de wijze, waar
op deze vergoecling moet warden berekend; 

clat noch cleze, noch eenige anclere wetsbe
pal i ng voorschrijft, bij de berekening van de 
vergoecling rente van te veel betaalcl voor
schot in mindering te brengen; 

dat clerhal ve bij het berekenen van het be-
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drag cler vergoeding een dergelijke aftrek 011-
toel aatbaar is; 

dat deze aftrek trouwen - zooals uit ar
tikel 103, 6e lid, regelende de uitkeering van 
de vergoeding, en de in artikel 13, l e lid, en 
artikel 19, 2e lid, van Ons be luit van 4 Sep
tember 1923, S. 432, daaromtrent gegeven 
uitvoeringsvoorschriften mol:lt worden afgeleid 
- evenm in later bij de uitkeering van de v r
goedi ng mag geschiede)1; 

clat blijkens de 13e kolom van den staat 
behoorende bij het raad besluit, in welke~ 
taat zijn vermeld de definitieve bedragen der 

vergoeding over het jaar 1924, de Gemeente
raad va.n Zwolle bij de berekening van de 
vergoeding de vorenbedoelde rente in minde
ring heeft gebracht; 

dat dus Geel. Staten terecht, zij het op 
andere gronclen, de grief der chool besturen 
tegen het raadsbesluit te dezen aanzien ge
groncl hebben geoordeeld; 

Gezien de Lager Onderwij wet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de b roepen ongegrond te verklaren . 
Onze Minister van Onclenvij , Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. (A. B.) 

28 Maart 1930. WET tot wijziging van de 
grenzen tusschen de e;emeenten Beugen en 
Rijkevoort en Wanroij. . 117. 

Wij WILHELMINA, enz .... cloen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het werrnchelijk is de grens tusschen de 
ge_meenten Beugen en Rij kevoort en W anroij te 
w1Jz1gen: 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Bij de gemeente Wanroij worden 

met ingang vau 1 Mei 1930 gevoegd : 
_!0

- het gedeelte der gemeente Beugen en 
Rvkevoort, gelegen ten westen eener lijn, ge
trokken van het punt, waar de noordoo tpunt 
van het _perceel, kadastraal bekend in die ge
meente Sectie D nummer 1894, het grondge
bied der gemeente Wanroij raakt, langs de 
noordoostgrens van het perceel, en verrler 
langs de zuidoostelijke grenzen van de perceelen 

ectie D nu=ers 1894, 410 636, 1653 en 1323, 
vervolgens in het verlengde van de zuidooste
lijke grens van genoemd nummer 1323, tot 
waar dit verlengde de noordgren~ van het per
ceel ectie C nummer 1715 ontmoet ; van dit 
punt af langs de noord-oost- en oo tgrens van 
perceel C 1715 en de oostgrem van de perceelen 
C nummers 1229 en 477, tot waar de oostgrens 
van laatstgenoemd perceel de grens der gemeente 
W anroij raakt ; 

2°. het gedeelte der gemeente Beugen en 
Rijkevoort, gelegen ten westen van den Lamper
schen weg, namelijk de perceelen, kadastmal 
bekend in die gemeente ectie C nummers 1949, 
1948, 1950 en 673, en ten we ten der Parksche 
straat perceel Sectie C nummer ll25; 

-~
0

- bet gedeelte der gemeente Beugen en 
Rvkevoort, ge!egen :ten westen eener lijn, ge
trokken langs de oostgrens van bet perceel, 
kadastraa! bekend in die gemeente Sectie C 
nummer 1989, en verder in bet verlengde van de 
oostgrens tot waar deze lijn de noordgrens van 
het perceel ectie C nummer 654 ontmoet, dan 
oost~vaarts langs de noordgrens van de perceelen 
Sectie C nummers 654 en 652 en vei:der langs 

de oostgrens van laatst-genoemd perceel tot 
de Berkenbossche beek. 

2. Bij de gemeente Beugen en Rijkevoort 
wordt met ingang van 1 Mei 1930 gevoegd het 
gedeelte van den weg, genaamd Parksche- of 
Gorksche straat, voor zoover gelegen tusscben de 
kadastrale perceelen, gemeente Wanroij, Sectie 
A nummers 1360, 540, 542, 872, 873, 868, 1333 
en 1335 eenerzijds e.n gemeente B eugen, Sectie 
C nummers 1272, 495, 1649, 971, 972, 498, 
499, 500 en 1821 anderzijds. 

3. I. De niet voor den openbaren dienst 
bestemde bnrgerrechtelijke bezittingen van de 
gemeente Beugen en Rijkevoort, gelegen in het 
volgens artikel I af te soheiden gebied, blijven 
eigendom der gemeente Beugen en Rijkevoort ; 
de overige bezittingen alsmede de hierop be
trekking hebbende la,sten, rechten en verplich
tingen gaan over op de gemeente Wanroij, 
zonder dat daarvoor eene nadere akte wordt 
gevorderd. 

2. Voor zoover overschrijving in de open- . 
bare registers krachtens of in verband met deze 
wet noodig mocht zijn, zal die geschieden krach
tens deze wet. 

4. De ko ten der verpleging van arme krank
zinnigen in gestichten of woningen, bedoeld in 
artikel 3,5a der wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), voor zoover zij t ijdens de opneming 
woonplaats hadden op het grondgebied, dat 
in~evolge artikel 1 ';ot Wanroij overgaat, ko
men van 1 l\fei 1930 af voor rekening van die 
gemeente. 

5. l . Alie kadastrale en andere stukken uit
sluitend betrekking hebbende op hetgeen vol
gens de artikelen 1 en 3 naar de gemeente Wan
roij overgaat, worden aan die gemeente over
gedragen. 

2. Het bestuur van de gemeente Wanroij 
heeft ten alien tijde bet recht, kosteloos inzage 
te nemen van het archief der gemeente Beugen 
en Rijkevoort, en op kosten zijner gemeente 
afRchriften of uittreksels te vorderen van ,le 
stukken, welke zich in dat archief bevinden. 

6. De tegenwoordige Raden der gemeenten 
Beugen en Rijkevoort en Wanroij bl(jven tot den 
eersten Dinsdag van September 1931 met het 
bestuur bela t. 

7. I. Burgemeester en Wetbouders van de 
gemeente Beugen en Rijkevoort zenden v66r 
20 Mei 1930 aan Burgemeester en Wet-bonders 
der gemeente Wanroij, voor zoover de betrok
ken personen 1 Januari 1930 gevestigd zijn op 
het overgaand 11ebied, een uittreksel nit de 
sedert 1 April 1930 geldende kiezerslijst. 

2. Het uittreksel, bedoeld in het eerste lid, 
wordt aan de sedert 1 April 1930 geldende kie.
zerslijst der gemeente W anroij toegevoegd en 
vormt daarmede Mn geheel. . 

3. De ingezetenen, gevestigd op het grond
gebied, dat ingevolge artikel 1 naar de gemeente 
W anroij overgaat, worden ten aanzien ,an de 
kiezershjst en voor de verkiesbaarhei,f tot leden 
van den gemeenteraad van 1 Mei 1930 af als 
ingezetenen tier e;emeente Wanroij beschouwrl. 

8. I. Do som, door het Rijk ingevolge de 
wet van 24 Mei 1397 (Staat, blad n°. 156), se:lert 
ge,vijzigd, aan de gemeenten Beugen en R iike
voort en Wanroij uit te keeren , wordt niet ver
anderd. 

2. Oncler het getal inwoners op 1 J anuari 
1931, bedoeld in artikel 5 on in artikel 6, 2e lid 
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d er wet van 11, Juli 1929 (Staatsblad n°. 388), 
wordt, voor wat betreft de gemeente B eu'}en 
en Rijkevoort, verstaan bet get al inwonera op 
dien datum, vastgeRteld overeenkomstig aTtikel 
10 dier wet , vermeerderd met het getA.l in
woners, dat 0p l Mei 1.930 tengevolge van deze 
wet is over~egaa n van B eugen en Rijkevoort 
naar Wanroij . 

3. Onder bet get al inwoners op 1 J anuari 
1931, als bedoeld in bet vorige lid, wordt, voor 
wat betreft de gemeent-e Wanroij, verstaan bet 
getal inwoners dier gemeente op den datum, 
vastgest eld overeenkomstig artikel 10 der in 
het tweede lid aangehaalde wet, verminderd 
met het getal inwoners, rlat op 1 Mei 1930 ten
gevolge van deze wet is overgegaan van Be•tgen 
en Rijkevoor/. naar Wanroij . 

9. 1. Zij, die op 1 Mei l!l30 voorkomen op 
de lijsl , bedoeld in ar t ikel 13 der Drankwet, en 
op dien dag gevestigd zijn op bet naar de ~e
meente Wanroij Qvergaand gebied, wor<1en 
overgeschreven op de lijst der gemecnte Wan
r(}ij, t enzij van hen v66r 1 Juni 1930 bij het be
stuur der gemeente, waartoe zij tot I Mei 1930 
hebben behoorq, een , erzoek inkomt om op de 
lijst dier gemeente ingeschreven te blij ven. 

2 . Bij overschrijving volgens bet eerste lid 
geschiedt. de inschrijving in volgorcle van de 
dagen, waarop de verzoeken om vergnnning 
van de reeds ingeschrevenen en van de over te 
schrijven personen b\i de betrokken gemeente
best nr en inkwamen ; voor zoover verzoeken op 
denzelfden dag inkwamen, gaat de in lee{tijd 
oudere voor ; bij gelijken ouderdom beslist bet 
lot. 

3. Ten aanzien van eene a kte van vergun
ning t ot verkoop van sterken dra nk ir. bet klein, 
geldende voor eene localiteit in een huis,gelegen 
in een volgens deze wet naa1· de gemeente 
W,mroij overgaand gebied, kan vermelding van 
een localiteit in een antler huis, als bedoeld bij 
a1:tikel 25, eernte en tweede lid der Drnnkwet, 
t ot 1 Mei l!MO slecbts plaats vinden, indien de 
vergunning wordt overgebmcht naar eene loca
liteit in een huis, dat, vii6r de grenswijziging tot 
dezelfde gemecnte beboorde als het eerstbe
doelde huis. 

10. Met ingang van 1 Mei 1!)30 worden in 
alle wetten en daarop gegronde voor8chriften 
onder de gemeenten Beugen en Rijkevoort en 
W anroij de ~emeenten verstaan zooals zij bij 
art ikel I dezer wet zij n gewijzigd . 

11. Deze wet t reedt in werking met ingang 
van den dag na, dien barer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenbage, den 28sten Maar t 

1930. 
WILHELMDl"A. 

De Minister van 8taat, 
Mini.,ter van Binnenlandsche Zaken 

en Landboull' , 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k . 

( Uitgeg . 8 April 1930.) 

28 ]Jfaart 1930. WET boudende macbt iging 
t ot het aa ngaan van een overeenkomst van 
schenk ing betreffende bet landgoed ,,Sorgb
vliet" te 's-Gravenhage. S. US. 

Wii WILHELMI NA, enz . . .. doel'l te weten : 
Alzoo W ij in overweging genomen bebben, 

dat bet wenscbelijk is de scbenking van .bet t e 

's-Gravenhage gelegen fandgoed ,,Sorgbvliet " 
door den Heer Cornelis Goekoop t e r!roningw, 
Mejuffr ouw J ohanna Goekoop te 's-Gra.venhage 
en den Heer Adriaan Goekoop te G1'0ninge.n, 
aan den Staat gedaan, te aan va11,rden: 

Zoo is bet, dat Wij, den R aad van Stat e, enz . 

Xenig r.,rtike!. 
Ooze Mi\1ister van Financiiin wordt gemach

tigd t ot het aangaan van een overeenkomst van 
schenking, waarbij het landgoed ,,Sorgb vliet" 
t e · s-Gravenhage in eigendoro overgaat aan den 
Staat , vrij van last.en voor zoover nict vervat 
in de vier volgende voorw11,ar<len : 

,1. dat van het cerrein groot 26.lG. 18 'H.A. 
geen dee] wo~de afgenomen noch benut voor 
eenig ander doJI dan de verwezenlijking van 
een nationale bestemming, tot uit,ing komende 
in de stich!ing van een r epresentatief gebouw ; 

b. dat bet z.g. Cat shuis bewaard blijve en in 
verband met deze bestemming worde gebruikt; 

c. dat, wanneer binnen t ien jaar t ijds met 
den bouw van een represcntatief gebouw geen 
be!!in m ocht gemaakt zijn , het lan<lgoed int.e
graal aan de scbenkers t erugkome zonder dat 
de Staat recbt heeft tot vordering van kost en, 
welke ook ; 

d. dat het landgoed, inrlien en zoolang niet 
met den bouw is begonnen, door den Staat in 
den tegenwoordigen ·toestand worde onderbou
den, zonder dat daarvan voor andere doeleinden 
dn.n die van de Regeering gebruik gemaa-kt kan 
worden. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven t e 's-Gravenhage, den 28sten Maar t 

1930. 
WILHELMINA. 

De Minister mn Financi fn . d e G ee r. 
([l-itgeg . 2 Ap,-il 1930. ) 

28 Maa,·t 1930. WE T , houdende goedkeuring 
van het beslui t van den Gouverneur-Gene
raal van N ede·rlanrlsch-l ndie tot nadere 
wijziging en aanvulling van Afdeeling I 
van de begroot ing van Nederlanrlsch-l ndie 
voor het dienstjaar 1929 . S. 119. 

28 Maart 1930. vVET, houdende goedkeur ing 
van het beslu it van den Gouverneur-Gene
raal van N ede,·lanrlsch-l ndie tot nadere 
wijzig ing en aanvulling van Afdeeling III 
van de begrooting van Nede,·lanrlsch-Zndie 
voor het dienstjaar 1929. S. 120. 

28 Maart 1930. WE T , houdende goedkeuring 
van het beslu it van den Gouverneur-Gene
raal van N ede,·lanrlsch-l ndie tot nadere 
wij ziging en aanvulling van Afdeeli ng III 
van de begrooting van Nederlanrlsch-Indie 
voor het dienstjaar 1929. S. 121. 

28 Maart 1930. WE T, houdende goedkeur ing 
van het beslu it van den Gouverneur-Gene
raal van N ederland.sch-l ndie tot nadere 
wijziging en aanvulling van Afdeeli ng IV 
van de begrooting van Nederlanrlsch-Indie 
voor het dienstjaar 1929. S. 122. 
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28 Maart 1930. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ede,·landsch- l ndie tot nadere 
wijziging en aanvulling van Afdeeling V 
van de begrooting van N ederland.~ch-l ndie 
voor het dienstjaar 1929. S. 123. 

28 J.:laart 1930. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van Nederlandsch-lndie tot nadere 
wijziging en aanvulling van Afdeeling V 
van de begrooting van Nederlandsch-ZndiiJ 
voor het dienstjaar 1929. S. 124. 

28 Maa1't 1930. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raa l van N ede-rlandsch-l ndie tot nadere 
wijziging en aanvulling van Afdeeling VI 
van de begrooting van Nederlandsch- l ndie 
voor het dienstjaar 1929. S. 125. 

28 Maart 1930. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
r aal van N ederlandsch-l ndiiJ tot nadere 
wijziging en aanvulling van Afdeeling VIII 
van de begrooting van Nederlandsch-lndie 
voor het dienstjaar 1929. S. 126. 

28 Maart 1930. WET, houdende goedkeuring 
van het be~luit van den Gouverneur-Gene
raal van N ederlandsch-lndie tot nadere 
wijzigi11g en aanvulling van Afdeeling IX 
van de begrooting van Nederlandsch- l ndie 
voor het dienstjaar 1929. S . 127. 

28 Maart 1930. WET, houdende goedkeur ing 
van het besluit van den Gouvernetu--Gene· 
raal van N ederlanMch-l ndie tot nadere 
wij ziging en aanvulling van Afdeeling X 
der begrooting van N ederlandsch-lndie 
voor het dienstjaar 1929. S. 128. 

28 Maart 1930. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ederlanMch-lndie toj; nadere 
wij ziging en aanvulling van Afdeeling X 
der begrooting van N ederlandsch-l ndiiJ 
voor het dienstjaar 1929. S. 129. 

28 Maart 1930. WET tot wijziging van arti
kel 66 der Drankwet. S. 130. 

Wij WILHELMI A, enz .... doen te we ten: 
A lzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschel ijk is het tijdstip, waarop in
gevolge Artikel 66 van de Drankwet (Staats
blad 1904, n°. 235) de in dat artikel bedoelde 
vergunningen, verleend aan vennootschappen, 
zedel ij ke l ichamen of aan de besturen van 
deze, vel'vallen, te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. In artikel 66 der Drankwet (Staats

blad 1904, n°. 235 ) wordt in de plaats van 
,,1930" gelezen ,,1931". 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke-

ning van het Staatsblad, waarin zij is ge
plaatst. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten Maart 

1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, llandel en Nijverheid, 
T . J. V er s c h u u r. 

(Uitgeg . 14 Ap?'il 1930.) 

29 M aart 1930. WET tot vaststelling van het 
tiende hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1930. S . 131. 

29 Maart 1930. BESLUIT tot onteigening 
voor de verbetering van de Maasdijken ( dijk
vak van den Beerschen Ocverlaat tot Velp) 
in de gemeenten Escharen, Grave en Velp. 
s. 132. 

29 Maart 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet openbare middelen van vervoer Art. 2) 

De door Ged. Staten aan een vergunning 
te verbinden voorwaarden mogen betreffen 
niet slechts de te volgen route, de dienst
regeling en het tarief, doc h ook de wij ze 
van uitoefening van den dienst in dier 
voege, dat wordt aangegeven op welke 
trajecten passagiers niet mogen worden 
in- of uitgelaten. 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep ingesteld door 

het gemeentebestuur van Haarlem tegen de 
beschikking van Ged. Staten van Noord-Hol
land van 31 Juli 1929, n°. 136, waarbij is ge
wijzigd de aan J. G. de Groot te Haarlem 
verleende vergunning tot het onderhouden van 
een autobusdienst tusschen Haarlem en Spaarn
dam; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
6 Maart 1930, n°. 171; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 26 Maart 1930, n°. 433, Afd. 
V. en M.; 

0 . dat Ged. Staten van Noord-Holland bij 
hun besluit van 31 Juli 1929, n°. 136, de aan 
J . G. de Groot te Haarlem bij hun beschik
king van 30 Maart 1927, n°. 146, verleende 
Yergunning tot het in werking houden van 
een autobusdienst van Haarlem naar Spaarn
dam en terug hebben gewijzigd in <lien zin, 
dat aan de 50 voorwaarde van zijne vergun
ning het navolgende wordt toegevoegd: 

Rijdende in de richting naar Haarlem war
den binnen de grens dier gemeente geen 
passagiers ingelaten en rijdende in de rich
ting naar Spaarndam warden binnen de grens 
der gemeente H aarlem geen passagiers uitge
laten . Dit verbod is niet van toepassing op 
dat gedeel'te van de gemeente Haarlem, het
welk vroeger tot de gemeente Spaarndam be
hoorde. 

Indien door Burgemeester en Wethouders 
van H aarlem voor dezen dienst vaste halte
plaatsen worden aangewezen, is het verboden 
op andere plaatsen binnen die gemeente tot 
het in- .of uitlaten van reizigers sti l te staan; 
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dat van dit besluit het gemeentebestuur 
van Haarlem bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat door hem ten aanzien van 
enkele intercommunale autobusdiensten ten 
behoeve van de exploitatie der plaatselijke 
autobuslijnen een vervoerverbod werd opge
legd in dien zin, dat we! reizigers van of voor 
buiten de gemeente op onderscheidene plaat
sen binnen Haarlem mogen warden in- respec
tievelijk uitgelaten, doch geen zu iver plaatse
lijk verkeer door middel van die intercommu
nale autobusd iensten mag plaats hebben; dat 
Ged. Staten de bevoegdheid der gemeente tot 
het opleggen van een dergelijk vervoerverbod 
ontkennen; dat Ged. Staten bij hun evenge
noemd besluit ten aanzien van de aan J. G. 
de Groot te Haarlem verl!)ende vergunning 
tot het in werking houden van een autobus
dienst van Haarlem naar Spaarndam een 
soortgelijk vervoerverbod hebben opgelegd; 
dat het tegen het voornemen van Ged. Staten 
tot oplegging van dat vervoerverbod zoowel 
schriftel ijk als mondeling bezwaren heeft in
gebracht; dat het toch van oordeel is, dat de 
gemeente bevoegd is tot het opleggen van een 
dergelijk vervoerverbod en Ged. Staten daar
om door het nemen van het genoemde besluit 
van 31 Juli 1929, n°. 136, hunne bevoegdheid 
hebben overschreden; 

0. dat de Wet Openbare Vervoermiddelen 
het vervoer van personen door middel van 
intercommunale autobusdiensten regelende, 
voor het in werking brengen van zoodanige 
diensten eene vergunning eischt van Ged. 
Staten; 

dat Ged. Staten bij het verleenen der ver- · 
gunning ·gerechtigd zijn voorwaarden te stel
len met inachtneming van de strekking der 
wet; 

dat naar de strekking der wet de te stellen 
voorwaarden mogen betreffen niet slechts de 
door den autobusdienst te volgen route, de 
dienstregeling en het tarief, doch ook de wijze 
van uitoefening van den dienst in dier voege, 
dat wordt aangegeven op welke trajecten pas
sagiers niet mogen warden in- of ui tgelaten; 

dat Ged. Staten mitsdien hun op de wet 
steunende bevoegdheid in deze niet hebben 
overschreden ; 

dat de vraag, of een gemeentebestuur ge
rechtigd is het zuiver plaatselijk verkeer bin
nen zijne gemeente mede wat betreft de inter
communale autobusd iensten te verbieden of 
dit verkeer van een door Burgemeester en 
,ve_t_houders te verleenen vergunning afhan
kehik te stellen, buiten <lit gesch il omgaat; 

Gezien de Wet Openbare Vervoe1·middelen; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 

(A. B.) 

29 Maart 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwij swet 1920 Art. 75.) 

Een motief, aan het a lgemeen belang 
ontl_ee~d, kan geen grond opleveren tot 
afwiJzmg der ·aanvrage. 

Niet-nakoming van het voorschrift van 
art. 1 van het K. B. van 31 Dec. 1920, 

S. 953, kan niet leiden tot een afwijzende 
beschikking. 

Uit de bereidverklaring tot storting van 
de waarborgsom vloeit voort de verbintenis 
om deze waarborgsom in de gemeentekas 
te storten, welke verbintenis hare sanctie 
vindt in de slotwoorden van den eersten 
volzin van art. 79, l e lid. 

Nu bij de aanvrage is overgelegd een 
opgave van het getal leerlingen, voor wie 
het gebouw ruimte moet bieden, is aan 
art. 73, l e lid c. voldaan. Daaraan doet 
niet af, dat daarbij een lager aantal leer
lingen is opgegeven dan het totaal aantal, 
dat a ls maximum in de klassen tezamen 
zal worden toegelaten. 

Al moge de aansluiting der vereeniging 
bij den Schoolraad rechtens geen effect 
sorteeren v66r de vereeniging door de goed
keuring der statuten rechtspersoonlijkheid 
heeft gekregen, zoo belet toch geen enkele 
wetsbepaling de bestuurders der vereeni
ging reeds v66r deze goedkeuring de voor 
de aansluiting bij den Schoolraad benoo
digde stappen te doen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Wieringen, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noord-Holland 
van 13 November 1929, n°. 160, waarbij met 
vernietiging van het besluit van dien .Raad 
van 20 Juli 1929 is bepaald, dat de door 
het Bestuur der Vereeniging voor Christelijk 
Nationaal Schoolonderwijs te Wieringen, over
eenkomstig artikel 72 der Lager Onderwijs
wet 1920 gevraagde medewerking voor de 
stich ting van eene bijzondere lagere school 
te Den Oever, aldaar, alsnog behoort te war
den verl eend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 Maart 1930, n°. 167 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
25 Maart 1930, n°. 8853, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 

0. dat de Raad van de gemeente Wieringen 
in zijne vergadering van 20 Juli 1929 afwij
zend heeft beschikt op de aanvrage van het 
Bestuur der Vereeniging voor Christelijk Na
tionaal Schoolonderwijs aldaar tot beschik
baarstelling uit de gemeentekas van gelden, 
benood1gd voor de stichting van eene bijzon
dere lagere school te Den Oever in die ge
meente ; 

!:!at de R aad daarbij heeft overwogen, dat 
biJ het verzoek zijn overgelegd de in artikel 
73 der Lager Onderwijswet 1920 genoemde 
stukken; dat, hoewel dit enkele feit volgens 
de wet voldoende is om tot inwilliging van 
het verzoek te besluiten, de Raad nochtans 
van meening is, dat aan het verzoek niet be
hoort te worden voldaan; dat toch te Wie
ringen __ een overgangstoestand aanwezig is, di e 
een b1Jzonder karakter d1·aagt en dien de 
wetgever bezwaarlijk heeft kunnen voorzien, 
d_l!-ar anders ongetwijfeld maatregelen zouden 
z1Jn getroffen orn een voorgenomen school
bouw als deze te verhinderen; dat door de 
uitvoering der Zuiderzeewerken zich te Wie-
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ringen een groat aantal personen bevindt, dat 
zich weliswaar heeft gevestigd, doch welks 
verblijf a ldaar wegens deQ aard hunner werk
zaamheden van tijdelijken duur is; dat de 
hier bedoelde personen, zoodra zij hier geen 
emplooi meer kunnen vinden, hetgeen reeds 
binnen enkele jaren het geval zal zijn, zu ll en 
.-ertrekken, zoodra de uitvoering der werken 
naar h t Zuiden word t verlegd; dat dit voor 
een ieder zichtbare feit tot voorzichti gheid 
moet aanmanen, indien men planncn als voor 
dezen schoolbouw ontwerpt, die aan de ge
meenschap belangrijke la ten zullen opleggen, 
vooral nu, zooals hier, deze lasten komen te 
1·u ten op hen, die niet kunnen vertrekken en 
voor het overgroote dee! deze school niet 
wenschen; dat, daar blijkens de overgelegde 
Yerkl a ringen van ouders, wier kinderen de 
school zullen bezoeken, een 14-tal van de 18 
onderteekenaren, met 34 kinderen, vrijwel 
zeker Wieringen binnen afzienbaren t ijd zul
len verlaten, eene aanvrage als de voorlig
gende in het licht dier bijzondere omstandig
hed n niet voldoende overwogen lijkt en als 
zijnde in strijd met het algemeen belang be
ho rt te worden afgewezen; 

dat, nadat het Schoolbestuur van dit be
s luit bij Ged . Staten van Noord-Holland in 
beroep was gekomen, dit College bij besluit 
van 13 ovember 1929, n°. 160, met vern.ie
tiging van het be treden raadsbe luit heeft be
sli st, dat de gevraagde medewerking behoort 
te worden verleend; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat vol gens het stelsel der Lager Onderwijs
wet 1920 de medewerking tot stichting van 

en bijzondere lagere school slechts mag wor
den geweigerd, wanneer n iet aan de in ar
tikel 73 dier wet omschreven vereischten is 
volclaan; clat de door den appellant tot den 
Raad de1· gemeente Wieringen gerichte aan
vrage aan die vereischten voldoet; dat mits
dien, ingevolge artikel 76, 2e lid , der boven
genoemde wet, de R aad ten onrechte de ge
vraagcle medewerking heeft geweigerd ; 

clat van het besluit van Geel . Staten de R aad 
van Wieringen bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat Ged. Staten, met voorbij 
g~an van de overwegingen, die den Raad 
aanleid ing gaven het verzoek af te wijzen, 
hunne uit praak uitsluitend gronden op de 
letter der wet, zonder deze aangelegenheid te 
bezien uit een oogpunt van publiek belang; 
dat inderdaad naar zijn inzicht het publieke 
belang wordt geschaad door de voorgenomen 
stich ting der school ; dat toch vo l gens des 
appellants stellige overtuiging deze school 
g·een levensvatbaarheid zal bl ijken te bezitten, 
omdat hare leerlingen worden gerecruteerd uit 
gez innen, we! ke voor het grootste dee! niet 
blijvend te Wieringen zijn gevestigd, doch 
binnen afz ienbaren tijd met de verplaats ing 
der Zuiderzeewerken Zuidwaarts de gemeente 
weer zullen verlaten; dat het bewonen van 
uit den aard der zaak als tijdelijk bedoelde 
woonkeeten van meerderen onder hen daar 
reeds op wijst; dat naar zijn oordeel het 

choolbe tuur van de tegenwoordige bijzon
dere om tandigheden, waarin de gemeente 
Wieringen als centrum van de Zuiderzeewer
ken verkeert, op onverantwoordelijke wijze ge
bru ik maakt om de stichting van de school 

door te zetten, tegen we! ke handel wijze de 
Raad ernstige bezwaren heeft en die hij in 
strijd acht met het algemeen belang; 

0. dat krachten artikel 75, 2de lid, der 
Lager Onderwijswet 1920 de medewerking 
slechts wordt geweigerd, wanneer niet aan de 
in artikel 73 omschreven vere ischten is vol
daan; 

dat clerh alve een motief, i\an het algemeen 
belang ontleend, geen grond kan opleveren 
tot afwijzing van de aanv1·age; 

dat in de openbare vergadering van de Af
deeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Be tuur, waarin over deze 
zaak verslag is uitgebracht, door den verte
genwoordiger van het Gemeentebestuur is be
toogd, dat de aanvrage van het choolbestuur 
niet zou voldoen aan de in artikel 73 der 
Lager Onderwijswet 1920 gestelde vereischten, 
daar: 

1 °. in strijd met het voorschrift van artikel 
1 van den algemeenen maatregel van bestuur, 
vastgesteld bij Ons besluit van 31 December 
1920, S. 953, ingevolge artikel 87 der L ager 
Onderwijswet 1920 tot uitvoering o. m. van 
.artikel 73 dezer wet, in de aanvrage niet zijn 
vermeld de datum en het nummer van de 
Staatscouraqt, waar in de goedge keurde sta
tuten zijn bekend gemaakt; 

2°. de door het choolbestuur bij de aan
vrage ingevolge artikel 73, lste lid, b, der 
wet overgelegde verklaring niet zou inhouden 
eene verbintenis van de Vereeniging tot stor
ting in de gemeentekas van de in deze wets
bepal ing bedoelde waarborgsom, aangezien de 
vereeniging zich daarbij slechts tot storting 
der waarborgsom bere id verklaard heeft ; 

3°. de opgave, bij de aanvrage overgelegd 
krachtens artikel 73, lste lid , c, niet zou zijn 
overeenkomstig de wet, daar de school vol
gens deze opgave ruimte zou bieden voor 50 
leerl ingen, terwijl zij , in verband met het op
gegeven maximum aantal leerlingen per 
klasse, hetwelk 42 zou bedragen, en de mede
deeling, dat de school twee lokalen zou be
vatten, noodwendig ruimte zou moeten bieden 
voor 84 leer! ingen; en 

4° . dat aan het voor chrift van artikel 73, 
l ste lid, onder d der wet niet zou zijn vol
daan, aangezien de toetred ing tot den School
raad voor scholen met den Bijbel is gesch ied 
in Maart 1929, du op een tijdstip, waarop 
de Vereeniging voor Christelijk ationaal 
Schoolonderwijs te Wieringen, welker statuten 
bij Ons besluit van 24 April 1929 zijn goed
gekeurd, nog geen rechtspersoonlijkheid be
zat · 

0. met betrekking tot het l ste punt, dat 
artikel 1 van Ons besluit van 31 December 
1920, S. 953, weliswaar ten doe! heeft het 
Gemeentebestuur zekerheid te verschaffen of 
de instelling of vereeniging, die eene aan
vrage doet a ls bedoeld in artikel 72 der Lager 
Onderwijswet 1920, inclerdaad rechtspersoon
lijkheid bezit, <loch dat deze bepaling" niet be
oogt en niet kan beoogen de gronden, waarop 
krachtens artikel 75, 2de lid, der wet de 
medewerking moet worden geweigerd, uit te 
breiden; 

dat artikel 75, 2de lid, uitdrukkelijk gewag 
maakt van de in artikel 73 der wet omschre
ven vere ischten ; 
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dat het voor chrift van artikel 1 van Ons 
bovenvermeld besluit niet in ai-tikel 73 der 
Lager Onderwijswet 1920 is omschreven en 
niet-nakoming van dit voorschrift dan ook 
niet tot eene afwijzende beschikking op de 
aanvrage kan leiden; 

0. ten aanzien van het 2de punt, dat uit 
de door het Schoolbestuur bij de aanvrage 
gevoegde ber idverklaring tot het storten van 
de daarbedoelde waarborgsom de verb in tenis 
van het Schoolbestuur om, v66rdat met den 
bouw wordt aangevangen, deze waarborgsom 
in de gemeentekas te storten, voortvloeit, 
welke verb in tenis hare sanctie vindt in de 
slotwoorden van den eersten volzin van ar
tikel 79, eer te lid , der wet; 

dat mitsdien in dit opzicht aan het ver
eischte van artikel 73 is voldaan; 

0. wat betreft het 3de punt, dat bij de 
aanvrage is overgelegd eene opgave van het 
getal leerlingen, voor wie het gebouw ruimte 
moet bieden, zoodat is gehandeld overeenkom
stig artikel 73, lste lid, onder c der wet; 

dat daaraan ni t afdoet, dat daarbij een 
lager aantal leerlingen is opgegeven, dan het 
totaal aantal leerl ingen, dat als maximum in 
de kl assen te zamen zal worden toegelaten; 

0. ten aanz ien van het 4de punt, dat, al 
moge de aansluiting der Vereeniging bij den 
Schoolraad voor de scholen met den Bijbel 
rechtens . geen effect sorteeren v66r en aleer 
de Vereeniging door de goedkeuring der sta
tuten rechtspe1 oonlijkheid heeft gekregen, 
geen enkele wetsbepaling de bestuurders der 
Vereeniging belette reeds v66r deze goedkeu
ring voor de aansluiting bij den genoemden 
Schoolraad benoodigde stappen te doen; 

dat in ieder geval na de goedkeuring der 
statuten noch door het moderamen van den 

choolraad, noch door het Bestuur der Ver
eeniging tegen de aansluiting bezwaar is ge
maakt en deze aanslui ting door beide partijen 
a ls feitelijk bestaande is erkend ; 

dat derhalve ook dit bezwaar van het Ge
meentebestuur niet tot vernietiging van het 
bestreden besluit van Ged. Staten kan le i den; 

dat dit besluit mitsdien behoort te worden 
gehandhaafd; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en ver taan: 

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

Wetenschappen is belast enz. (A. B .) 

31 Maart 1930. BESLUIT bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het op 
24 April 1926 te Parijs gesloten internatio
naal verdrag, betreffende het verkeer met 
motorrijtuigen (Staatsbl.ad 1928, no. 291). 
s. 13':l. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de wet van 21 Juli 1928 (Staatsblad 

n°. 291), houdende goedkeuring van het op 
24 April 1926 te Parijs gesloten internationaal 
verdrag, betreffende het verkeer met motor
rijtuigen, en van de daarbii behoorende bijlagen, 
van welke stukken een afdruk en eene vertaling 
bij dit Besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat Onze akte van bekrachti
g ing van dat verdrag op 24 October 1929 te 
Parijs is nedergelegd; 

Op de voordraoht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 26sten Maart 
1930, Direotie van het Protocol, n°. 8700; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd verdrag, met de daarbij be

hoorende bijlagen, alsmede eene vertaling van 
die stukken, te doen bekend maken door de 
plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 1 

Eeue opgave van de landen, die dat verdrag 
hebben bekrachtigd of er toe zijn toegetreden, 
is mede bij dit Besluit gevoegd. 

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

's-Gravenhage, den 3lsten Maart 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

( Uitgeg. 14 April 1930.) 

INTER ATIONAAL VERDRAG betreffende 
het verkeer met motorrijtuigen. 

De ondergeteekenden, gevolmachtigden der 
R egeeringen van de na te noemen Staten, te 
Parijs in conferentie vereenigd van 20 tot 
24 April 1926, ten einde na te gaan welke wijzi
gingen in het internationaal verdrag betref
fende het verkeer met automobielen van 11 Oc
tober 1909 behooren te worden aangebracht, 
zijn ten aanzien van de volgende voorschriften 
tot overeenstemming gekomen : 

Algemeene bepalingen. 
Art. 1. Het verdrag is van toepassing op 

het verkeer met motorrijtuigen op den weg in 
het algemeen, wat ook het voorwerp en welke 
ook de aard van het vervoer zij, met d ien ver
stande echter, dat de bijzondere nationale voor
schriften, betreffende de open bare diensten 
van het a lgemeen vervoer van personen en be
treffende de openbare diensten van het vervoer 
van goederen, onverkort zullen gelden. 

Art. 2. Naar dit verdrag wordt onder motor
rijtuigen verstaan alle voertuigen, voorzien 
van een inrichting van mechanische voort
drijving, die op den openbaren weg verkeeren 
zonder dat zij aan een spoorbaan gebonden zijn, 
en die dienen tot het vervoer van personen of 
goederen. 

Voorwaarden, waaraan motorrijtuigen moeten vol
doen, om tot het internationale verkeer op den 

openbaren weg te worden toegelaten. 
Art. 3. Orn tot het internationaal verkeer 

op den openbaren weg te worden toegelaten. 
moet een motorrijtuig, hetzij na onderzoek 
ten overstaan van het bevoegd gezag of van 
eene vereeniging, daartoe door bedoeld gezag 
gemachtigd, geschikt bevonden zijn om in ge
bruik te worden genomen, hetzij van een type 
zijn, dat op gel~jke wijze deugdelijk is bevonden. 
Het motorrijtuig moet in allen gevalle voldoen 
aan de hierna gestelde voorwaarden : 

1 Hiervan is alleen de Nederlandsche tekst 
opgenomen. Zie voor de Fransche tekst de Wet 
van 21 Juli 1928, S. n°. 291. 
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I. H et motorrijtuig moet voorzien zijn van 
de volgende inrichtingen : 

a. een krachtig stuurtoestel, waarmede wen
dingen gemakkelijk en nauwkeurig gemaakt 
kunnen worden ! 

b · of twee, onafhankelijk van elkaar wer
kende reminrichtingen, of een reminrichting, 
die in werking kan worden gesteld door twee 
onafhankelijk van elkaar werkende bedienings
toestellen elk waarvan in werking gesteld kan 
worden ook wanneer het andere weigert, zulks 
aldus dat in alien gevalle zoowel de eene als 
de andere inrichting behoorlijk a.an haar doe! 
l,eantwoordt en snel werkt ; 

c. ingeval het eigen gewicht van het motor
rijtuig meer bedraagt dan 350 K.G., een in
richting, waarmede men van de zitplaats des 
bestuurders het rij tuig door middel van den 
motor achteruit kan doen rijden ; 

d. ingeval het totaal-gewicht van het motor
rijtuig, gevormd door het eigen-gewicht daar
van en de grootste lading, die ten tijde dat bet 
rijtuig tot bet verkeer is toegelaten, toelaatbaar 
is verklaard, meer bedraagt dan 3500 K.G. een 
bijzondere inrichting, in staat om onder alle 
omstandigheden terugloopen te beletten, als
ook een spiegel, z66 geplaatst dat men daardoor 
achteruit kan zien. 

De inrichtingen tot bediening van bet motor
rijtuig moeten zoo zijn geplaatst, dat de bestuur
der ze veilig kan in werking stellen, zonder zijn 
aandacht van den weg af te wenden. 

De toestellen moeten zeker werken en er op 
ingericht zijn, om zooveel mogelijk elk gevaar 
voor brand of ontploffing te voorkomen, om 
geen enkel antler gevaar voor het verkeer op 
te leveren en om niet door gedruisch, door rook 
of door genr te verschrikken of in ernstige mate 
hinder te veroorzaken. Het motorrijtuig moet 
voorzien zijn van een inrichting, waardoor de 
gassen geluidloos kunnen warden uitgelaten. 

De wielen van de motorrijtuigen en van de 
aanhangwagens daarvan moeten voorzien zijn 
v1in rubberbanden of van eenige andere soort 
band, die uit een oogpunt van elasticiteit daar
aan gelijkwaardig is. 

Het uiteinde van de assen mag niet buiten 
de omlijning van bet overige gedeelte van bet 
r jjtuig uitsteken. 

II . Op bet motorrijtuig moet zijn aange
bracht : 

1°. zoowel aan de voorzijde als aan de ach
terzijde, geschreven op platen of op bet rijtuig 
zelf bet kenmerk, dat door bet bevoegd gezag 
zal zijn toegekend. H et kenmerk, dat zich aan 
den achterkant bevindt alsmede ook bet onder
scheidingsteeken, bedoeld bij artikel 5, moeten 
worden verlicht, zoodra zij bij daglicht niet 
meer zichtbaar zijn. 

In het geval dat een motorrijtuig wordt ge
volgd door een aanhangwagen, worden bet ken
merk en het onderscheidingsteeken, bedoeld bij 
artikel 5, ook aangebracht aan de achterzijde 
van den aanhangwagen, en is bet voorschrift 
betreffende de verlichting van deze teekens 
van toepassing op den aanhangwagen. 

2°. op een behoorlijk toegankelijke plaats, 
en in gemakkelijk leesbare letterteekens de vol
gende aanwijzingen : 

aanduiding van den bouwer van bet onder
ste 1; 

fabrieksnummer van bet onderstel; 
fabrieksnummer van den motor. 
III. Elk motorrijtuig moet voorzien zijn van 

een toestel tot het geven van helder klinkende 
geluidseinen van voldoende sterkte. 

IV. Elk motorrijtuig, dat zonder aanhang
wagen rijdt, moet gedurende den nacht, en van 
het invallen van de duisternis af, voorzien zijn 
a.an de voorzijde van ten minste twee witte 
lichten, waarvan bet eene rechts, bet andere 
links is geplaatst, en a.an de achterzijde van 
een rood lich t. 

Echter mag, voor motorrijtuigen op twee 
wielen, zonder zijspan, het aantal Jichten aan de 
voorzijde tot Mn worden beperkt. 

V. Elk motorrijtuig moet eveneens voorzien 
zijn van een of meer toestellen, die bet mogelijk 
maken om den weg over een voldoenden af
stand vooruit deugdelijk te verlichten, indien 
niet de boven voorgeschreven witte lichten aan 
dien eisch voldoen. 

Indien bet rijtuig een grooter snelheid kan 
ontwikkelen dan van 30 K.M. per uur, mag de 
genoemde afstand niet kleiner zijn dan 100 
Meter. 

VI. De verlichtingstoestellen, die verblin
ding kunnen teweeg brengen, moeten zoo zijn 
ingericht, dat zij bet mogelijk ma.ken de ver.
blinding te doen ophouden bij de ontmoeting 
van de andere weggebruikers of bij elke andere 
omstandigheid, waarin bet eindigen dier ver
blinding aanbevelenswaard mocht zij ri. Bij bet 
doen eindigen van de verblinding zal men echter 
een verlichting moeten bebouden voldoende om 
den weg over een afstand van ten minste 25 
Meter deugdelijk te verlichten. 

VII. Motorrijtuigen met een aanhangwagen 
zijn wat betreft de verlicbting aan de voorzijde 
aan dezelfde regels onderworpen als motorrij
t uigen zonder aanhangwagen ; bet roode achter
licht moet zich dan ecbter aan de acbterzijde 
van den aanbangwagen bevinden . 

VIII. Wat betreft de beperkingen ten aan 
zien van gewicbt en afmetingen moeten motor
rijtuigen en aanhangwagens voldoen aan de 
algemeene voorschriften van bet land wa.a,r zij 
a.an bet verkeer deelnemen. 

Afgifte en erkenning van internationale bewijzen 
voor motorrijtuigen. 

4. Ten einde ten aanzien van ieder motor
rijtuig, dat tot bet interna'tionaal verkeer op 
den openbaren weg is toegelaten, te waarbor
gen, dat de in artikel 3 gestelde voorwaarden 
zijn vervuld of kunnen worden nageleefd, war
den internationale bewijzen afgegeven, volgens 
bet model en de aanwijzingen , vervat in de 
bijlagen A. en B. van dit verdrag. 

Deze bewijzen zijn geldig gedurende een jaar 
te rekenen van den dag van afgifte. De ge
schreven aanwijzingen, die zij bevatten, moeten 
steeds in Latijn che Jetter of zgn. Engelsche 
schrijfletter gesteld worden. 

De internationa le bewijzen, welke zijn afge
geven door bet bevoegd gezag van een der ver
dragstaten of door een vereeniging, daartoe 
door bedoeld ~ezag gemachtigd , in welk Jaatste 
geval die beWijzen door dat gezag moeten ziJn 
gewaarmerkt, geven vrijen toegang tot bet ver
keer in alle overige verdragstaten en worden 
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in die Staten a ls geldig erkend zonder da t een 
nader onderzoek plaat s heeft. E venwel kan het 
recht om van het internationale bewij s gebruik 
te maken worden ontzegd, indien klaarblijke
l ij k niet rneer wordt voldaan aan de voor waar
den, gesteld bij ar t ikel 3. 

Onderscheidingsteeken. 

5. E lk motorrijt uig moet, om toegelat en t e 
worden tot het internationaa l verkeer op den 
openbaren weg, een onderscheidingsteeken 
voeren van een t ot drie let ters, dat aan de 
achterzijde, duidelijk zichtbaar op een plaat of 
op het r ij t uig zelve is aangebracht . 
· Voor de toepass ing van dit verdrag moet het 
onderscheidingsteeken betr ekking hebben hetzij 
op een Staat hetzij op een grondgebied, dat uit 
h et oogpunt van de inschrijving der mot orrij
tuigen, een duidelijk t e onderkennen eenheid 
vorrnt. 

De afmetingen en de kleur van dit teeken, 
de letter s, a lsmede hare afmetingen en kleur , 
zijn vastgesteld bij de tabel, vervat in bij lage 
C. van dit verdrag. 

Voorwaarden, waaraan bestuurders van motorrij
tuigen moeten voldoen om in het internationaal 
verkeer op den openbaren weg te warden toegelaten 

tot het besturen van een motorrijtuig. 

6. De bestuurder van een motorrij t uig moet 
de hoedanigheden bezitten, d ie voor de open
ba re veiligheid genoegzamenwaarborgschenken. 

W at betreft het internationaal verkeer, mag 
niemand een motorrij t uig besturen, tenzij hij 
d aar toe heeft ontvangen een vergunning, afge
geven door een daartoe bevoegd gezag of door 
eene vereeniging, daartoe door bedoeld gezag 
gemachtigd, nadat hij bewij s van zijn geschikt
heid zal hebben gegeven. 

De vergunning kan niet worden gegeven aan 
p ersonen beneden den 18-jarigen Jeeft ijd. 

Afqi fte en erkenning van internationale rijbe
wijzen. 

7. Ten einde voor het interna tionaal verkeer 
te waarborgen, dat aan de in het vorig artikel 
bedoelde voorwaarden is voldaan, worden inter
nationale rijbewijzen afgegeven volgens het 
model en de aanwij zingen, vervat in de bij lagen 
D. en E . van <lit verdrag. 

Deze .. be!vijzen zijn voor de ca~egorieen van 
motornJtu1gen , waar voor ze ziJn afgegeven , 
geldig gedurende een jaar, t e r ekenen van den 
dag van afgifte. 

Voor het internationaal verkeer zijn de vol
gende categorieen vastgest eld : 

A. Motorrij t uigen, waarvan het totaal ge
wicht, gevormd door het eigen gewicht en door 
het gewicht van de grootste lading, d ie ten t ijde 
dat het motorrijtuig t ot het verkeer is toege
lat en. t oelaatbaar is verklaard, n iet meer be
draagt dan 3500 K.G. ! 

B. mot orrij tuiaen, waarvan het totaal ge
wicht , berekend ;\s boven is aangegeven, meer 
bedraagt dan 3500 K .G.; 

C. motorrij wielen met of zonder z(jspan. 
D e geschreven aanwijzin~en, die de inter

nationale rijbewijzen bevatten, moeten steeds 

in Lat ijnsche letter of zgn. Engelsche schrjjf
letter gesteld worden . 

De internationale rij bewijzen , welke zij n af
gegeven door het bevoegd gezag van een der 
verdragstaten, of door eene vereeniging, daar
toe door bedoeld gezag gemacht igd, in het laat
ste geval gewaarmerkt door dat gezag, geven 
bevoegdheid tot het besturen der motorrij 
tuigen, behoorende tot de cat egorie, waarvoor 
zij zijn afgegeven, in alle overige verdragst at en 
en worden in die Sta ten als geldig erkend zond er 
da t een nader onderzoek plaats heeft . Even
wel kan het r echt tot gebruikmaking van het 
internationaal r ijbewijs worden ontzegd, indien 
duidelij k blijkt dat aan de voorwaarden, in het 
vorig a r tikel gesteld, niet wordt voldaan . 

Naleving van de nationale wetten en reglementen. 

8. D e bestuurder van een motorrij t uig, die 
aan het verkeer in een land deelneemt , is ge
houden zich in dat land te gedragen naar de 
a ldaar geldende wetten en r eglementen, be
treffende het verkeer . 

Een uittreksel van die wetten en reglementen 
zal aan de bestuurders van motorrijtuigen bij 
binnenkomst in een la nd door het bureau, waar 
de douaneformaliteiten worden vervuld, t er 
hand kunnen worden gesteld. 

Aanduiding van gevaren. 

9. I eder der verdragstaten verbindt zich, 
naar gelang van zijn bevoegdheid er voor te 
waken, dat langs de wegen, t er aanduiding van 
gevaarlijke wegsgedeelten geen andere teekens 
worden geplaat st dan die, welke zij n aangegeven 
in bijlage F. van dit verdrag. 

Deze teekens worden aangebracht op drie
hoekige borden, terwij l iedere verdragstaat zich 
verbindt , zooveel mogelijk bij uitsluiting den 
driehoeksvorm voor de genoemde aanduiding 
t e doen bezigen, en het gebruik van dien vorm 
t e verbieden voor alle gevallen, waarin daar
door verwarring met de onderhavige aanduiding 
m ocht kunnen ontstaan . De driehoek is in het 
algemeen gelij kzijdig en de lengte der zijden 
b edraagt ten minste 70 c.M. 

Ingeval de gesteldheid 'Van de atmosfeer het 
gebruik van gesloteu borden niet toelaat, zullen 
open driehoekige borden kunnen worden ge
bezigd. 

I n dat geval behoeven de borden n iet het 
teeken te bevatten. dat den aard der belemme
r ing aanduidt en kunnen de afmetiugen van 
den driehoek worden teruggebracht tot een 
lengt e der zijden van ten minste 46 cM. 

D e waarschuwingsborden worden loodrecht 
op de richt ing van den weg geplaatst en op een 
afstand van de plaats der belemmering, die niet 
k leiner mag zijn dan 150 M. en niet groot er 
dan 250 M., tenzij de plaatselijke gesteldheid 
zich hiertegen verzet. 

W anneer de afstand van het teeken tot de 
plaats der belemmering aanme~kelijk minder 
bedraagt dan 150 M., moeten bijzondere voor 
zieningen worden getroffen. 

I eder der verdragstaten zal naar gelang van 
zij n bevoegdheid beletten, dat Jani;~ de open
bare wegen teekens of borden van welken aard 
ook worden geplaatst, die verwarring zouden 
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kunnen t eweeg brengen met de voorgeschreven 
aanduidingsborden of die het lezen van de op
schriften daarvan zouden kunnen bemoeilijken. 

De invoering van het st elsel der driehoekige 
borden za l in iederen Staat geschieden, naar 
ma te nieuwe t eekens worden geplaatst of be
s taande worden vernieuwd. 

Uitwisseling van inlichtingen. 

10. De verdragstaten verbinden zich elkaar 
over en wee'r de inlicht ingen te verschaffen, 
dieustig voor het vaststellen van de identiteit 
van houders van internationale bewijzen voor 
motorrijtuigen en van houders van internatio
nale rijbewijzen, ingeval hun motorrijtuig de 
aanleiding is geweest tot een ernstig ongeluk 
of is komen vast t e staan, dat die houders eene 
overtreding der verkeersvoorschriften hebben 
begaan. 

Voorts verbinden zij zich om de Staten, die 
de internationale bewij zen voor motorrijtuigen 
of de internat ionale rijbewijzen hebben afge
geven, in kennis te stellen met den na-am, de 
voornamen en het adres der p ersonen, aan wie 
zij het r echt om van de genoemde bewijzen ge
bruik te maken hebben ontnomen. 

Slotbepalingen. 

tiging, wordt onverwijld door de zorg van de 
Fransche R egeering en langs diplomatieken 
weg, toegezonden aan de Regeeringen, die dit 
verdrag hebben geteekend. In de gevallen, be
doeld in het vorige lid, doet de Fransche R e
geering ter zelfder t ijd mededeeling van den 
dag van ontvangst der kennisgeving. 

Art. 12. A. Dit verdrag is van rechtswege 
slechts van toepassing op het moederland der 
verdragst aten. 

B. Ingeval een der verdragstaten dit ver
drag van krach t wenscht t e doen zijn in zijne 
kolonien, bezit tingen, protectoraten, overzee
sche gebieden of mandaatgebieden, zal van zijne 
bedoeling uitdrukkelijk melding worden ge
maakt in de akte van bekrachtiging zelve of 
za l die bedoeling worden medegedeeld bij bij
zondere schriftelijke kennisgeving, gericht aan 
de Fransche R egeering, welke kennisgeving in 
de archieven van die Regeering wordt nede-r 
gelegd. Indien de betrokken Staat deze laatste 
wijze van handelen kiest, doet genoemde R e
geering onverwijld aan alle andere verdrag
stat en gewaarmerkt afschrift van de kennis
geving toekomen, met opgaaf van den dag van 
ontvangst daarvan. 

Art. 13. A. I edere Staat, die dit verdrag 
niet heeft geteekend, kan daartoe toetreden 
op het oogenblik van het nederleggen der akten 
van bekrachtiging, bedoeld in artikel 11, alinea 

11. Dit verdrag zal worden. bekracht igd. A, dan we! lat er . 
A. I edere R egeering stelt , zoodra zij bereid I B De t oetreding geschiedt door toezending 

is tot het nederleggen der akte van bekracht i- langs diplomatieken weg aan de Fransche R e
ging, de Fransche R egeering daarmede in ken- geering van de akte van toetreding, welke akte 
nis. Zoodra 20 Staten, thans gebonden door in de archieven dier R egeering wordt neder
het verdrag van 11 October 1909, zich bereid gelegd. 
hebben verklaard deze nederlegging t e bewerk- C. Deze R egeering doet onverwijld aan alle 
stelligen, wordt daartoe overgegaan in den loop vordragstaten gewaarmerkt afschrift van de 
van de maand, volgende op de ontvangst door kennisgeving en van de akte va n toetreding 
de Fransche R egeering van de laatst e dezer toekomen, onder opgaaf van den dag van ont
verklaringen en t en dage door genoemde R e- vangst der kennisgeving. 
geering bepaald. Art. 14. Dit verdrag za l voor de verdrag-

De Staten, die niet hebben deelgenomen aan staten, die aan de eerste nederlegging der akten 
het verdrag van 11 October 1909, en d ie, v66r van bekracht iging hebben deelgenomen, van 
den aldus t en aanzien van het nederleggen der kracht zijn een jaar, nadat die nederlegging 
akten van bekrachtiging vastgestelden datum, heeft plaats gehad, en voor de Staten die het 
zich bereid hebben verklaard tot nederlegging verdrag later bekrachtigen of die later daartoe 
van de akte van bekrachtiging van <lit verdrag, toetreden, alsmede ten aanzien van de kolonien , 
nemen aan de bovenbedoelde nederlegging dee!. bezittingen, protect orat en, overzeesche ge-

B. De akten van bekracht iging worden bieden of mandaatgebieden, welke niet in de 
nedergelegd in de archieven van de Fransche akten van bekracht iging zijn vermeld, een jaar, 
R egeering. nadat de kennisgevingen, bedoeld bij artikel 11 

C. De nederlegging van de akten van be- alinea D, artikel 12, alinea B, en artikel 13, 
krachtiging zal blijken uit een proces-verbaal, alinea B, door de ::I'ransche R egeering zijn ont
onderteekend door de vertegenwoordigers der vangen. 
daaraan deelnemende Staten en door den Mi- Art. 15. I edere verdragstaat die dee! heeft 
nister van Buitenlandsche Zaken van de Fran - genomen aan het verdrag van 11 October 1909, 
sche R epubliek. verbindt zich om dat verdrag op t e zeggen op 

D. De R egeeringen, d ie niet in de gelegen - het oogenblik, waarop de akte van zijn be
heid geweest zijn om hare akte van bekrach- kracht iging wordt nedergelegd of kennis word t 
tiging t e doen nederleggen op de wijze, als in gegeven van zijn t oetreding tot het tegenwoor
alinea A van dit ar t ikel is voorgeschreven, kun- dige verdrag. 
nen dit doen door middel van een schriftelijke Dezelfde wijze van handelen zal worden ge
kennisgeving, gericht aan de R egeering der volgd bij de verklaringen, bedoeld in artikel 12, 
Fransche R epubliek en vergezeld van de akte alinea B. 
va n bekrachtiging. • Art. 16. Ingeval een der verdragstaten dit 

E . Gewaarmerkt afschrift van het proces- verdrag zou willen opzeggen, zal van de opzeg
verbaal betreffende de eerste nederlegging van ging schriftelij k kennis worden gegeven aan de 
de akten van bekrach tiging, van de kennis- Fransche R egeering, die onverwijld gewaar
gevingen , vermeld in bet vorige lid, alsmede merkt afschrift van de kennisgeving aan alle 
va.u de daarbij behoorende akten van bekrach- overige Staten zal doen toekomen, onder mede-



223 3] ~AA RT (S.133) 1930 

d eeling van den dag van ontvangst der kennis
geving. 

De opzegging zal slechts van kracht zijn t en 
aanzien van den Staat, die daarvan heeft kennis 
gegeven en een jaar, nadat de kennisgeving de 
Fransche Regeering zal hebben bereikt. 

Dezelfde bepalingen zijn van toepassing t en 
aanzien van de opzegging van dit verdrag, voor 
wat betreft kolonien, bezittingen , protectoraten, 
overzeesche gebieden en mandaatsgebieden . 

Art. 17. De Staten, verJ;egenwoordigd op de 
Conferentie, te Parijs gehouden van 20 tot 24 
April 1926, worden tot onderteekening van dit 
verdrag toegelaten tot 30 Juni 1926. 

Gedaan te Parijs op 24 April 1926, in een 
exemplaar, waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan alle Regeeringen, die het verdrag 
hebben geteekend. 

Voor Duitschland: Dr. E ckardt. 
F. Pflug. 
Dr. Wegert. 

Oostenrijk: Ing. J. Altmann. 
Dr. R. Fritz. 

Belgie: De Gaiffier d 'Hestroy. 
Brazilie: F. Guimaraes. 

,, Groot-Britannie en Noord-Ierland: 

Bu/,garije: 
Guba: 

H. H. Piggott. 
M. Miltchew. 
Pedro Sanchez Abreu. 
R. Hernandez Portela. 

Denemarken: L. Madsen . 

Dantzig: 
Egypte: 

,, -~ / 'lpanje: 

,, ·" Estland: 
,, .. Finland: 
,, , Frankrijk: 

F. H. V. Bentsen. 
0. Bilfeldt . 
Alexandre Szembek. 
M. K. El Kholi. 
H assan . 
Francisco J . Cervantes. 
C. Resines. 
C. R. Pusta. 
M. Nordberg. 
H arismendy. 
Walckenaer. 
Lorieux. 

,, --F·ranl.-rijk: Edmond Chaix. 
P. le Gavrian. 
M. Migette. 
Henri Defert. 
A. Beau. 

Guatemala: 
Griekenland: 
Hongarije: 

J. oulens. 
F. A. Figueroa. 
Sariyannis. 
Dr. Coloman de Tomcsanyi. 
Eugene de Markhot. 

de Vrijstaat I erland: 
Waughan B. Dempsey. 

I talie: G. Summonte. 

Letland: 
Litauen: 
liltxemburg: 
Marokko: 
Mexico: 
Monaco: 
Noorwegen: 
Nederland: 

Ing. H enrico Mellini. 
Benedetti Mauro. 
A vv. E. Faldella. 
E. Feldmans. 
P. Klimas. 
Legallais. 
Nacivet. 
A. Pani. 
Butavand. 
S. Bentzon. 
J. F. Schonfeld. 
B. W. v. Welderen Rengers 
G. A. Pos. 

Voor Peru: Emilio Ortiz de Zevallos. 
Perzie: 

ad referendum: 
Dr. Hossein Khan Ghadimy. 
Ahmed Khan Adel. 

Polen: Alexandre Szembek. 
Richard Minchejmer. 

Portugal: Manuel Roldan Y P ego. 
Roemenie: B. Cantacuzlme. 

Chyk a . 
het Koninkrijlc der Serven, Kroaten en 

Slovenen: 
JVI. Spalaikovitch. 

Siam: Phya Sarasastra. 
Zwitserland: Delaquis. 
Tsjechoslowakije : · 

Stefan Osusky. 
Tunis: Mourgnot. 

T urkije: 
Berthon . 
Nafiz Zin.. 

de Unie der 
blieken. 

Socialistische Sovjet-Repu-

J. Datvian. 

Uruguay: 

Zin Sedoy-Litwin. 
N. Briling. 
F. Capurro. 

De afgevaardigden van de Commissie van de 
Regeering van het Saargebied, die aan de Con
ferentie deelnemen, hebben verklaard de be
voegdheid te bezitten het tegenwoordige ver
drag in naam van de genoemde Commissie te 
teekenen. 

Pierrotet. 
Centner. 

BIJLAGE A. 
Het internationaa) bewijs voor een motor 

rij t uig, zooals dat in een der verdragstaten is 
afgegeven, wordt gesteld in de taal, voorge
schreven bij de wetgeviug van dien Staat. 

De definitieve vertaling der rubrieken van 
het boekje in de verschillende talen wordt aan 
de Regeering van de Fransche Republiek door 
de overige Regeeringen medegedeeld, door ieder 
voor zooveel haar betreft 

(Naam van het land.) 
BIJLAGE B. 

(Inhoud van het titelblad.) 
Internationaal verkeer met motorrijtuigen. 
lnternationaal bewijs voor motorrijtuigen . 
Internationaal verdrag van 24 April 1926. 
Afgifte van het bewijs. 

Plaats: 
Dagteekening : 
(Stempel van het bevoegde gezag.) 

Onderteekening van het bevoegde 
gezag of van de vereeniging, ge
machtigd door bedoeld gezag met 
visum van dat gezag. 

(lnhoud van een der binnenbladen, of van de blad
zijde, die de keerzijde vormt van het titelblad.) 

Dit bewijs is geldig op het gebied van al de 
verdragstaten, hieronder vermeld, gedurende 
een jaar, te rekenen van den dag van afgifte af. 

Lij st der verdragstaten. 
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(Inhoud van een der b·innenbladen.) 

Eigenaar { naam : 
of voornamen : 

Houder woonplaats : 
Soort van het rijtuig : 
Aanwijzing van den bouwer van het onderstel: 
Aanduiding van het type van het onderstel : 
Volgnummer in de serie van het type of fa. 

brieksnummer van het onderstel : 

I 
Aantal cylinders : 
Nummer van den motor : 

Motor Slag: 

I Boriug: 
· Vermogen in paardekrachten: 

{ 

Vorm: 
Koetswerk Kleur : 

Aantal zitplaatsen : 

Eigen gewicht van het rijtuig (in kilogram
men). 

Gewicht van het rijtuig bij volle belasting 
{in kilogrammen), indien dat gewicht 3500 K.G. 
overschrijdt. 

Identiteitsteeken, dat op de platen moet 
voorkomen. 

N oot. Op de volgende bladzij den den tekst 
van deze bladzijde over te brengen, vertaald 
in zooveel talen, als noodig zal zijn om het 
mogelijk te maken, dat het internationale rij
bewij s gebruikt wordt op het gebied van al de 
verdragstaten, die op bladzijde ..... zijn ver
meld. 

(Inhoud van een der binnenbladen). 

Visum van de binnenkomst. 

Visum van de binnenkomst (in alle talen). 
Land (in alle talen). 
Plaats (in alle talen). 
Dagteekening (in alle talen). 
Onderteekening (in alle talen). 
Stempel (in alle talen). 

BIJLAGE C. 

Het onderscheidingsteeken, bedoeld bij ar
tikel 5, bestaat uit een eironde plaat van 30 
centimeter breedte en 18 centimeter hoogte, 
bevattende -van een tot drie in zwart op witten 
grond geschilderde letters. Voor de letters dient 
de Latijnsche hoofdletter. Zij zijn ten minste 
10 centimeter hoog, met strepen van 15 milli
meter dikte. 

Voor motorrijwielen bedraagt de afmeting 
van het onderscheidingsteeken, bedoeld bij ar
tikel 5. in horizontale richting slechts 18 cen
ti meter en in verticale rich ting slechts 12 centi
meter. De letters zijn 8 centimeter hoog, de 
dikte van de strepen daarvan is 10 millimeter. 

De letters ter onderscheiding van de ver-
schillende Staten en Gebieden zijn de volgende: 

Duitschland . . . . . . . . . . . D 
Vereenigde Staten van N.-Amerika US 
Oostenrijk. . . . . . . . . . . . A 
Belgie .. ... ....... . B 
Brazilie . . . . . . . . . . . . B R 
Groot-Brittannie en Noord-Ierland GB 

Het eiland Alderney . G B A 
Gibraltar . . G B Z 
Guernsey . . G B G 
hraey... GBJ 
Malta. . . . G. BY 
Britsch-Indie BI 
Bulgarije . B G 
Chili. . . R CH 
China . . R C 
Columbia . C 0 
Cuba. . . C 
Denemarken DK 
Dantzig D A 
Egypte. E.T 
Ecuador E Q 
Spanje . E 
Estland E W 
Finland ........ .... SF 
Frankrijk, Algiers, Tunis en Marokko F 
Fransch-Indie . . . . . . . . . . F 
Guatemala . G 
Griekenland G R 
Haiti. . . . RH 
Hongarije. . H 
Vrijstaat Ierland SE 
Italie I 
Letland L R 
Liechtenstein F L 
Litauen LT 
Luxemburg . L 
Mexico. . ME X 
Monaco MC 
Noorwegen N 
Panama . PY 
Paraguay . P A 
Nederland . . . NL 
Nederlandsch-Indie IN 
Peru. . PE 
Perzie . . PR 
Polen . . P L 
Portugal . P 
Roemenie. . . . R 
Saargebied . . . . . . . . . . . S A 
Koninkrijk der Serven, Kroaten en 

SHS 
SM 
s 
CH 
LSA 
CS 
TR 

Slovenen . 
Siam .... 
Zweden 
Zwitserland . . . 
Syrie en Libanon 
Tsjechoslowakije. 
Turkije . . . . . . . . . . . 
Unie der Socialistische Sovjet- Re-

publieken. SU 
Uruguay . . U 

BIJLAGE D. 

Het internationale rijbewijs (bijlage E), zoo
als dat in een der verdragstaten is afgegeven, 
wordt gesteld in de taal, voorgeschreven bij de 
wetgeving van dien Staat. 

De definitieve vertaling der rubrieken van 
het boekje in de verschillende talen wordt aan 
de Regeering van de Fransche Republiek door 
de overige Regeeringen medegedeeld, door ieder 
voor zooveel haar betreft. 
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(Naam van het land.) 

BIJLAGE E. 
Internationaal verkeer met motorrijtnigen. 
Internationaal rijbewijs. 
Internationaal verdrag van 24 April 1926. 
Afgifte van het rijbewijs : 

Plaats: 
Dagteekening : 
(Stempel van het bevoegde gezag). 

Onderteekening van het bevoegde 
gezag of van de vereeniging, door 
bedoeld gezag gemachtigd, met vi
sum van dat gezag. 

(Inhoud van een der binnenbladen of van de blad
zijde, die de keerzijde vormt van het titelblad.) 

Dit rijbewijs is geldig op het gebied van al de 
verdragstaten, hieronder vermeld, gedurende 
een jaar, te rekenen van den dag van afgifte 
af voor het besturen van rijtuigen, behoorende 
tot de categorie of de categorieen bedoeld op 
bladz . .... . 

Lijst der verdragstaten. 
Het is we! verstaan, dat dit rijbewijs geheel 

onverkort laat de verplichting, welke op den 
houder van dat bewijs rust, om zich geheel 
te gedragen naar de wctten en reglementen be
treffende de vestiging of de uitoefening van een 
beroep, welke gelden in het land, ,vaar hij aan 
het verkeer deelneemt. 

(Inhoud van een der binnenbladen.) 
Gegevens omtrent den bestuurder. 

Photografie. 
Stempel van het bevoegde gezag. 
Naam: 
Voornamen: 
Geboorteplaats : 
Datum van geboorte : 
Woonplaats: 

Noot. Op de volgende bladzijden den tekst 
van deze en van de volgende bladzijde over te 
brengen, vertaald in zooveel talen als noodig 
zal zijn om mogel~jk te maken, dat het inter
nationale rijbewijs gebruikt wordt op het ge
bied van al de verdragstaten die op bladzijde 
...... zijn vermeld. 

(Inhoud van een der binnenbladen.) 

Naam van het land. 
Uitsluiting. 

Voor (naam en voornamen), hier-
boven toegelaten door het bevoegd gezag van 
_____ (land) is het recht om een motor-
rijtuig te bestureu op het grondgebied van _______ _ 
(land) vervallen op grond va.n : 

Plaats: 
Dagteekeni!~g : 

Onderteekening : 

Stempel van het bevoegd gezag. 

(Inhoud van een der binnenbladen met uit te 
vouwen laat.ste blad.) 

A. Motorrijtuigen, die beladen een gewicht 
hebben van niet meer dan 3500 kilogrammen 
(in alle talen) . 

19:W. 

B. Motorrijt,uigen, die beladen een gewicht 
hebben van meer dan 3500 kilogrammen (in 
alle talen). 

C. Motorrijwielen met of zonder zij span (in 
alle talen). 

( Uit te vouwen laatste blad.) 

A. B. C. 
(Stempel van 

hetbevoegd 
gezag) 

(Stempel van 
het bevoegd 

gezag) 

BIJLAGE F. 

Uitholling overdwars Bocht 
Bewaakte spoor- Onbewaakte 
wegovergang. spoorweg-

overgang. 

Zie de teekening. 

(Stempel van 
het bevoegd 

gezag) 

Kruispunt. 
Teeken, aan
gegeven in 

de derde en 
vierde alinea 

van artikel 9. 

OPGAVE van de landen, die het internationaal 
verdrag van 24 April 1926, betreffende het 
verkeer met motorrijtuigen, hebben bekrachtigd 
of er toe zijn toegetreden. 

a. B e k r a c h t i g i n g e n. 

Landen 

Datum van 
de neder

legging der be
krachtigings

oorkonden 

Belgie 
Bulgarije \ 
Spanje \ 
Finland I 
Frankrijk 
Groot-Brittannie 
GriekenlanJ. 
Hongarijii 
Ierland (Vrijstaat) 
Italie 
Lnxemburg 
Marokko 
Monaco 

Datum van 
inwerking

treding 
van het 
verdrag. 

Noorwegen 
Nederland (N.-Indie) 
Polen 

24 Oct. 1929 24 Oct. 1930 

Portugal 
Roemenie 
Saargebied 
Tunis 
Cuba 
Egypte 
Estland 
Letland 
Siam 
Unie van Socialisti- , 

sche Sovjet-Repu- I 

p!ieken ; ' 
Uruguay 
Zuidslavie 
Brazilie I 
Duitschland 
Tienemarken 

3 Dec. 1929 3 Dec. 1930 
13 Dec. 1929 13 Dec. 1930 
12 Febr.1930 12 Febr.1931 

15 
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b. T o e t r e d i n g e n. 

Landen 

Chili 
Zweden 
Fransch Equatoriaal 

Afrika 
Fransch W .-Afrika 
Kameroen 
Fransch Somaliland 
De Fransche Neder-

I Datum van I 
de neder-

1 

legging der 
kennisgeving 

van toetreding I 

Datum van 
inwerking

treding 
van het 
ve,drag. 

zettingen in Oceania 
Guadeloupe 24 .Oct. 1929 24 Oct. 1930 
Fransch Guyana 
De Fransche eder-
zettingen in India 

Indo-China 
Madagascar 
Martinique 
N ieuw-Caledonie 
Reunion 
Togo · 
Britsch-India 
Palestina 
Malta 
Gibraltar 
Irak 
Vaticaansche Staat 

I 28 Oct. 1929 28 Oct. 1930 

} 4 Dec. 1929 4 Dec. 1930 

I 5 Fehr. 1930 5 Fehr. 1931 

l April 1930. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan heeren Burgemeesters, be
treffende : het in uitzicht stellen van beloo
ningen, premies, enz., voor gemeente-veld
wachters . 1 

Bij brief van mijn Ambtsvoorganger d.d. 21 
Mei 1929 N° . 3874, afdeeling B.B., werd U 
door tuss~hen 1,omst van den Commis aris der 
Koningin in Uwe provincie, een afschrift toe
gezonden van de aanschrijving van den Minister 
van Justitie d.d. 23 April 1929, 2• afdeeling C, 
No. 905 2 betreffende het genot van belooningen 
van de 'zijde van publiekrechtelij ke org men 
particulieren ?f zedelijke .. licha1:1~n, wegens 
diensten, verncht door R1Jkspohtiebeambten, 
met ,erzoek Uwerzijds tc willen overwegen of 
en in hoeverre de daarin ven a t te I egeling zal 
zijn te vol ;en ten aanzien van het politieperso-
neel Uwer gemee_nte. .. 

Genoemde Minister heeft thans nader IDIJne 
tusschenkomst ingeroepen, om, voor zoo:veel 
noodig te bevordreen, dat ook voor de buiten
gewone' gemeente-veldwachters (uiteraard ook de 
bezoldigde gemeente-veldwachters) de m mtz1cht 
gestelde belooningen, o_nder welke. ben_a~ing 
ook (premie of anderszms), welke m mtzwht 

1 De inhoud van deze circulaire is door den 
Minister van Justitie bij cicrulaire d.d. 12 April 
1930, no. 957, 2• afd. C, tevens ter kennis ge
bracht van den Procureurs-Generaal, fung. 
Directeuren van Politie ter mededeeling a-an 
de Districts-Commandanten der Rijksveldwacht 

2 Bijv. Staatsbl. 1929, n°. 120. 

1 worden gesteld voor het doen van eenige be
keuring wegens een bepaald feit, waarvan sprak_e 
is in het begin van bovengenoemde aanschr1J
ving, uitdrukkelijk worden afgeschaft. 

Ik heh de eer U te verzoeken ook het boven
staande in overweging te willen nemen en, voor 
zooveel noodig, ter zake het noodige te ver-
richten. (B.) 

2 April 1930. BESLUIT, houdende intrek
king van de uitvoerverboclen voor kaas en 
boter. S. 134. 

Wij WILHELl1INA, enz.; 
Overwegende, dat het belang van den Staat 

de handhaving van de uitvoerverboden voor 
kaas en boter, berustencle op de wet van 3 
Augu tus 1914 (Staatsblad n°. 344) niet !an
ger vorclert; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 344), gewijzigd bij de wetten, onder
scheiclenlijk, van 31 December 1915 (Staats 
blad n°. 532), van 1 September 1917 (Staats
blad 11°. 578) en van 3 Juni 1918 (Staatsblad 
n°. 326); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 19 F ebruari 1930, Directie van 
den Lanclbouw, lett. D.G. n°. 6; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 Maart 1930, n° . 16); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 31 Maart 1930, Direc
tie van den Landbouw, lett. D.G. n°. 21; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pa l en: 

Art. 1. Ons besluit van 26 October 1914 
{Staatsblad n°. 508) , houdende verbod van 
uitvoer van kaas, en Ons bes! uit van 29 
October 1914 (Staatsblad n°. 510), houdende 
verbod van uitvoer van boter, zijn ingetrok
ken. 

2. D.it besluit treedt in werking met in-
gang van den tweeden dag na dien _der da~
teekening van het Staatsblad, waarm het ,s 
geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Za ken 
en Lanclbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staat~blad zal wor
den geplaatst en waarvan afschnft zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gra%nhage, den 2den April 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat. 
Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s cl e B e e r e n b r o u c k. 

( Uitgeg. 16 April 1930.) 

5 Apri l 1930. BESLUIT tot uitvoering van 
artikel 7 der Landbouwuitvoerwet 1929 
(wet van 31 Mei 1929, houdende voor
schriften betreffende bet waarborgen van 
bepa11,lde eigenschappen of hoedanigheid 
van uitaevC>erde voortbrengselen van het 
landbou~v-, tuinbouw-, veeteelt- en zuivel
hedrijf (Staatsblod n°. 277). S. 135. 

Wij WILHELMINA. enz.; 
Op de voordracbt vitn Onzen Minister van. 

Staat, i\finister van Binnenlandsche Z,i,ken en 
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Landbouw van 4 Februari 1930, Directie van 
den Landbouw, 3e afdeeling, n°. 125 ; 

Overwegende, dn.t bepalingen moeten worden 
_gemaakt ter uitvoering van artikel 7 der Land
bouwuitvoerwet 1929 (wet van 31 Mei 1929, 
houdende voorscbriften betreffende het waar
borgen van bepaalde eigenschappen of boe
danigheicl van uitgevoerde voortbrengselen van 
bet landbouw- , tuinbouw-, veeteelt- en zuivel
bedrijf, 8taatsblad n°. 277) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 Maart 1930, n° . 23) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw van 2 April 1930, Directie van 
den Lanclbouw, 3e Afdeeling, n°. 338: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

§ 1. l nleidende hepalingen. 
Art. 1. Dit besluit verstaat onder: ,,Onzen 

Minister" Onzen Minister, met de zaken van 
den Landbouw belast. 

2. Om onder Rijkstoezicbt te kunnen worden 
gesteld, moet eene bacon-contr6le-instelling : 

a. rechtspersoonlijkheid bezitten ; 
b. geregeerd worden door statuten, welke 

voldoen aan de bij of krachtens dit besluit daar
aan gestelde eischen en door Onzen Minister 
zijn goedgekeurd. Wijzigingen in de statuten 
behoeven, :Uvoreus van kracht te kunnen zijn, 
eveneens deze goedkeuring. 

§ 2. Bestuur en leden. 
3. 1. In het bestuur nocb onder de leden 

der instelling mogen de aangeslotenen de meer
derheid vormen. 

2. De aanwijzing van den voorzitter, die niet 
aangeslotene mag zijn en de benoeming van de 
niet tot de aangeslotenen behoorende bestuurs
leden beboeven de goedkeuring van Onzen 
Minister. 

3. Onze Minister beeft bet recht, aan het 
bestuur een adv:iseerend lid toe te voegen. 

§ 3. Bevoegdheden van het bestuur. 
4. 1. De statuten geven aan het bestuur 

bet recht om Qangeslotenen te schrappen, te 
schorsen en te beboeten. ~ 

2. Schrapping kan geschieden, indien een 
aangeslotene niet meer voldoet aan de voor 
aansluiting gestelde eischen of in ernstige mate 
de belangen van de baconcontr6le schaadt of 
heeft geschaad. 

3. Schorsing kan geschieden, indien het be
stuur vermoedt, dat zich een der in het vorige 
lid bedoelde feiten voordoet of heeft voorgedaan. 

4. Beboeting kan geschieden bij overtreding 
van de voorschriften, tot naleving waarvan de 
aangeslotene zich heeft verbonden. 

5. f:!chorsing en beboeting kunnen samengaan. 
5. De sta.tuten houden eene regeling van bet 

recht van beroep in. 
6. De statuten behelzen voorschriften, welke 

waarborgen een juist gebruik van de Rijks
merken, berustend op eene voldoende tegen mis
bruik zekerheid gevende cont.r6le in de inrich
tingen van aangeslotenen. 
7. 1. Het bestuur kan eischeJ1, dat te zijnen 
name door iederen aangeslotene eene bank
garantie wordt en blijft gesteld. 

2. Het bedrag van zoodanige garantie, het-

1 welk voor verschillende aanges:otenen Y"'rschil-
1.~nd kan zijn, en de voorwaarden, waaronder 
deze wordt gesteld, worden door het bestuur 
onder goedkeuring van Onzen Minister vast
gesteld. 

3. Het bestuur beeft het recht, om zonder 
opgave van redenen eene bankgarantie niet te 
accepteeren. 

4 . Van deze uitsprnak kan de daarbij be
trokkene in beroep gaan. 

8. Na bet vaststellen van een verkeerd ge
bruik van het Rijksmerk wordt bet merk van 
de desbetreffende bacon, indien deze nog binnen 
de Nederlandsche grenzen is, op kosten van den 
overtred<"r verwijderd op de wijze, door do. 
bacon-controle-instelling aan te geven. 

§ 4. Het Rijkstoezicht. 
9. Aan de ambtenaren, belast met bet Rijks

toezicht, worden, voor zooveel noodig, door de 
contr6le-instelling de bevoegdheden toegekend, 
welke noodig zijn voor de uitoefening vll,n dat 
toezicht. 

10. Voor overtredingen, van welken aard 
ook, geconstateerd door ambtenaren van het 
Rijkstoezicht, gelden dezelfde strafbe1,alingen 
als voor overtredingen, geconstateerd door amb
tenaren van de contr6le-instelling. 

·§ 5. Verplichtingen van de controle-instelling. 
11. De controle-instelling stelt, met inaclit

neming van hetgeen te <lien aanzien van Over
heidswege i~ bepaald, de eischen van bereiding, 
kwaliteit, sorteering en verpakking van bacon 
vast, welke de goedkeuring van Onzen Minister 
behoeven. 

12. De controle-instelling stelt, met inacht
neming van hetgeen te <lien aanzien van Over
heidswege is bepaald, regelen vast voor de 
keuring, welke de goedkeuring van Onzen Mi
nister behoeven. 

13. 1. Alie mededeelino-en van de contr6le
instelling, welke voor openbaarmaking zijn be
stemd, moeten v66r de publicatie door Onzen 

· Minister worden goedgekeurd. 
2. Het bestuur en de ambt,enaren van de 

contr6le-instelling zijn verplicht- tot geheim
houding va~ al hetgeen hun uithoofde van hunne 
functie omtrent den handel en het bedrijf van 
aangeslotenen of gewezen aangeslotenen be
kend is. 

14. De contr6le-instelling brengt jaarlijks 
v66r 1 Mei aan Onzen Minister een beredeneerd 
verslag uit over hare werkzaamheden gedurende 
het afgeloopen kalenderjaar. 

15. De controle-instelling stelt tarieven vast 
van de kosten, door belangbebbenden te dragen 
en bepaalt, op welke wijze de inning geschiedt, 
een en antler onder goedkeuring van Onzen 
Minister. 

§ 6. De aangeslotenen. 
16. 1. Als aangeslotene bij eene bacon

contr6le-vereeniging kunnen alleen worden toe
gelaten zij, die: 

a. eigenaar zijn van behoorlijk geoutilleerde 
inricbtingen, waar bacon wordt bereid ; 

b. de bevoegdheid hebben, verbinteni8•P.U 
aan te gaan ; . 

c. te goeder naam en faam bekend zijn. 
2. Het bestuur kan personen, wier inrich

tingen niet geheel aan den onder a gestelden 
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eisch voldoen, of die niet geheel aan den onder c 
genoemden eisch voldoen, voor een bepaalden 
tijd voorwaardelijk tot de controle toelaten. 

' 17. De aangeslotenen verbinden zich tegen
over de controle-instelling op rechtsgeldigewijze 
tot het naleven van de voorschriften, bij of 
krachtens wet en statuten geldende en stellen 
zich verantwoordelijk voor de naleving daarvan 
in hun bedrijf. 

18. 1. Het bestuur beslist binnen veertien 
<lagen over eene aanvrage tot aansluiting. 

2. Het kan aansluiting weigeren zonder op
gave van redenen. 

3. De daarbij betrokkene kan binnen 14 
dagen van dit besluit in beroep komen. 

19. De controle-instelling geeft aan Onzen 
Minister kennis van de namen der aangeslotenen, 
alsmede van hen, wier aansluiting is geweigerd, 
en van hen, die zijn geRchorst of geschrapt; in 
de laatste twee gevallenmetopgave vanredenen. 

20. 1. Onze Minister stelt vast, welke ver
plichtingen in alle gevallen aan aangeslotenen 
moet.en warden opgelegd. 

2. Besluiten van eene controle-instelling, 
waarbij nog andere dan deze verplichtingen in 
het ]even warden geroepen, en tot het vast
stellen waarvan haar biJ of krachtens dit be
sluit niet de bevoegdheid is gegeven, behoeven, 
voorzoover dit niet reeds uit anderen hoofde is 
voorgeschreven, de goedke.iring van Onzen 
Minister. 

§ 7. De Rijksm~rken. 
21. 1. De Rijksmerkenstempels behooren 

in eigendom aan het Rijk. 
2. De vervaardiging en aflevering warden 

door de daarbij betrokken controle-instelling 
bekostigd. 

22. De uitreiking van merkenstempels aan 
controle-instellingen geschiedt door of vanwege 
Onzen Minister. 

23. Indien eene controle-instelling de haar 
bij dit besluit opgelegde verplichtingen niet na
komt of hare bevoegdbeid op andere wijze te 
buiten gaat, kunnen de uitgereikte merken
stem pels door of vanwege Onzen Minister warden 
ingetrokken. 

24. Uitsluitend ter voorziening in bijzondere 
gevallen kunnen, niet dan tijdelijk, door of van
wege Onzen Minister onder door dezen te stellen 
voorwaarden rechtstreeks aan de betrokkenen 
merkenstempels worden uit,gereikt. 

25. De uitreiking van merkenstempels aan 
de aangeslotenen geschiedt door de daarbij be
trokken controle-instelling. 

26. Indien een aangeslotene vr\jwillig uit
t.reedt, geschorst of geschra-pt wordt, worden 
de merkenstempels, welke zich in zijn bezit be
vinden, door de controle-instellingen inge
trokken. 

27. Intrekking van merkenstempels, welke 
zich in het bezit van een aangeslotene bevinden, 
kan, ingeval van gevaar van misbruik, recht
streeks door of vanwege Onzen Minister gesobie
den, die van deze intrekking terstond kennis 
geeft aan de controle-instelling. 

§ 8. H et beroep. 
28. Er is een Raad van Beroep, bestaande 

uit drie leden en drie plasitsvervangende leden, 
aangewezen door Onzen Minister, de besturen 
der bacon-controle-instellingen geboord. 

29. Overal waar in de voorschriften der con 
trole-instellingen aan den daarbij betrokkene 
een recht van beroep wordt toegekend, wordt 
bedoeld het beroep, in deze paragraaf geregeld. 

30. De uitspraak van den Raad van Beroep 
is bindend voor de beRturen van de controle
inste!lingen. 

31 . 1. Ingeval van niet-toelating als aan
geslotene en van schrapping kan de daarbij be
trokkene van de uitspraak van den Raad van 
Beroep binnen vjjf dagen bij Onzen Minister 
in beroep gaan. 

2. De uitspraak van Onzen Minister is met 
redenen omkleed en bindend voor de besturen 
van de contr6le-instellingen. 

32. Al hetgeen verder betrekking heeft op 
den Raad van Beroep wordt door Onzen Minister 
geregeld. 

§ 9. Slotbepaling. 
33. Dit besluit treedt in werking op een door 

Ons te bepalen tijdstip. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 

Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal warden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State en aan de Alge
meene Rekenkamer. 

Het Loo, den :Sden April 1930. 
· · WILHELMINA. 

De .llfinister van Statlt, 
Minister van Binnenl. Zalren en Lnndbo,1w, 

R u y ~ d e B e e r e n b 1· o u c k. 
( U•tgeg. 22 A pril 1930.) 

5 April 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 4.) 

Al heeft de Raad bij verordening krach
tens art. 4 lid 1 sub 3° verboden eene 
inrichting, bestemd tot bewaring of ver
werking van dierlijken afval op te richten, 
en als zoodanige inrichting aangewezen het 
openbaar slachthuis, zoo is toch, nu in dat 
openbaar slachthuis eene inrichting om 
beenderen te malen niet aanwezig is, de 
verordening, voorzoover daarbij het op
richten van eene beenderenmalerij is ver
Mden, in strijd met art. 4 lid 1 sub 3° 
der wet, en kan derhalve bedoelde veror
dening niet in den weg staan aan het 
verleenen der gevraagde vergunning. 

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

de Cooperatieve ut-Pluimvee-Fokvereeniging 
G. A. te Lonneker, tegen het besluit van Bur
gemeester en Wethouders van Enschede van 
13 Mei 1929, 2e afdeeling n°. 1, waarbij haar 
vergunning is geweigerd tot het oprichten van 
eene beenderenmalerij a.an den Kottendijk in 
een gebouwtje .staande op het perceel kadas
traal bekend gemeente Enschede, Sectie C. 
n°. 6025; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 Februari 1930, n°. 145; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, H andel en Nijverheid van 31 Maart 
1930, n°. 250 H, Afdeeling Arbeid; 

0 . dat Burgemeester en Wethouders de ver
gunning hebben geweigerd, uit overweging, 
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dat in de inr ichting verwerking van beende
ren - alzoo dierlijk afval - zal p laats vin
den; dat het ingevolge artikel 1 der verorde-
ning krachtens artikel 4, onder 3, der H inder
wet, betreffende het oprichten, hebben of ge
bruiken van slachterijen en andere inrichtin
gen (Gemeenteblad 0

• 938), o . a. verboden 
is eene inrichting, bestemd tot bewaring of 
verwerking van bloed of d ierlij ken afval op te 
r ich ten, te hebben of te gebru iken; dat in 
rleze Gemeente eene inrichting - het Open
baar Slachthuis - aanwezig is, waarin de 
Yerzoekster onder bij verordening vastgestelde 
voorwaarden het beoogde bedrijf kan uitoefe
nen; dat alzoo het verzoek tot het verkrij gen 
van de bovenbedoelde vergunning niet voor 
inwilliging vatbaar is; 

dat de appellante in beroep in hoofdzaak 
aanvoert, dat in verband met den aard van 
haar bedrij f hierdoor liet belang van rle 
open bare orde, ve il igheid of gezondheid niet 
zal word en gestoord; 

0 . dat artikel 4, lid 1, 3° ., der Hindenvet 
bepaalt, dat bij plaatselijke verordening de 
gemeenteraad in het belang der openbare 
orde, ve il igheid of gezondheid kan verbieden 
o. m . eene inr ichting, bestemd tot bewaring 
of verwerking van dierlijken afval, op te rich
ten, te hebben of te gebruiken, indien in de 
gemeente eene inrichting aanwezig is, waarin 
belanghebbenden onder eveneens bij verorde
ning vastgestelde voorwaarden het bedrij f kun
nen uitoefenen, waartoe eene inrichting wordt 
vereischt als bij de verordeni ng verboden; 

dat krachtens <lit wetsartikel de Raad van 
Enschede bij verordening van 8 April 1929 bij 
artikel 1 verboden heeft o. m. eene inrich ting, 
bestemd tot bewaring of verwerk ing van d ier
lijken afval op te 1·ichten, te hebben of te ge
bruiken en bij artikel 2 als inrichting, waarin 
belanghebbenden het bedrijf kunnen uitoefe
nen, waartoe eene inrichting wordt vere ischt, 
a ls bij artikel 1 verboden, het Openbaar 
Slachthuis der gemeente Enschede aangewezen 
heeft; 

dat echter blij kens het ambtsber icht van den 
D irecteur-Generaal van den Arbe id in het 
Openbaar Slachthu is van Enschede eene in
richting om beenderen te malen niet aanwezig 
is· 

dat mitsdien artikel 1 der verordening, voor 
zoornr daarb ij het oprichten, hebben en ge
bruiken van eene beenderenmalerij is verbo
den, in strijd is met artikel 4, l id 1, 3°., der 
Hinderwet en in verband hiermede door Ons 
in beroep buiten toepassing moet warden ge
laten, omdat de bepaling van artikel 122 der 
Grondwet, dat de wetten onschendbaar zijn, 
ook geldt voor Ons, recht sprekende in aan 
Onze besl issing onderworpen ge chillen van 
bestuur · 

dat n{itsdien de voormelde verordening niet 
in den weg mag staan, om de aangevraagde 
vergunn i ng te verleenen; 

0. voorts, dat blij kens het rapport van den 
D irecte ur-Generaal van den Arbeid , waarmede 
Wij Ons vereenigen, de vergunning onder be
paalde voorwaarden kan warden verleend; 

Gezien de H inderwet; · 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietig ing van het bestreden besluit 
van Burgerneester en Wethouders van En-

schede van 13 Mei 1929, 2e afdeeling, n°. 1, 
aan de Cooperatieve Nut-Pl uimvee-Fokver
eeniging G. A. te Lonneker en hare recht
ver krijgenden vergunni ng te verleenen tot het 
opr ichten van eene beenderenmalerij aan den 
Kottendijk in een gebouwtje, staande op het 
perceel kadastraal bekend gemeente Enschede, 
Sectie C. n°. 6025, met gebn,ikmaking van 
een e lectromotor van l1/2 P. K. voor het in 
beweging brengen van een beenderenrnolen, 
overeenkomstig de aan d it beslui t gehechte be
schrijving en plattegrondteekening, en voorts 
onder de volgende voorwaarden: 

1. in de inrichting mogen uitsluitend ver
sche beenderen warden gernalen afkomstig 
van de in de slagerij der in hetzelfde pand 
gevestigde cooperatieve slagerij, verhandelde 
vlee chwaren; andere beenderen mogen niet 
in de inrichting gebracht of bewaard worden; 

2. de te malen beenderen rnogen niet !an
ger dan gedurende drie dagen worden be
waard; de bewaring moet geschieden in d ichte 
ijzeren vaten, voorzien van goed sluitende 
dek el · 

3. b;enderenrneel mag in de inrichting niet 
worden bewaard. 

Met bepal ing wijders, dat de inrichting moet 
zijn voltooid en in werking gebracht binnen 
6 rnaanden na de dagteekening van dit be
sl u it . 

Or1Ze Minister van Arbeid, Handel en Nij-
verheid is belast enz. (A. B . ) 

5 April 1930. KONINKLIJK BE LUIT. 
(Gemeentewet Art. 213 ; Armenwet Art . 
28 .) 

Een geldelijke tegemoetkoming, aan 
arbeiders door tusschenkomst van de ge
meentelijke arbeidsbeu.rs te verleenen ten
einde hunne p laatsing bij een werkgever 
te bevorderen, draagt vee]eer het karakter 
van arbeidsbemiddeling dan van armen
zorg ; de bepalingen der Armenwet zijn 
dus ten deze niet van toepassing. De be
treffende begrootingspost gaat de huishou
ding der gemeente aan, waar toe het oordeel 
a llereerst aan den gemeenteraad staat. In 
zoodanig geval mag, a ls uit een oogpunt 
van financieel beleid regen den post geen 
bezwaar bestaat, niet dan om zeer drin
gende redenen goedkeuring aan de begroo
ting worden onth ouden. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Besch ikkende op het beroep, ingeste ld door 

den Raad der gemeente Sneek, tegen het be
sl ui t van Ged. Staten van Friesland van 29 
Mei 1929 , n° . 61, 2e afd. F. , waarbij go dkeu
ring is onthouden aan bet raadsbeslu it van 13 
Mei 1929, n° . 7, tot wijziging der begrooting 
voor het dienstjaar 1929; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
sch ill en van Bestuur, gehoord, advies van 5 
Maart 1930, n° . 15'7; 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Arbeid. Handel en N ijverheid van 21 Maan 
1930, n°. 908 A. B., Afdeeling Werkloosheids
verzekering en Arbeidsbemiddeling en van 
Onzen Minister van Staat, Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw van 1 April 
1930, Afd. B. B. n°. 2800; 



1930 5 APRIL 230 

0 . dat Ged. Staten van Friesland bij boven
bedoeld besluit hunne goedkeur ing hebben ont
houden aan de bij besluit van den Raad der 
gemeente Sneek van 13 Mei 1929, n°. 7, vast
gestelde wijziging van de gemeentebegrooting 
voor 1929, uit overweging, dat bij dit raads
besluit de in de goedgekeurde begrooting op 
nihil uitgetrokken uitgaafpost volgnummer 
484 ,,Steun bij verplaatsing van arbeidskrach
ten en buitenwoonplaatswerkers" met f 500 
wordt verhoogd; dat het gemeentebest_uur deze 
gelden wil besteden voor steunverleening aan 
personen, die door bemiddeling van de ge
meentelijke arbeidsbeurs elders werk hebben 
verkregen en wel in den vorm van tegemoet-
koming in of vergoeding van kosten van rei
zen, ook van tusschentijdsche, naar en van de 
plaats, waar het werk zich bevindt, alsmede 
van tegemoetkoming in het door de betrokke
nen te betalen kostgeld en in de kosten van 
aanschaffing van werkkleeding en -schoeisel, 
dat vol gens het stelsel der gel den de Armenwe1, 
onder teuning uit de Overheidskas slechts door 
bemiddeling van het Burg rlijk Armbestuur, 
nadat dat bestuur de behoeften en persoonlijke 
eigenschappen der betrokkenen in verbancl 
met hunne omstandigheden heeft onderzocht, 
kan warden verl eend aan hen, die zich het 
noodzakelijke levensonderhoud niet kunnen 
verschaffen en die het, hoewel een verzoek 
daartoe gedaan is, niet ontvangen van ande
ren, die ingevolge de wet tot het verstrekken 
daarvan zijn gehouden, of van kerkelijke, bij
zondere of gemengde i nstell ingen, voor zoover 
zij niet aan een wettelijk of krachtens de wet 
gegeven, naast de Armenwet bestaanbaar voor
sch ri ft aanspraken op rechtstreeksche onder
steun ing uit de publieke kas kunnen ontlee
nen; dat de door den Raad gedachte re gel ing 
dit stelsel der Armenwet voor personen, die 
door tusschenkomst van de gemeentelijke ar
beidsbeurs buiten de gemeente werk hebben 
gekregen, terzijde schuift en vervangt door het 
stelsel eener, het karakter van een toeslag op 
het loon dragende, rechtstreeksche steunver
leening uit de gemeentekas, gebaseerd op ad
viezen van het bestuur van de gemeentel ijke 
arbeidsbeurs; dat die regeling dus in strijd 
is met de wet; dat zij verder eene bevoorrech
ti ng inhoudt van de groep der werkloozen, die 
zich tot de gemeente wenden boven de groep 
der personen, die in gevallen van moeilijkhe
den, veroorzaakt door werkloosheid, verlies van 
den kostwinner, financieele verliezen, ziekte 
of andere ongunstige levensomstandigheden , 
tracbten zich zelf te he! pen; dat zij, wat de 
door werkloosheid in ongelegenbeid gebrachte 
personen betreft, door deze bevoorrechting den 
overgang van de tweede groep naar de eerste 
in de hand werkt, hetgeen in strijd moet wor
den geacht niet alleen met het financieele be
Jang der gemeente, maar ook met het alge
meen belang in dezen zin, dat de prikkel tot 
eigen inspanning wordt weggenomen en dat 
persoonlijke hoedanigheden van flinkheid en 
degelijkheid, die aan bet verkrijgen van hulp 
buiten de publieke kas om in hooge mate be
vorderlijk zijn en in talrijke gevallen tot de 
verkrijging van die hulp zullen leiden, van 
haar beteekenis in dit opzicht geheel warden 
beroofd; dat hun college zich op g.0nd van 
bet vorenstaande met de betrekkelijke uitgaaf 
niet kan vereenigen en zijne goedkeuring dus 

niet kan hechten aan de voormelde begroo
tingswijzi g ing; 

dat van dit besluit de gemeenteraad van 
Sneek bij Ons in beroep is gekomen, in hoofd
zaak aanvoerende, dat de regel i ng niet in 
strijd is met de Armenwet; dat er hier van 
armlastigheid geen sprake is, zoodat de toepas
selijkheid der Armenwet is uitgesloten; dat 
het blij kbaar ook zoo begrepen is bij het Werk
loosheidsbesl uit 1917, betgeen volgens Geel . 
Staten ook in strijd zou moeten zijn met de 
Armenwet; dat een geval van armlastigheid 
zich in de gevallen, waarin nu gedurende twee 
jaren steun aan buiten-woonplaatsa1·beiders is 
verstrekt, niet heeft voorgeda.an; dat voorts 
van eenige bevoorrechting van een bepaalde 
groep werkloozen z. i. geen sprake is; dat 
iedor zich tot de gemeente lijke arbeidsbeurs 
kan wenden en het• volstrekt niet in iemand 
te prijzen is, als hij van de grootere mogelij k
heid tot plaatsing, welke aanmelding bij de 
arbeidsbeurs schept, geen gebruik maakt; dat, 
indien niet wordt medegewerkt aan een zoo 
rationeel mogelijke distributie van arbeids
krachten de kan op armlastigheid wordt ver
hoogd ; dat het in den re gel juist de fl inksten 
zijn, die op aanbied ingen van el ders ingaan 
en die doo r eene geringe aanmoediging spoe
dig zijn been geholpen over ongetwijfeld dik
wijls bestaande bezwaren; dat de wijze van 
beoordeeling, door Ged. Staten gevolgd, z. i. 
de grenzen van het controlerecht van dat col
lege te buiten gaat; 

0. dat de onderhavige begrootingspost be
trekking heeft op geldelijke tegemoetkom;n
gen, aan arbeiders door tusschenkomst van de 
gemeentelijke arbe idsbeur te verleenen, ten 
eindc hunne plaatsing bij een werkgever te 
bevorderen; 

dat te onderzoeken val t of deze tegemoet
komingen het karakter dragen van eene voor
ziening in verband met de arbe idsbemiddeling, 
clan wel met armenzorg; 

0. te dien aanzien, dat de arbeidsbemidde
ling ten doe! heeft, den werkgever aan ar
beidskrachten te helpen en voor den werkne
mer arbe id te vinden, welke hem meerderen 
of minderen welstand kan verschaffen en zijne 
werkkracht aan de maatschappij ten goede kan 
doen komen; 

dat daarentegen de armenzorg beoogt, de 
nooden te lenigen van hen, die niet in hun 
noodzakelijk levensonderhoud kunnen voor
z1en; 

dat onder het licht van het bovenstaande de 
geldelijke tegemoetkomingen, waarop de be
grootingspost betrekking heeft, veeleer het ka
rakter dragen van arbeidsbemiddel ing dan 
van armenzorg; 

dat dus de bepalingen der Armenwet ten 
deze niet van toepassing zijn, zoodat de onder
havige begrootingspost niet met die wet 
strijdt; 

0. voorts, dat de begrootingspost betreft 
eene zaak, welke aangaat de huishouding der 
gemeente, waartoe het oordeel allereerst aan 
den gemeenteraad staat: 

dat in zoodanig geval, als uit een oogpunt 
van financieel beleid tegen den post geen be
zwaar bestaat, niet dan om zeer dringende rfr 
denen goedkeuring aan de begrooting m~-
worden onthouclen; 

dat in het onderhavige geval Ged. Stater, 
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niet aannemelijk hebben gemaakt, dat zich 
zulke dr ingende redenen voordoen ; 

Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met ve rni etiging van het beslui t van Ged. 
Staten van ·F r iesland van 29 Mei 1929, n°. 61 , 
2e afd . F ., aan het besluit van den Raad der 
gemeente Sneek van 13 Mei 1929, n°. 7, al s
nog goedkeuring te verleenen. 

Onze Minister van Arbe id, H andel en Nij -
verheid is belast, enz. (A. B.) 

5 A pr i l 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Aanslag woonforens. - Verkoop woning 
aan naamlooze vennootschap. - Wet t ot 
bevordering van de richtige heffing der 
directe belastingen.) 

De aanslag is t en onrechte .opgelegd, nu 
de gemeubileerde woning niet het eigendom 
is van den aangeslagene of zijn echtgenoote, 
en dezen ook niet krachtens anderen titel 
eenig r~cht tot beschikking over genoemde 
woning hebben gehad. 

Wei is waar is de woning, welke op naam 
van de echtgenoote van den aangeslagene 
stond, verkocht aan een naamlooze ven
nootschap, in welker geplaatst kapitaa l de 
aangeslagene voor een zeer groot gedeelte 
heeft deelgenomen, doch een en antler mag 
er niet toe leiden dezen verkoop als niet 
geschied te beschouwen, nu de Minister 
van Financien daartoe geen machtiging, 
overeenkomstig art. 1, tweede lid, der wet 
van 29 April 1925 (S tbl. n°. 171), heeft 
verleend. 

Deze wet is ook dan van toepassing, wan
neer het, gelijk hier, betreft een aanslag 
van een gemeente, welke haar inkomst en
belasting niet door bemiddeling van de 
rijksadministrat ie behandelt. 

Wij WILHE LMI NA enz. ; 
Be chikkende op de beroepen ingesteld cioor 

het gemeentebestuur van Egmond aan Zee tegen 
de nitspraken van Ged. Staten van Noordhol
land van 13 Februari 1929, n°. 61, en 12 Juni 
1929, n°. 105, op het bezwaarschrift van L. A. 
Burgers te Leerdam tegen zijn aanslag als 
woonforens over de belastingjaren 1927 /28 en 
1928/29 t e Egmond aan Zee; 

Den Raad van State, enz. ; 
0 . dat L. A. Burgers te Leerdam over de 

belastingjaren 1927/28 en 1928/29 als woon
forens is aangeslagen in de gemeente Egmond 
aan Zee ; 

dat, nadat hij tegen deze aanslagen bij Ged. 
Staten van Noordholland bezwaren had inge
bracht, dit college bij besluiten van onderschei
denlijk 13 Februari 1929, n°. 61 en 12 Juni 1929, 
n°. 105, de bestreden aanslagen heeft vernietigd; 

dat van deze besluiten het gemeentebestuur 
van Egmond aan Zee bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat Burgers is aangesla
gen, omdat hij in deze gemeente een gemeubi
leerde woning meer dan 90 dagen t e zijner be
schikking heeft ; dat Burgers aanvoert, dat deze 
woning niet aan hem toebehoort, aangezien hlj 
het huis verkocht heeft aan de Naamlooze 
Vennootschap Bouw- en Handelsonderneming 
,,Bosboom-Toussaintstraat Dordrecht" , geves
tigd te Leiden ; dat blijkens een uittreksel nit 

het Handelsregister ·van de Kamer van K oop
handel en Fabrieken te Leiden het maatschap
pelijk kapitaa l van deze aamlooze Vennoot
schap uit 20 aandeelen van f 500 bestaat, waar
van geplaatst en volgestort zijn 10 aandeelen; 
dat echter van deze 10 aandeelen er 9 genomen 
zijn door den heer Burgers ; dat nit deze om
standigheden en mede uit het feit , dat Burgers 
zelf de onderhoudskosten van het huis betaalt, 
ten duidelijkste blijkt, dat de verkoop van de 
woning aan genoemde N. V . slechts t en doel 
heeft de forensenbelasting t e ontduiken ; da t 
dus practisch de heer Burgers eigenaar is ; dat, 
al moge hij den laatsten t ijd weinig gebruik 
maken van zijn woning, hij er toch de beschik
king over heeft, zooals door de gemeentewet 
wordt vereischt ; · 

0 . dat blijkens de overgelegde stukken de 
echtgenoote van L. A. Burgers bij acte van 
transport van 29 April 1927 een op haar naam 
staande en aan den Boulevard te Egmond aan 
Zee gelegen woning heeft overgedragen aan de 
N. V. Bouw- en H andelsonderneming ,,Bos
boom-Toussaintstraat Dordrecht" , vroeger te 
Dordrecht, thans t e Leiden gevestigd ; 

dat onder deze omstanclighed en, nu L. A. 
Burgers of zijn echtgenoote ook niet krachtens 
anderen titel dan als eigenaar eeriig recht tot 
beschikking over genoemde woning hebben 
gehad, niet kan worden gezegd, dat hij gedu
rende elk dezer belastingjaren op meer dan 
90 dagen de gemeubileerde woning voor zich of 
zijn gezin beschikbaar beeft gehouden ; 

· dat nu wel het gemeentebestuur van Egmond 
aan Zee bij de vaststelling van de aanslagen 
als woonforens geen rekening wil houden met 
den verkoop van het huis, omdat deze verkoop 
geen wezenlijke verandering van feitelijke ver
houdingen ten doel zou hebben gehad, doch 
dat dit zonder machtiging van Onzen Minist er 
van F inancien ingevolge art. 1, lid 2, van de 
wet van 29 April 1925 (S tbl. n°. 171) tot bevor
dering van de richtige hefling van de directe 
belastingen niet mag geschieden ; 

dat deze macht iging in het onderhavige geval 
niet is verleend ; 

dat we! is waar de gemachtigde van het ge
meentebestuur ter openbare vergadering van 
de Afdeeling van den R aad van State voor de 
Geschillen van Bestuur heeft betoogd, dat deze 
wet niet van toepassing is op een aanslag van 
de gemeente Egmond aan Zee, welke hare in
komstenbelasting niet door bemiddeling van de 
rij ksadministratie behandelt , doch dat deze 
opvatting geen voldoenden steun vindt in de 
wet, die in art. 1 zonder eenige beperking spreekt 
van de plaatselijke inkomstenbelasting ; 

dat ook het beroep van den voornoemden 
gemacht igde op de slotbepaling van art. 26 van 
de wet van 15 Juli 1929 (Stbl. n°. 388) niet 
opgaat, aangezien deze bepaling niet betrekking 
heeft op een plaatselijke belasting naar het 
inkomen; 

dat, nu L. A. Burgers dus niet geacht kan 
worden gedurende elk der voornoemde belasting
jaren op meer clan 90 dagen in de gemeente 
Egmond aan Zee een gemeu bileerde woning 
voor zich of zijn ~ezin t er beschikking te hebben 
gehouden, terwiJI hij er evenmin meer clan 
90 malen in elk dier jaren nachtverblijf heeft 
gehouden, Geel. Staten de opgelegde aanslagen 
terecht hebben vernietigd; 
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Gezien de gemeentewet en de wet van 29 
April 1925 (Stbl. n°. 171); . 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de beroepen ongegrond te verklaren. 

(Gem. Stem) 

5 April 1930. RO£ D CHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan de Gemeentebesturen, be
treffende: toepassing Ambtenarenwet 1929. 

Ik moge Uwe aandacht voor het volgende 
vragen: 

Met ingang van 15 Maart 1930 is o. m. 
Titel III van de Ambtenarenwet 1929 (Stbl . 
no. 530) in werking getreden. Met het oog op 
de uitvoering daarvan, meen ik U het navolgen
de te moeten mededeelen. 

10. Artikel 123. 
Het verdient aanbeveling met de goedkeu

ringen, in het eerste lid bedoeld onder a, spaar
zaam te zijn Bij de opstelling van de Ambte
narenwet zijn deze goedkeuringen alleen voor 
uitzonderingsgevallen bedoeld, gevallen waarin 
de crediteur, aan wien wordt overgedragen, in 
pand gegeven, enz. boven alien twijfel te goeder 
trouw is en - bijv. het geldt een broer of antler 
na familielid van den ambtenaar - meer dan 
de instellingen van openbaar nut, in artikel 123 
bedoeld onder b is aangewezen om hulp te ver
leenen. 

Overweging verdient hierbij : 
a. dat iedere cessie, enz. op grond van artikel 

123 het gevaar in zich draagt, dat den ambte
naar een dee! van zijn bezoldiging of pensioen 
wordt onttrokken, terwijl de Ambtenarenwet 
juist tracht te bereiken, dat salaris en pensioen 
zooveel mogelijk onverkort aan den ambtenaar 
zullen worden uitbetaald. 

b. dat cessies, enz. geschied met goedkeuring 
van den Staat of het openbar lichaam latere 
inhoudingen door den Staat of dat openbare 
lichaam op hetzelfde bedrag onmogelijk maken, 
inclien de cessie dus het geheele dee! van bezol
diging of pensioen betreft, bedoeld in art. 123, 
lid 2, is inhouding voor schuldvorderingen niet 
genoemd in artikel 120, bijv. voor belasting
schuld, uit~esloten. 

20. Artikel ll8. 
Dit artikel betreft de gevallen, dat de credi

teur van den ambtenaar geen geldige cessie, 
inpandgevin~, enz. heeft verkregen en daarom, 
bij wanbeta1ing, den Staat of het openbare 
lichaam bedoeld in art. 123 om korting op het 
salaris van den ambtenaar verzoekt. 

Ook in deze gevallen is een onderzoek van 
veel belang. Uit correspondentie en besprekin
gen aan het Departement van Justitie is juist 
den laa,tsten tijd weer gebleken, dat bet aantal 
ambtenaren, hetwelk in handen van woekeraars 
geraakt groot moet worden geacbt. Het ligt nu 
ongetwjjfeld op den weg van den Staat, enz. 
nauwlettend zorg te dragen door het kortings
instituut den woeker ten aanzien van de amb
tenaren niet nog te bevorderen. De korting is 
facultatief en mag alleen worden toegepast in 
gevallen dat de schuld vordering vaststaat, ter
wijl de geldigheid van woekercontracten - als 
in strijd met de goede zeden - dubieus is. Te 
gereeder kan de korting voor excessieve bedra
gen worden afgewezen omdat den crediteur 
langs den weg van beslag beroep op den rechter 

openstaat. In dit verband moge verwezen wor
den naar het hoofdartikel in de Gemeentestem 
van 15 Februari j.l. N°. 4090 waarin de aan
gelegenheid uitvoerig wordt besproken en ook 
eenige criteria worden aangegeven voor de be
oordeeling, of woeker in een bepaald geval aan
wezig is. 

Ik moge naar aanleiding van dit artikel nog 
aanteekenen, dat bij de beoordeeling van de 
crediteuren de grootste voorzichtigheid geboden 
is. De woekeraars doen al het mogelijke om hun 
bedrijf te camoufleeren. Zoo melde zich, om 
een voorbeeld te noemen, bij genoemd Departe
ment kort geleden een Bank aan, die op grond 
van het feit, dat zij voorschotten verleende 
tegen 6 % rente, gaarne erkend zou worden 
a ls instelling van openbaar nut in den zin van 
artikel 123. Bij eenig onderzoek bleek, dat deze 
Bank naast de 6 % rente de volgende ,,onkos
ten" berekent : 

1 % af luitprovisie. 
2 % administratiekosten. 
2 % risico-premie (bij . leeningen met borg 

½ % minder ; dit beinvloedt het eindresultaat 
nauwelijks) ; ' 

1 ½ % vergoeding voor gedane verschotten 
aan zegels, porti, enz. ; 

1 ½ % informatiekosten ( de beide laatste per
centages welke wisselen met het bedrag van de 
leening, berekend over een leening van f 100). 

De voorwaarden zijn voorts a ldus, dat de 
l ½ % informatiekosten moeten worden vol
daan, voordat de aanvraag om de leenin g in 
behandeling wordt genomen, terwij l, bij inwilli
ging, de overige 12½ % vooraf van het nominaal 
bedrag worden afgetrokken. De ambt~naar ont
vangt bjj een leening van f 100 nommaal , dus 
slechts f 87 .50 na bovendien reeds f 1.50 te 
hebben betaald. De f 100 moet hij daarbij terug
geven in maandelijksche termijnen bijv. 11 van 
f 8.50 en 1 van f 6.50. Gemiddeld heeft hij dus 
de beschikking over½ X rt 86 l + (-f 7.50 2

] 
3 

= f 39.25. 
De werkelijke rente, die hij over dit ter be

schikking gestelde bedrag betaalt - ,,kosten" 
inbegrepen - is niet zooals opgegeve 'l 

6 % maar 3t_t5 X 100 % = ruim 35.6 %
Bij ger~gelde afbetaling wordt f 1 d. i. onge 

veer 2.5 % terugbetaald. 
Dit voorbeeld kan bij het verleenen van kor-

tingen we) tot voorzichtigheid manen. (B.) 

9 April 1930. BESLUIT tot vaststelling van 
nadere voorschriften, als bedoeld in ar
tikel 39, derde lid, van de Armenwet, 
zooals dat artikel luidt ingevol ge artikel 
II der wet van 31 Mei 1929 (Staatsblad 
n°. 275 ). S. 136. 

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

Staat, Minister van Ilinnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 22 Januari 1930, n°. 189, Af
deeling Armwezen en van Onzen Minister van 

1 Eerste maand. 
2 Twaalfde maand. 
3 De tweede en elfde, derde en tiende maand 

enz. geven uitera-ard het zelfde gemiddelde als 
de eerste en twaalfde maand. 
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Justitie van 24 Januari 1930, le Afdeeling C, 
n°. 960; 

Gelet op artikel 39, derctb lid van de Ar
menwet, zooals dat artikel luidt ingevolge 
artikel II der wet van 31 Mei 1929 (Staats
blad n°. 275); 

Overwegende, dat bij algemeenen maatregel 
van bestuur behooren te worden vastgesteld 
voorschriften met l\etrekking tot inrichtingen, 
deskundigen en verklaringen, als bedoeld in 
art ikel 39, derde lid, voormeld; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
: l Maart 1930, n°. 33); 

Gezien bet nader rapport van Onzen Minis
ter van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw van 25 Maart 1930, n°. 
785, Afdeel ing Armwezen en van Onzen l\lii
nister van Justitie · van 4 April 1930, le Af. 
deeling C, n°. 952; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. 1. Onze Minister van Binnenland

sche Zaken en Landbouw maakt eene lijst op 
Yan de aangewezen inrichtingen in den zin 
van artikel 7 der wet tot regaling van het 
Staatstoezicht op krankzinnigen, welke als ge
schikt voor de psychiatrische behandeling en 
bijzondere verpleging van armen, als bedoeld 
in artikel 39, derde lid, der Armenwet, bij 
de toepassing van laatstgenoemde wetsbepa
ling in aanmerking Immen. 

2. Op verzoek van het bestuur der inrich
ting of op andere gronden kan de inrichting 
van de lijst worden a fgevoerd. 

3. De lijst wordt door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw in de 
N cderland,sche Staatscourant bekend gemaakt. 
Gelijke bekendmaking geschiedt ten aanzien 
van wijziging der lijst. 

2. 1. De geneeskundigen, verbonden aan de 
inrichting, maken regelmatig ten aanzien van 
de verpleegden, opgenomen op grond van eene 
verklaring, als bedoeld in artikel 39, derde 
lid van de Armenwet en aan hunne behande-
1 ing toevertrouwd, nauwkeurige aanteekenin
gen, welke een duidelijk beeld geven van de 
voorgeschiedenis, zoomede van den toestand 
van de verpleegden in lichamelijk , geestelijk 
en maatschappelijk opzicht, van de wijzigin
gen, welke deze toestand ondergaat, van bij
zondere voorvallen en van hetgeen in het be
Jang van de verpleegden wordt gedaan ; uit 
deze aanteekeningen moet voorts nu en dan 
blijken, of voortzetting van de verpleging in 
de inrichting nog noodzakelijk of wensche
lijk is. 

Zij worden na het ontslag of overlijden van 
den verpleegde zorgvuldig bewaard geclurende 
vijf en twintig jaren. 

2. Van deze aanteekeningen wordt aan den 
Inspecteur van het Staatstoez icht op krank
zinnigen en krankzinnigengestichten, belast. 
met het toezicht op de inrichting, op zijn ver
langen inzage gegeven. 

3. 1. De aanwijzing door Ons van deskundi
gen, bevoegd tot het afgeven van eene verkla
ring, als bcdoeld in arti kel 39, derde lid van 
de Armenwet, geschiedt voor een bepaalden 
termijn. Zij kan door Ons op verzoek, of wan
neer daarvoor dringende redenen bestaan, tus
schentijds worden ingetrokken. 

2. Onze Minister van Binnenlandsche Za-

ken en Landbouw maakt in de Nede,·land,sche 
Staatscourant bekend de namen en a dressen 
van de aangewezen deskundi gen, de termijnen 
waarvoor hunne aanwijzing geldt, zoomede 
het intrekken van eene aanwijzing. 

3. De taak van den deskundige wordt door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw nader geregeld. 

4. 1. De verklaring van den deskundige 
vermeldt: 

a . naam, voornamen, geslacht, leeftijd en 
verblijfpl aats van den persoon, wien de ver
klaring geldt ; 

b. op wiens verzoek de verklaring is opge
maakt. 

2. De verklaring geeft voorts een duide
lijke omschrijving van den toestand van den 
persoon, bedoeld in het vorige lid onder a, 
in lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk 
opzicht, uit welke omschrijving moet blijken, 
dat verpleging in een krankzinnigengesticht 
noodig of wenschel ijk zou zijn, bijaldien op
neming in eene inrichting, als bedoeld in ar
tikel 1, niet zou kunnen geschieden. 

3. De verklaring wordt overgelegd bij de 
opneming van den persoon in eene inrichting, 
als bedoeld in artikel 1 , en daar bewaard, 
tenzij de persoon wordt overgebracht naar 
eene andere dergelijke inrichting, in welk ge
val de verklaring bij de opneming aldaar 
wordt overgelegd en aldaar wordt bewaard. 

4. Van de verklaring wordt, binnen drie 
dagen na de opneming van den pe1-soon, door 
het bestuur der inrichting een afschrift ge
zonden aan den Inspecteur van het Staatstoe
zicht op krankzinnigen en krankzmnigenge
stichten, belast met het toezicht op de in
ricliting. 

5. Ten aanzien van zijne verklaring ver
strekt de deskundige de inlichtingen, welke 
verlangd mochten worden door voormelden 
inspecteur. 

6. De verklaring van een deskundige is niet 
geldig ten aanz ien van de verpleging in eene 
inrichting, aan welke de deskundige is ver
bonden, tenzij de inrichting is eene universi
teitskliniek. 

7. De verklaring van een deskundige ver
liest hare geldigheid, wanneer niet binnen 
veerti<!h dagen na hare dagteekening de per
soon, wien de verklaring geldt, is opgenomen 
in eene inrichting, als bedoeld in artikel 1. 

5. 1. Aan de deskundi gen wordt wegens 
hunne verrichtingen, voor zooverre deze niet 
behooren tot hunne ambtelijke verplichtingen, 
en wegens door hen ter zake gemaakte reis- en 
verblijfkosten eene vergoeding toegekend, 
welke door Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken en Landbouw worclt geregeld. 

2. De vergoeding wordt, bij gebreke van 
tijdige betaling op andere wijze, door den 
Staat bij voorschot voldaan. Zij wordt terug
gevorderd van dengene, te wiens laste de kos
ten van verpleging in de inrichting komen. 

3. Blijft opneming in eene inrichting ach
terwege, clan kan de vergoeding worden terug. 
gevorderd van dengene, op wiens verzoek een 
deskundige zijne verklaring heeft opgemaakt. 
Blijkt die terugvordering niet mogelijk of 
niet wenschelijk, clan komt de vergoeding ten 
laste van den Staat. 

6. 1. Een arme, wiens verpleging niet door 
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eene gemeente of eene instell ing voor hare , 
Tekening is genomen, wordt geplaatst in eene 
inrich ting, waar de kosten van zijne verple
ging niet hooger zijn dan volgens een tarief, 
vastgesteld door Onzen Minister van B innen
landsche Zaken en Landbouw. Voor zooveel 
mogelijk wordt daarbij rekening gehouden 
met _de wenschen van den arme of diens wet
telijken vertegenwoordiger. 

2. De overbrenging van een arme naar 
eene inrichting, als bedoeld in artikel 1, op 
grond van eene verklaring, als bedoeld in ar
t ikel 39, derde lid van de Armenwet, ge
schiedt op passende wijze met vermijding van 
onnoodige uitgaven. 

7. Een persoon, die in eene inrichting, als 
bedoeld in artikel 1, verpleegd wordt op grond 
van eene verklaring, als bedoeld in artikel 39, 
derde I id van de Armenwet, wordt ontslagen : 

a. op eigen verzoek of op dat van een der 
ouders of van den voogd, naar ge lang de ver
pleegde staat onder ouderlijke macht of voog
dij; 

b. op schriftelijke verklaring van den ge
neeskundige, of, zoo er meer zijn, van den 
eersten geneeskundige der inrichting, dat ver
pleging in de inrichting niet !anger noodza
kelijk of wenschelijk is ; 

c. op verlangen van den Inspecteur van het 
Staatstoezicht op krankzinnigen en krankzin
nigengestichten, belast met het toezicht op de 
inrichting. 

8. In acht worden genomen de nadere voor_ 
schriften, welke door Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw ten aanzien 
van het bepaalde in de vorige artikelen moch
ten worden gegeven. 

9. Dit beslu it treedt in werking tegelijk 
met artikel II der wet van 31 Mei 1929 
(Staatsblad n°. 275). 

Onze Minister van Bin11enlandsche Zaken en 
Landbouw en Onze Minister van Justitie zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
fChrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 9den April 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
M iniste,· van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

De Minister van Justitie. J . Donner. 
(Uitgeg. 24 April 1930. ) 

9 April 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 2 X.) 

Nu vergunning is gevraagd voor de op
rich ting van eene inrichting voor het 
prepareeren van dieren en bontvellen, ter
wijl door B. en W. vergunning is verleend 
tot het oprichten van eene inrichting t ot 
het prepareeren en drogen van huiden en 
vellen, kan het besluit niet worden gehand
haafd, daar de laatstgenoemde omschrijving 
eene verdere strekking heeft dan hetgeen 
is aangevraagd en, in strijd met de bedoeling 
van de aanvrage, mede een huidenzouterij 
zou omvatten. 

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

de Firma Gebroeders K ippers en H. E. J. 
Alferink, beiden te Zwoll e, tegen het besluit 
van Burgemeester en Vvethouders dier gemeen
te van 15 Mei 1929, 3e afdeeling N°. 1, waar
bij aan de Firma Koninklijke Prepareerbedrij
ven ,, Willem Engels" en hare rechtverkrijgen
den voorwaardelijk vergunning is verleend tot 
het oprichten van eene inrichting tot het pre
pareeren en drogen van huiden en vellen op 
de perceelen, kadastraal bekend gemeento 
Zwolle, Sectie F, nummers 5400, 6215 en 
6216, gelegen aan de Diezerstraat 107 en aan 
de Waterstraat 120, aldaar; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, adviezen van 
3 Januari 1930, N°. 17, en 19 Maart 1930, 
N° . 17/36; 

Op do voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid , Handel en Nijverheid _van 2 April 
1930, N°. 252 H. , Afdeel ing Arbeid; 

0. dat de vennootschap onder de Firma Ko
ninklijke Prepareerbedrijven ,,Willem Engels" 
te Zwolle aan Burgemeester en Wethouders 
van Zwolle vergunning heeft gevraagd tot de 
oprichting van eene inrichting voor het pre
pareeren van dieren en bontvellen in de per
ceelen Diezerstraat 107, kadastraal Sectie F. 
N°. 5400, en Waterstraat 120, Sectie F., N°. 
6215 en 6216; 

dat, nadat in de zitting, bedoeld bij art. 7 
der Hinderwet, blijkens het daarvan opge
maakt proces-verbaal tegen de bovenbedoelde 
oprichting bezwaren waren ingebracht, o. a . 
door J. Kippers en H. E. J. Alferink te 
Zwolle, Burgemeester en Wethouders bij hun 
vorengemeld besluit aan de aanvraagster en 
hare rechtverkrij genden de gevraagde vergun
ning, in het hoofd van het besluit aangeduid 
als eene tot het oprichten van eene inrichting 
tot het prepareeren en drogen van huiden en 
vellen, onder een 6-tal voorwaarden hebben 
verleend; 

dat van dit besluit J. en H. Kippers, meu
belhandelaren te Zwolle, en a ldaar handelen
de onder de benaming Firma Gebroeders Kip
pers, alsmede H. E. J. Alferink aldaar, bij 
Ons in beroep zijn gekomen, aanvoerende, dat 
naast het perceel Diezerstraat 107 waarvoor 
vergunn ing is verleend, gevestigd is een win
kel , waarin worden verkocht consumptie-arti
kelen, als: brood, koek, banket en chocolade, 
waardoor er h. i. geen denkbeeldig gevaar be
staat voor het winkelbedrij f van den laatsten 
appellant; dat de vergunning is verleend voor 
een perceel, gelegen aan de drukste winkel
straat van Zwolle en in het hartje van de 
stad; dat de voorwaarden, door Burgemeester 
en Wethouders gesteld en overgenomen uit het 
rapport van den Directeur van het Bouw- en 
w·oningtoezicht te Zwolle, h . i. onvoldoende 
zijn ; dat toch voor looikamer en bergplaats 
van afvaltonnen eene ventilatie is toegestaan 
door een luchtkoker; dat, zoolang n iet is voor
geschreven, dat de I uchtkoker moet ui tsteken 
boven de daken der aangrenzende perceelen, 
er geen enkele waarborg aanwezig is, dat zij , 
appellanten, en andere omwonenden geen last 
of hinder zullen ondervinden van de walge
lijke lucht afkomstig van cadavers en de te 
bewerken huiden en vel len; dat ten opzichte 
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van de berging van cadavers door B urge
meester · en vVethouders wordt voorgeschreven, 
dat deze zoo spoedig mogelijk uit het perceel 
Diezerstraat 107 moeten worden verwij derd; 
dat de omschrij ving ,,zoo spoedig mogel ijk" 
veel te vaag en onbepaald is en geen en kele 
garantie biedt, dat de cadavers inderdaad zoo 
spoedig mogel ij k zullen worden verwijderd, 
omdat cleze omschrijving niet den tijdsduur 
bopaal t en dus de vergunning niet ove rtreden 
wordt, wanneer de vergunninghoudster de ca
davers weken en maanden Jang in het ge
noemde perceel bewaart; dat het rapport van 
den Directeur van het Bouw- en vVoningtoe
zicht, dat blijkbaar gevolgd is bij het verlee
nen van de vergunning, eenige onjuistheden 
be vat, die de vraag doen rij zen of i nderdaad 
een ernstig onderzoek is ingesteld; dat door 
den laatstgenoemden appellant in het bezwaar
schri ft tegen het verleenen der gevraagde ver
gunning ernstig is geklaagd over den hinder 
van muizen, komend uit het perceel O

• 107; 
dat in het rapport van den Directeur van het 
Bouw- en Woningtoez icht <lit bezwaar wordt 
afgewezen, op grond van de onjuiste beweeg
reden, dat het bedrij f van de Firma Engels 
zich niet eigent voor het zich nesteJen van 
muizen, <loch dat de muizen moeten komen uit 
het perceel van den laatstgenoemden appel
lant, omdat daarin een brood- en banketbak
kerij is gevestigd, in welke bedrij ven steeds 
muizen verblijven; dat deze verklaring gehee l 
onjuist is, daar in het perceel D iezerstraat 105 
geen brood- en banketbakkerij zelfs geen op
slagplaats is, omdat de artikelen van elders 
worden betrokken ; dat bovendien bij een vrij 
oppervlakkig onderzoek ter plaatse is vast te 
stellen, dat de muizen komen uit het pand 
N°. 107 en binnendringen in de beide belen
dende perceel en; 

0. dat aan Burgemeester en Wethouders 
vergunning is gevraagd voor de opr ich t ing van 
eene inrichting voor het prepareeren van die
ren en bontvellen, terwijl u it het bestreden be
s! ui t is af te leiden, dat door Burgemeester en 
Wethouders vergunn ing is verJeend tot het 
uprichten van eene inrichting tot het prepa
reeren en drogen van huiden en veil en; 

dat- de laatstgenoemde omschrijving eene 
verdere strekk ing heeft dan hetgeen is aan
gevraagd en, in strijd met de bedoel ing van 
de aanvrage, mede een huidenzouterij zou om
vatten; 

dat het bestreden beslu it reeds op dezen 
grond niet kan worden gehandhaafd; 

0 . ten aanzien van de vergunning, zooals 
die is aangevraagd: dat met den Directeur
Generaa l van den Arbeid moet worden aan
genomen, dat van de inrichting der verzoek
ster, voor zoover deze mede mocht zij n be
stemd voor het macereeren van beenderen, 
hinder ,an ernstigen aard voor de omgeving 
is te duchten, aan welk bezwaar niet door 
het stellen van voorwaarden kan worden tege
moet gekomen; 

dat m itsdien hiervoor geen vergunning kan 
worden verleenrl · 

dat, wat de in'richting voor het overige be
treft, aan de bezwaren van de appell an ten door 
het stellen van de na te melden voorwaarden 
wordt tegemoet gekomen; 

Gezien de Hinderwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besJu it 
van Burgemeester en vVethouders van Zwolle 
van 15 Mei 1929, 3e afdeel i ng O

• 1 : 
1 °. aan de vennootschap onder de fir ma 

KoninkJij ke Prepareerbedrijven ,,W illem En
gels" te Zwolle en hare rechtverkrijgenden 
vergunning te verleenen voor het oprichten 
van eene inrichting tot het prepareeren en 
drogen van huiden en vellen, voor zoove r dit 
noodig is voor bet opzetten van d ieren en bet 
maken van bont in de perceelen Diezerstraat 
107, kadastraal Sectie F N°. 5400, en Water
straat 120, Sectie F nummers 6215 en 6216, 
overeen komstig de aan <lit besluit gebechte be
schrij ving en plattegrond-teekening, voor zoo
ver daar-van niet bij dit besluit wordt afgewe
ken, onder de navo lgende voorwaarden: 

l e. in het gedeelte dor inrich t ing, gelegen 
aan de W aterstraat, mag geen bedrij f wordeu 
u itgeoefend tusschen 1 Mei en 1 October; 

2e. het op de plattegrond-teekening aJs 
,,looilokaal" aangeduide Jokaal moet door 
m iddeJ van een dichten wand van metselwerk, 
metaal gaas met be ton of een ander even d icht 
materiaal worden verdeeld in een ruimte voor 
he't villen van dierenlij ken en een ruimte voor 
de looikuipen; 

3e. de aangevoerde dierenlijken moeten on
middellijk in het daarvoor aangegeven lokaal 
worden gevild; de huiden of vellen moeten 
onmiddellijk in de looikuipen en de cadaver
resten in goed gesJoten afvaltonnen worden 
gedaan; deze tonnen moeten, u iterlij k den 
<lag volgende op <lien, waarop het desbetref
fende d ierenlij k in de inrichting is aangeko
men, ter lediging naar de gemeente-reiniging 
worden vervoerd; 

deze afvaltonnen moeten zich bevinden in 
een ruimte met een goedsluitende deur en 
dichte wanden aJs hierboven onder 2 omschre
ven, welke ruimte voorzien moet zijn van een 
ventil at iekoker van ten minste 10 c.M . d ia
meter en reikende tot boven de daken der om-
1 iggende woonhuizen; 

4e. het looilokaa] en de ruimte voor het vii
Jen van d ierenJijken mogen niet dienen tot 
andere werkzaamheden of tot het opslaan of 
bewaren van andere artikelen of voonverpen 
dan die, welke onderscheidenl ijk voor de werk
zaamheden van looien en vi ll en nood ig zij n; 

5e. alle lichtopeningen in de onder 4 be
doelde ruimten moeten voorz ien zijn van dich
te ramen, beglaasd met blauw glas; aan elk 
dezer ruimten moet zijn aangeb:.:acht een ven
ti latiekoker als hierboven onder 3 omschreven ; 

6e. de binnenpl aats, het loo ilokaal en de 
ruimte voor het villen moeten zijn voorzien 
van waterdichte vloeren van kl inkers in tras
mortel, welke afwaterend moeten zijn gelegd 
naar een waterdichten put, inger icht volgens 
de hierbijgevoegde teekening; de aansluiting 
van deze vloeren met de wanden moet ge
schieden met ronde hoeken; ter pJaatse moet 
aanwezig zijn een slang met straaJpijp, weJke 
op de waterleiding kan worden gekoppeld . 

Met bepaling wijders, dat de inricbting moet 
zij n voJtoo id en in werking gebracht binnen 3 
maanden na de dagteekening van dit besluit; 

2° . voor het overige de gevraagde vergun
ning te weigeren. 

Onze :.\-linister van Arbeid, Handel en ij -
verheid is belast, enz. (A. B .) 
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10 April 1930. KONINKLIJK BESLU1T. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 205.) 

Nu bij een gebouw, waarin zijn onderge
bracht een school voor gewoon I. o. en een 
sehool voor m. u . I. o. , afzonderlijke schat
ting van de beide dee len niet heeft plaats 
gevonden, kunnen Ged. Staten niet ver
klaren dat de vereeniging blijvend heeft 
opgehouden het schoolgebouw overeen
komstig zijn bestemming t e gebruiken, 
wanneer de school voor m. u. I. o. was over
gebracht naar een nieuw, kracbtens art. 72 
gestichti gebouw. Immers zou het gev?lg 
der besh ssing van Ged. Staten moeten ZI.J,Il, 
dat de vergoeding voor het geschatte ge
bouw met tweevoudige bestemming geheel 
zou vervallen, daar toepassing van het 
3• lid slechts het vervallen en niet vermin
dering van de jaarlijksche vergoeding kan 
ten gevolge hebben; dit gevolg zou kenne
lijk in strijd zijn met de strekking van 
art. 205. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschi kkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur der Vereeniging ,,E en School 
met den B ij bel", gevestigd te Baarn, tegen 
het beslu it van Ged. Staten van Utrecht van 
27 Augustus 1929, n°. 1928/1822, 3e a fd., 
waarbij met toepassing van artikel 205, 3e lid, 
der Lager Onderwijswet 1920 is beslist, dat 
deze vereeniging, gei;ekend met ingang van 
26 April 1922, blijvend heeft opgehouden 
overeenkornstig zijne bestemm iug te gebru iken 
het voor bijzonder (meer) uitgebreid lager 
onderwijs bestemde schoolgebouw aan de 
T ding-van-Berkhoutstraat te Baarn, dee! uit
makende van het perceel kadastraal bekend 
gemeente B aarn, Sectie B n° . 3432, en be
staande in een gang, vier leslokalen , zes wa
terclosets en drie waterplaatsen; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Gesch ill en van Bestuur, gehoord, ad vies van 
26 Februari 1930, n°. 147 ; 

Op de voordracht van Onzen Ministe r van 
Onderwijs , Kunsten en Wetenschappen van 5 
Apr il 1930, n° . 8989, Afd. L. 0. F.; 

0. clat bovengenoemcl -besluit van Ged. Sta
ten berust op de overweging, dat blij kens een 
br ief van Burgemee ter en Wethouders van 
Baarn, houdende verzoek te willen rnededee
len, of Geel. Staten aanleiding vinden tot toe
pa sing van art. 205, derde lid, tweeden en 
derden vo lzin, van de Lager Onclerwijswet 
1920, ten aanz ien van het schoolgebouw aan 
de Laanstraat te Baarn, a lwaar tot 26 Apr il 
1922 was gevestigd de bijzondere school voor 
(meer) ui tgebreid lager onclerwijs, de zooge
naamde Koningin-Wi lhelminaschool en voor 
wel ke school op clien datum een antler gebouw 
wa betrokken, clat met inachtneming van de 
urtikelen 72 en volgende der aangehaalde wet 
was gesticht, a lsmede blijkens het arnbtsbe
richt van den hoofdinspecteur van het lager 
onclerwijs in de vierde hoofdinspectie, de ver
eeniging ,,Een school met den Bijbel", ge
ve t igd te Baarn, gerekend met ifigang van 
26 April 1922 blijvend heeft opgehouclen over
-,enkomst ig zijne bestemming te gebruiken het 
,choolgebouw aan de Teding-van-Berkhout
straat, bestemd voor bijzoncle r (meer) uitge
breicl I ager onderwijs; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat het schoolgebouw aan de Laanstraat/hoek 
Teding-van-Berkhoutstraat, op 1 J anuari 1921 
in eigendorn toebehoorde aan het school be
stuur en gebruikt werd a ls school voor ge
woon lager onderwijs, terwijl in hetzelfde ge
bouw tevens wa ondergebracht eene school 
voor meer uitgebreid lager onderwijs, staande 
onder hetzelfde bestuur ; clat deze school voor 
meer uitgebreid lager onclerwij s met ingang 
van 26 April 1922 werd overgeplaatst naar 
'i.et nieuwe schoolgebouw aan den Dalweg te 
B aarn , hetwelk met meclewerk ing van de ge
meente krachtens art ikel 72 en volgende der 
Lager Onderwijswet 1920 door het schoolbe
stuur werd gesticht i dat de gemeente Baarn 
aan het schoolbestuur overeenkomstig ar
tikel 205, eerste lid, cler Lager Oncler
wijswet 1920 van 1 J anuari 1922 af tot 
en met 30 J uni 1928 de in clat a rtikel ge
noemde vergoeding betaalde over het geheele 
school gebouw, zonder ooit bij de uitkeering 
clezer vergoecling ondersche id te maken tus
schen twee schoolgebouwen, op wel ke onder
scheicling de besl issing van Geel. Staten be
rust; dat ook in het rapport der in artikel • 
205 , eerste lid , genoemde schatting sprake is 
van een schoolgebouw van 10 lokalen, 690 M2 

grond·, 204 schoolbanken enz., waaruit blijkt, 
clat clestijds in geen enkel opzicht gronden 
voor bovengenoemd onderscheid aanwez ig wer
den geacht; clat het Gemeentebestuur noch tij
clens, noch na de overpl aats i ng van de school 
voor meer uitgebreicl lager onclerwijs naar het 
nieuwe schoolgebouw aan den Dalweg, ooit op 
eenige wijze, hetzij u itdrukkel ijk of stilzwij
gend aan het schoolbestuur heeft cloen weten, 
dat de school in lnvestie wercl beschouwcl a ls 
twee afzonderlijke gebouwen onder hetzelfde 
clak; dat het gemeentebestuur integendeel 
zoncler meer voortg ing met de uitkeering cler 
vergoed ing volgens artikel 205, eerste li d, 
voor het ongedeelde school gebouw, terwijl te
gelijkertijcl door den Raad gelden beschik
baar gestelcl werclen voor den bouw van de 
n ieuwe school aan den Dalweg, waarin de 
school voor meer uitgebre id lager onderwijs 
werd overgeplaatst; clat het school bestuur van 
meening is, dat het - afgedacht van de om
stand igheid, dat het te deze r zake in a lle op
zichten volkornen te goeder trouw hanclelde -
niet op zijn weg lag in clezen gang van zaken 
verandering te brengen; clat toch uit de fei
ten ten duidel ij kste bl ij kt, clat het schoolge
bouw in quaestie van het t ijdstip af, clat de 
vergoeding door de gemeente werd uitgekeercl, 
kennelijk werd be chouwcl a ls te zijn besternd 
voor ,,schoolonclerwijs in den zin der Lager 
Onderwijswet 1920" , terwijl deze bestemming 
n immer nader wercl bepaalcl door de aanclui 
cling van een cler in artikel 3, eerste lid, cler 
L ager Onderwijswet 1920 genoemde onder
scheiclingen; dat het schoolbestuur diensvol
gens geacht moet worden geheel vrij te zijn in 
de nadere bepaling van de bestemrning binnen 
de grenzen van art. 3, eerste lid, cler Lager 
Onclerwijswet 1920 ; clat het bestuur zich der
halve volkomen bevoegd achtte de lokalen der 
school voor meer uitgebreicl lager onclenviis 
na de overplaatsing dier school in gebru ik te 
nernen ten behoeve van zijn in het gebouw 
bi ij vende school voor gewoon I ager onclerwijs; 
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dat het school bestuur dit ook inderdaad ge
daan heeft door twee lokalen in gebruik te 
nemen a ls leslokalen en de overige voor andere 
doeleinden, o. m. voor het zangonderwijs; dat 
het schoolbestuur bovendien meent te mogen 
wijzen op de groote onbillijkheid, die zou ont
staan, indien het a l leen aansprakel ij k gesteld 
word - zooals uit de besliss ing van Ged. 
Staten zou vool'tvloe ien - voor eon toestand. 
wel ke onder duide lijk blijkende goedkeuring 
van het bevoegd gezag sinds 26 April 1922 
werd gehandhaafd; dat, immers zoowel de 
Raad en door het beschikbaarstellen van gel 
den voor de nieuwe school aan den Dalweg 
en door het vaststellen van de jaarlijksche 
begrootingen der gemeente, als Ged. Staten 
zelf door de goedkeur ing der begrootingen en 
de vaststell ing der jaarlijksche rekeningen, 
beide zonder ooit eenig bezwaar te maken, 
aan de bestendig ing van dien toestand hunne 
goedkeur ing hebben gegeven; 

0. dat ingevolge artikel 205, eerste lid, der 
Lager Onderwijswet 1920, de gemeenten voor 
de terreinen en gebouwen van bijzondere la
gere scholen, die e igendom van de bijzondere 
schoolbesturen zijn en op 1 Januari 1921 in 
gebruik of in aanbouw waren, aan de in art. 
88 der wet bedoelde schoolbesturen te rekenen. 
van 1 J anuari 1922 eene jaarlijksche vergoe
ding betalen, berekend over de geschatte 
waarde dier terreinen en gebouwen met inbe
grip van de schoolmeubelen; 

dat ingevolge artikel 205, lid 3, Ged. Staten 
kunnen besl issen, dat de ins telling o f vereen i
g ing blijvend heeft opgehouden een overeen
komstig het eerste lid geschat school gebouw 
overeenkomstig zij ne bestemming te gebruiken, 
hoedanige bes! iss ing volgens art. 205, lid 4, 
het gevolg heeft, dat de jaarlijksche vergoe
ding niet verder verschuldigd is; 

dat in het onderhav ige geval het schoolge
bouw door de comm iss ie van deskund igen, be
doeld in art. 85 der wet, is ge chat als een 
geheel , zonder dat onderscheid is gemaakt 
tusschen het gedeel te van het gebouw, dat 
bestemd was voor de school voor gewoon lager 
onderwijs en het gedeelte, dat bestemd was 
voor de school voor meer ui tgebreid lager on
derwij s; 

dat afzonderl ij ke schatting van twee ge
bouwen, het eene bestemd voor meer uitge
breid lager onderwijs, het andere voor gewoon 
lager onderwijs, dus niet heeft plaats gevon
den · 

d;t het bestreden bes! uit van Gedeputeerde 
Staten van de gedachte uitgaat, dat afzonder
l ijke schatting van het voor meer uitgebreid 
lager onderwijs bestemde gedeel te van het ge
bouw had behooren te zij n geschied; 

dat, echter nu zulks niet is geschied, het ge
vo lg van de beslissing van Ged. Staten zou 
moeten zij n, dat de vergoeding voor het ge
schatte gebouw met tweevoudige bestemming 
geheel zou vervall en, daar toepassing van het 
derde lid van artikel 205 ingevolge het vierde 
lid slechts het verva ll en en niet vermindering 
van de jaarlijksche vergoeding ten gevolge 
kan hebben; 

dat dit gevolg echter kennelijk in strijd zou 
zijn met de strekking van art. 205 der wet; 

dat mitsd ien het bestreden besluit niet be
behoort te worden gehandhaafd ; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het bestreden besluit van Ged. Staten van 
Utrecht van 27 Augustus 1929, n°. 1928/1822, 
3e afd., te vernietigen. 

Onze 1inister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

11 April 1930. BESLUIT tot toepassing van 
art. 8 der Landbouwuitvoerwet 1929, (wet 
van 31 Mei 1929, houdende voorschriften 
betreffende het waarborgen van bepaalde 
eigenschappen of hoedanigheid van uit
gevoerde voortbrengselen van het I and
bouw-, tuinbouw-, veeteelt- en zuivelbe
drijf , Staatsblad n °. 277), met betrekking 
tot ui en. S. 137. 

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

Staat, 1inister van Binnenlandsche Za ken en 
Landbouw van 13 F ebruari 1930, Directie van 
den L andbouw, 2e a fdeeling, n°. 4 L .U.U.; 

Gez ien artikel 8 der L a ndbouwuitvoerwet 
1a29 (wet van 31 M ei 1929, Staatsblad n°. 
277); 

Overwegende dat het wenschelijk is bepalin
gen te maken tot het waarborgen van hoe
danigheid ·van uitgevoerde uien ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
\!5 Maart 1920, n°. 16) ; 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 April 1930, Directie 
van den L andbouw, 2e afdeeling, n°. 4 II 
L.U.U.; 

H P,bben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. H et is verboden, andere dan ver

duurzaamde uien, zilveruien en groengeboste 
uien naar door Ons aangewezen landen uit te 
voeren of tot uitvoer naar die landen aan 
eenig m iddel van vervoer aan te bieden, voor 
zoover zij n iet zijn vergezeld van een door 
Onzen met de zaken van den L andbouw be-
1 asten Minister vastgesteld certificaat, ten be
wijze dat de zending voldoet aan de bij en 
krach tens artike l 2 gestelde eischen. 

2. Een certificaat, a ls bedoeld in het vorige 
artikel , kan slechts worden afgegeven, indien 
de zending voldoet aan de navolgende e ischen: 

A. de nien moeten: 
1. gezond zij n ; 
2. vorstvrij zijn; 
3. rijp zijn; 
4. droog zijn; 
5. behoorlij k afgestaart zijn ; 
6. behoorlijk vrij van grond zijn ; 
7. per verpakkingseenheid gel ijkkleurig en 

gelijksoortig zijn; 
8. vrij zijn van bout en van stijve of dub

bele exemplaren; 
9. wat doorsnede betreft, voldoen aan 

eischen, door Onzen met de zaken van den 
Landbouw belasten Minister .gesteld ; 

10 . gesorteerd zijn volgens grootte-klassen, 
door Onzen voornoemden Minister vastgesteld ; 

B. voor zoover de zending niet los wordt 
verladen, moet de verpakking bestaan uit so
l iede balen, zakken of andere verpakkingsmid
delen, waarvan de netto-inhoud 25 K.G. of 50 
K .G. weegt, of waarop het netto-gewicht van 
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den inhoud duidelijk waarneembaar is aange
geven. 

De eischen, ten aanzien van doorsnede en de 
grootte-klassen, door Onzen voornoemden Mi
nister vast te stellen, kunnen voor versch il 
lende landen verschillend zijn. 

3. Het in artikel 1 bepaalde is niet van 
toepassing op daaronder vallende uien van 
buitenlandsche herkomst, welke zijn vergezeld 
van een door Onzen met de zaken van den 
Landbouw belasten Minister vastgesteld bewijs. 

Een bewijs, als in <lit artikel bedoeld, wordt 
niet afgegeven, dan nadat de belanghebbende 
ten genoege van de met de afgifte belaste 
personen de herkomst uit het buitenland van 
de uien heeft aangetoond. 

4. De uitgifte van de in de voorgan.nde ar
tikelen bedoelde certificaten en bewijzen zal 
gesch ieden door de rech tspersoonlijkheid be
zittende instellingen, aan welke ingevol ge ar
tikel 11 der Landbouwuitvoerwet 1929 de uit
reiking van de in artikel 10 dier wet bedoelde 
merken of teekenen wordt opgedragen. 

De bepalingen van genoemd artikel 11 gel
den mede ten aanzien van de uitgifte van cer
tificaten en bewijzen, ook in die gevallen, 
waarin niet tevens merken of teekenen worden 
uitgeraikt. 

De in genoemd artikel 11 bedoelde alge
meene maatregel van bestuur zal mede bepa
lingen bevatten betreffende de geldigheid van 
de certificaten en bewijzen. 

5. Dit besluit treedt in werking op een 
door Ons te bepalen tijdstip. 

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

' s-Gravenhage, den llden April 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

( Uitueg. 5 Mei 1930.) 

11 April 1930. BESLUIT tot toepa sing van 
artikel 11 der Landbouwuitvoerwet 1929 
(wet van 31 Mei 1929, houdende voor
schriften betreffende het waarborgen van 
bepaalde eigenschappen of hoedanigheid 
van uitgevoerde voortbrengselen van het 
landbouw-, tuinbouw-, veeteelt- en zu ivel
bedrijf, Staatsblad n°. 277) met betrek
king tot uien. S . 138. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
L andbouw van 13 Februari 1930, Direct ie van 
den Landbouw, 2e afdeeling, n°. 4 L.U.U.; 

Gezien artikel 11 der Landbouwuitvoerwet 
1929 (wet van 31 Mei 1929, Staatsblad n°. 
277 ); 

Overwegende, dat het wenschelijk is regelen 
vast te stellen, houdende vereischten, waaraan 
ins tell ingen moeten voldoen om met betrek
king tot den uitvoer van uien te worden be
voegd verklaard tot het uitreiken van bewij
zen, dat de uien voldoen aan de eischen, voor 

uitvoer gesteld en verdere met dat uitreiken 
Yerband houdende voorschriften ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
25 Maart 1930, n°. 16); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 April 1930, Directie 
van den Landbouw, afdeeling II, n°. 4 II, L. 
U.U.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

§ 1. Algemeene bepalingen. 

Art. 1. R echtspersoonlijkheid bezittende in
stellingen moeten, om te kunnen worden be
last met de uitgifte van m e rken, certificaten 
en bewijzen met betrekking tot den uitvoer 
van uien, voldoen aan de navolgende vereisch
ten: 

1 °. werkzaam zijn in het algemeen belang 
voor de verbetering van den export van be
paalde of alle voortbrengselen van het land
en tuinbouwbedrijf; 

2°. noch wat de bemoeiing met uien, noch 
wat andere bemoeiingen betreft, werkzaam 
zijn met het oogmerk om winst te behalen ; 

3°. door de samenstelling van het bestuur 
een a lgemeen de belanghebbenden vertegen
woordigend karakter hebben ; 

4°. behoorlijk in staat zijn en blijven om, 
met inachtneming van de desbetreffende voor
schriften, de controle in haar geheel nauwkeu. 
ri g en snel uit te voeren; 

5°. voldoen aan de eischen, welke uit de 
bepalingen der volgende artikelen voort
vloeien. 

vVaar in het navolgende wordt gesproken 
van: 

a. ,,Onze Minister", wordt bedoeld Onze 
Minister, belast met de zaken van den Land
bouw, 

b. ,,controle-instelling" of ,,instelling", 
wordt bedoeld eene instelling, ten aanzien 
waarvan dit arti kel toepassing heeft gevonden. 

2. De statuten der instelling behoeven de 
goedkeuring van Onzen Minister. Geen wijzi
ging of aanvulling daarYan is geldig dau na 
voorafgaande goedkeuring van Onzen Minister. 

Van de instelling uitgaande publicaties met 
betrekking tot de uitvoerregeling voor uien 
behoeven de voorafgaande goedkeuring van 
Onzen Minister. 

3. Onze Minister is bevoegd, om aan het 
bestuur een adviseerend I id toe te voegen. 

4. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor, 
de opdracht, in artikel 1 bedoeld, te allen 
tijde in te trnkken, indien de instelling aan 
een of meer der vereischten, bij deze bepa
lingen gesteld, niet of niet meer blijkt te 
voldoen of 'lverigens op eenigerlei wijze han
delt in strijd met de belangen der uitvoerrege
ling voor uien. 

§ 2. De keuring. 

5. De instelling stelt eene instructie samen 
voor hare met de uitvoering van de keuring 
belaste ambtenaren, welke de goedkeuring 
van Onzen Minister behoeft. 

6. Certificaten en bewijzen, dienende als 
bewijs, dat de waar voor uitvoer geschikt is, 
ge lden gedurende een door Onzen Minister te 
bepalen aantal dagen na de dagteekening, 
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welk aantal voor verschillende deelen des 
jaars verschillend kan zijn. 
Voor zooveel de zending, waarvoor een certi
ficaat is afgegeven, niet onmiddellijk wordt 
uitgevoerd, geldt het certificaat onder het 
voorbehoud, dat v66r uitvoer niet aan eenigen 
met controle belasten ambtenaar blijke, dat 
de zending, welke door het certificaat wordt 
gedekt, niet of niet meer voldoet aan de ver
eischten, voor verkrijging van het certificaat 
gesteld. 

Dit voorbehoud wordt op .de certificaten 
vermeld. 

7. De keuring geschiedt op de plaats van 
inlading voor rechtstreekschen uitvoer. 

r.ren aanzien van voor uitvoer beste1nde 
uien, welke door den producent gesorteerd 
worden afgeleverd, kan desgevraagd op de 
plaats, waar deze aflevering geschiedt, door 
den daarbij betrokken, met de keuring be
lasten, ambtenaar eene verklaring warden af
gegeven, dat d6 zending vermoedelijk voor uit-
voer geschikt is. . 

De in het vorige lid bedoelde verklaring 
wordt bij keuring door den daarbij betrokken 
ambtenaar ingetrokken. 

In bijzondere gevallen kan Onze Minister 
van het in dit artikel bepaalde ontheffing ver
leenen . 

8. De certificaten en bewijzen warden door 
de ambtenaren der invoerrechten aan de 
laatste wacht ingehouden en teruggezonden 
aan de instelling, met de -controle belast. 

9. Door de zorg van Onzen Minister wo1 
t!en uiterlijk <,enmaal in de zes maanden of 
zoo dikwijls dit binnen korteren tijd noodig 
is, de standplaatsen en adressen der met de 
keuring belaste ambtenaren van de instelling, 
als in artikel 1 bedoeld, in de Nederlandsche 
Staatscourant ter algemeene kennis gebracht. 

10. Aanvragen om keuring moeten tijdig 
warden gericht aan de instelling of aan den 
daarbij betrokken ambtenaar der instelling, 
met nauwkeurige opgave van de plaats, waar 
de uien zich bevinden, die, waar de inlading 
zal geschieden en het land, waarheen de uit-

' voer zal plaats hebben. 
De instelling draagt zorg, dat de met de 

keuring belaste ambtenaren in het algemeen 
de keuring zoo spoedig mogelijk verrichten, 
op <lien voet, dat nimmer een keuring anders 
dan op verzoek van belanghebbenden plaats 
beeft meer clan tweemaal vierentwir.tig uur, 
nadat de desbetreffende aanvrage redelijker
wijs ter kennis van den daarbij betrokken 
ambtenaar kan zijn gekomen. 

11. De belanghebbende, wiens waar is ver
gezeld van een certificaat ten bewijze, dat de 
waar geschikt is tot uitvoer, is bevoegd, daar
aan een merk, als voor den uitvoer van uien 
krachtens de Landbouwuitvoerwet 1929 vast
gesteld, te hechten. 

De merken worden uitge·geven door de amb
tenaren der instelling, met de controle belast, 
ten hoogste tot dien getale, dat alle verpak
kingseenheden der zending daarvan kunnen 
wc,rden voorzien. 

12. De ambtenaren der instelling houden 
nauwkeurig aanteekening onitrent de door hen 
afgegeven m erken, certificaten, bewijzen en 
verklaringen alsmede van de door hen afge
keurde partijen. 

§ 3. H et toezicht op de keuring. 
13. Het toezicht op de keuring en de af

gifte van merken, certificaten, bewijzen en 
verklaringen wordt uitgeoefend door den 
Rijksambtenaar of de Rijksambtenaren, door 
Onzen Minister daartoe aangewezen. 

14. Het bestuur der instelling, alsmede de
ambtenaren inet de keuring belast, zijn ver
plicht aan den Rijksambtenaar of de Rijks
ambtenaren1 in het vorige artikel bedoeldr 
desgevraagd alle inlichtingen te verschaffen 
en inzage te geven van boeken, administratie
en bescheiden, op de uitvoering van de ex-
portregeling voor uien betrekking hebbende. 

15. Maandelijks doet de instelling aan On
zen Jl.'Iinister verslag van het verloop der
controle met vermelding van alle bijzonder
heden en onder opgave van het aantal afge
geven merken, certificaten, bewijzen en ver
klaringen en het aantal gvkeurde _zenc'ingen_ 

16. De Rijksambtenaren en de bestuursle
den en ambtenaren van de instelling zijn ver
plicht tot geheimhouding van al hetgeen zij 
Uit hoofde van de uitoefening hunner functie 
omtrent het bedrijf en den handel van bij de 
keuring betrokkenen ervaren. 

De instelling is voor de nakoming van dit 
voorschrift door haar personeel verantwoorde
lijk. 

§ 4. Het beroep op de keuring . 

17. Van de keuring staat den belangheb
bende binnen 24 uur schriftelijk beroep open 
bij gemotiveerd bezwaarschrift, in te dienen 
bij den daarbij betrokken ambtenaar der in
stelling. 

Deze ambtenaar geeft daarvan zoo spoedig 
mogelijk kennis aan eenen door Onzen Minis
ter voor zijn ressort aangewezen deskundige. 

Zoo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen twee
maal vier en twintig uur nadat 4et bezwaar
schrift door den ambtenaar is ontvangen, doen 
de ambtenaar en de deskundige, indien zij. 
tot overeenstemming' komen na herkeuring, 
uitspraak. Ingeval zij niet tot overeenstem
ming komen, wijzen zij een bij de zending 
geen belanghebbenden deskundige aan, die, 
als derde , te zamen met hen zoo spoedig mo
gelijk de herkeuring verricht. Bij .verschil 
over de aamvijzing van een derden wordt deze 
door Onzen Minister aangewezen. De uit
spraak geschiedt volgens meerderheid van 
stemmen en is bindend. 

Door de zorg van den daarbij betrokken 
ambtenaar der instelling wordt de uitslag 
zoo spoedig mogelijk aan den belanghebbende
medegedeeld. 

Aan deskundigen, door Onzen Minister aan
gewezen, of door de personen, met de uit
spraak in beroep belast, als derde aange
wezen, wordt vergoeding van reis- en ver
blijfkosten toegekend en kan daarenboven 
eene belooning worden toegekend; een en 
antler volgens door Onzen Minister te stellen 
regelen. 

18. De kosten van het beroep komen ten 
laste van de in het ongelijk gestelde partij en 
kunnen door , Onzen Minister in bijzondere ge
vallen warden gecompenseerd. 

Geen uitspraak in beroep wordt gedaan clan 
nadat hij, die het beroep heeft aangevraagd, 
een waarborgsom van f 25 heeft gestort bii 
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den ambtenaar met de keuring belast, welke 1 

som, zoo noodig, ter venekening van kosten 
kan worden aangewend. Deze som wt>rdt aan
stonds teruggegeven, indien de belanghebben
de in het gelijk wordt gesteld. 

Door Onzen Minister kunnen met betrek
king tot de verrekening van de kosten en de 
storting van het in het vorige lid bedoelde be
drag nadere regelen worden gesteld. 

§ 5. De kosten. 
19. De kosten van de keuring en het voor

loopig onderzoek worden berekend volgens een 
door de controle-instelling vastgestel d en door 
Onzen Minister goedgekeurd tarief en geind 
op de wijze, door die instelling, na goedkeu
ring van Onzen Minister, bepaald. 

Geen merken, certificaten of verklaringen 
worden afgegeven, dan nadat de daartoe be
trekkelijke. kosten door of namens den belang
hebbende zijn voldaan. 

De controle-instelling zal zorg dragen, dat 
ten gerieve van de belanghebbenden de inning 
van de kosten volgens eene zoo eenvoudig mo
gelijke regeling geschiedt. 

In bijzondere gevallen kan door Onzen Mi
nister van het in dit artikel bedoelde tarief, 
doch niet dan tot verlichting der kosten, ont
beffing worden verleend. 

§ 6. · Slotbepalingen. 
20. Wij behouden Ons voor, met inacht

neming van b<;>venstaande bepalingen, met be
trekking tot · de uitoefening van de controle, 
zoo noodig, nadere voorzieningen te treffen. 

21. Dit besluit treedt in werking op een 
door Ons te bepalen tijdstip. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast met de 1.1itvoering van 
<lit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State en aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

•~-Gravenhage, den llden April 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat. 
Minister van Binnenlantlsche Zaken 

en Landbouw. 
Ruys de Beerenbrouck. 

(Uitgeg . 30 April 1930.) 

11 April 1930. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Koninklijk besluit van 
21 Februari 1923 (Staatsblad n° . 47) , aan
gevuld bij Koninklijk besluit van 3 Sep
tember 1923 (Staatsblad n°. 428), houden
de aanwijzing, overeenkomstig artikel 133, 
vijfde lid, der hooger -onderwijswet, van 
het einddiploma der Westersch-klassieke 
afdeeling (Afdeeling A II) van de Alge
meene Middelbare School te Bandoeng. 
S. 139. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs , Kunsten en \Vetenschappen van 8 
Februari 1930, n°. 6083, afdeeling Hooger
Onderwijs; 

Gelet op artikel 133, vijfde lid, der hooger
onderwijswet; 

Gezien Ons besluit van 21 Februari 1923 

(Staatsblad n°. 47), aangevuld bij Ons besluit 
van 3 September 1923 (Staatsblad n°. 428); 

Den R aad van State gehoord (advies van 
11 l\faart 1930, n°. 24) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 April 1930, n°. 1282, 
afcleel i ng Hooger-Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In het opschrift van Ons besluit 

van 21 Februari 1923 (Staatsblad n°. 47), 
aangevuld bij Ons besluit van 3 Septembe1 
1923 (Staatsblad n°. 428), worden de woorden 
,,Algemeene Middelbare School te Bandoeng" 
vervangen door ,,Algemeene Middelbare School 
in Nederlandsch-Indi0". 

Art. II. Artikel 1 van Ons besluit van 21 
Februari 1923 (Staatsblad n°. 47), aangevuld 
bij Ons besluit van 3 September 1923 (S taats
blad n° . 428), wordt gelezen als volgt: 

,,Het einddiploma der Westersch-klassieke 
afdeeling (Afdeeling A . II) van de Algemeene 
Middelbare School in Nederlandsch-Indie 
wordt gelijkgesteld met het getuigschrift, ver
meld in a rtikel 11 der hooger-onderwijswet, 
met <lien verstande, dat de bezitters van dit 
einddiploma toegelaten worden tot de exa
mens in de faculteit der rechtsgeleerdheid, tot 
die in de faculteit der veeartsenijkunde, tot 
die in de vereenigde faculteiten der rechtsge
leerdheid en der letteren en wijsbegeerte en 
tot die in de vereenigde -faculteiten -der - wis
en natuurkunde en der letteren en wijsbegeer
te , alsmede na het met goed gevolg . afleggen 
van een aanvullingsexamen in het Grieksch, 
tot de examens in de faculteit der godgeleerd
he id en tot die in de faculteit der letteren en 
wijsbegeerte, en, na het met goed gevolg af
leggen van een aanvullingsexamen in de wis
kunde (behalve in de planimetrie), de na
tuurkunde, de scheikunde en de natuurlijke 
historie, tot de examens in de facul teit der ge
neeskunde en tot die in de facu lteit der wis- en 
natuurkunde. " 

Art. III. In artikel 2 van Ons besluit van 
21 Februari 1923 (Staatsblad n°. 47), aange
vuld bij Ons besluit van 3 September 1923 
(Staatsblad n°. 428) , worden de woorden ,,het 
aanvullingsexamen in het Grieksch" vervan
gen door de woorden ,, de aanvullingsexamens" 
en het woord ,,zal" door het woord ,,zullen". 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den llden April 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. Terp s t r a. 
{ Uitgeg. 1 Mei 1930.) 

14 A pril 1930. BESLUIT, houdende intrek
king van het Koninklijk besluit van 17 
Maa rt 1930 (Staatsblad n°. 79), tot schor
sing van het besluit va n den Raad der 
gemeente Rucphen en Sp,·undel, strekken
de tot wederinvoering der kermis. S. 140. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
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Landbouw van 10 April 1930, n°. 3088, afdee
ling Binnenlandsch Bestuur; 

Gezien Ons besluit van 17 Maart 1930 
(Staatsblad n°. 79) tot schorsing van het be
sluit van den Raad der gemeente Rucphen en 
Sprundel, d.d. 24 Februari 1930, tot 1 Oc-· 
tober 1930, strekkende tot wederinvoering der 
kermis te Rucphen en Sprundel op de dagen, 
waarop vroeger de kermis aldaar werd gehou
den-

' Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ons voormeld besluit van 17 Maart 1930 

(Staatsblad n°. 79) in te trekken. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

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

's-Gravenhage, den 14den April 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Ministe1· van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 6 Mei 1930.) 

14 April 1930. BESCHIKKING van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw tot vast~telling van een letter
teeken, 'dat door zee:· e'n kustvisschersvaar
tuigen moet worden gevoerd. 

De Minister van Staat, Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw ; 

Gelet op art. 7 der Visscherijwet (wet van 
6 O?.t'?ber 1908, Staatsblad n°. 311), laatstelijk 
gew13z1gd b13 de wet van 29 Juni 1925 (Staats
blad n°. 308), en op art. 8 van het Koninklijk 
besluit van 12 Juni 1911 (Staatsblad no. 144), 
betreffende de registers voor de zee- en kust
visschersvaartuigen en het voeren van letter
teekens en nummers door de kustvisschersvaar
tuigen, gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
5 Februari 1912 (Staatsblad n°. 53); 

Heeft goedgevonden : 
te bepalen, dat door de zee- en kustvisschers

vaartuigen, te huis behoorende te Rhoon, moet 
worden gevoerd het letterteeken R .H. 

16 April: 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 201.) 

Door art . 201 , 3° lid, zooals dat krachtens 
art . VII der wet van 30 Juni 1924, S. 319, 
gedurende den in art. 193, 2° lid gestelden 
termij n werd gelezen is, voor de toepassing 
der bepalingen betreffend het schoolgeld 
voorzien in het onderwerp eener gemeente
lijke schoolgeldverordening, inhoudend dat 
voor de toepassing daarva,n worden gelijk
gesteld met scholen voor gewoon l. o . de 
scholen, die ingevolge art. 193, 2° en 3e lid 
der wet blijven ingericht als scholen voor 
u. l. o. bedoeld in art. 2bis der wet van 
17 Aug. 1878, S. 127, zooals deze luidde 
op 31 Dec. 1920, en met scholen voor u. I. o. 
de scholen, die ingevolge eerstgenoemd 
wetsartikel blijven ingericht a ls scholen 
voor m. u. I. o., bedoeld in het in de tweede 
plaats aangehaald wetsartikel. Derhalve 
hebben krachtens art . 151 Gem .wet met 
het inwerkingtreden van de wet van 30 J uni 
1924, S. 319 op 1 Juli 1924 de bepalingen 
der gemeentelijke verordening van rechts
wege opgehouden te gelden. 

1930. 

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

het Bestuur der Vereeniging voor Christelijk 
Lager en Meer Uitgebreid Lager Onderwijs 
voor Jongens en Meisjes te Amsterdam, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Noord-Hol-

. land van 20 November 1929, n°. 183, tot on
gegrondverklaring van zijn beroep tegen het 
besluit ¥an den Raad der gemeente Amster
dam van 17 October 1928, n°. 1012, waarbij 
o. m. ten behoeve van de bijzondere school 
dier Vereeniging, Jan Luijkenstraat n°. 19, 
a ldaar, de ·vergoeding, bedoeld in artikel 101 
der Lager Onderwijswet 1920 over de jaren 
1922, 1923 en 1924 is vastgesteld, en het be
drag, waarmede de som der over dit tijdvak 
verschuldigde schoolgelden de vergoeding 
overschrijdt ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van· 
28 Maart 1930, n° . 224; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs , Kunsten en Wetenschappen van 11 
April 1930, n°. 9358, afdeeling Lager Onder
wijs Financieel ; 

0. dat de Raad van Amsterdam in zijne 
vergadering van 17. October 1928 o.m . ten 
behoeve van de school der Vereeniging voor 
Christelijk Lager en Meer Uitgebreid Lager 
Onderwijs voor Jongens en Meisjes te Amster
dam, gelegen aan de Jan Luijkenstraat n°. 19, 
de vergoeding, bedoeld in artikel 101 der 
Lager Onderwijswet 1920, over de jaren 1922, 
1923 en 1924, heeft vastgesteld op f 23,651.07 
en het bedrag, waarmede over die jaren de 
som der verschuldigde schoolgelden deze ver
goeding overschrijdt op f 38,570.19; 

dat, nadat het Bestuur der genoemde school 
van dit -besluit bij Ged. Staten van Noord
Holland in beroep was gekomen, dit College 
bij besluit van 20 November 1929, n°. 163, 
met handhaving van het bestreden raadsbe
sluit het daartegen ingesteld beroep heeft ver
worpen uit overweging, dat artikel 101, 7de 
lid , der Lager Onderwijswet 1920 voorschrijft, 
dat de vergoeding wordt bepaald na aftrek 
van de volgens de gemeentel ijke verordening 
verschuldigde schoolgelden; dat krachtens ar
tikel 2 der op 1 Januari 1922 in werking ge
treden verordening op de heffing van school
geld aan de openbare voorbereidende scholen 
voor gewoon-, uitgebreid- en buitengewoon 
lager onderwijs en de openbare huishoud
scholen te Amsterdam vastgestelcl bij raadsbe
sluit van 21 December 1921 en goedgekeurd 
bij Ons Besluit van 8 April 1922, n° . 22, met 
scholen voor uitgebreid lager onderwijs voor 
de toepassing der verordening worden gelijk
gesteld de scholen voor meer uitgebreid lager 
onderwijs, a ls waartoe die van den appellant 
tot 1 J anuari 1927 behoorde; dat dus vol
gens deze bepaling over het tweede halfjaar 
van 1924 voor de leerlingen van alle klassen 
dezer school het schoolgeld voor uitgebreid 
lager onderwijs verschuldigd was; dat nu 
weliswaar door het in werking treden op 1 
Juli 1924 van de Wet van 30 Juni 1924, S. 
319, strijd is ontstaan tusschen artikel VII 
dezer wet en artikel 2 der heffingsverorde
ning, maar dat uit dezen strijd nog niet 
volgt, dat het laatstgemelde artikel zijne 
rechtskracht zou hebben verloren; dat dit 

H\ 

• 
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I aatste wel is betoogd door den vertegen
woordiger van den appellant, die, met verwij
zing naar het in 1926 door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw, in over
eenstemming met zijn Ambtgenoot van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen, zonder op
gaaf van redenen uitgesproken gevoelen, de 
stalling heeft verdedigd, dat het meergemelde 
artikel 2 van rechtswege heeft opgehouden te 
gelden, zulks krachtens artikel 151· der Ge
meentewet, omdat in het ondenverp dezer be
paling zou zijn voorzien door artikel VII van 
de Wet van 30 Juni , . 319, maar dat dit 
betoog niet als juist kan worden aanvaard; 
dat toch, daargelaten of inderdaad het even
gemelde wetsartikel voorziet in het onderwerp, 
dat bij artikel 2 der heffingsverordening is 
geregeld noch de Wet van 30 Juni 1924, S. 
319, noch eene latere wet wijziging heeft ge
bracht in artikel LXIV § 10 der Wet van 16 
Februari 1923 , S. 38, gewijzi gd en aangevuld 
bij de Wet •van 23 Juni 1923, S. 287, bepa
lende, dat de bij het in werking treden dezer 
wet bestaande schoolgeldregelingen blijven 
gelden, totdat zij zijn vervangen door nieuwe, 
opgemaakt in overeenstemming met de gewij
zigde artikelen 62 en 66 der Lager Onderwijs
wet 1920, welke speciale, herhaaldelijk sti l
zwijgend gehandhaafde wetsbepaling moet ge
acht worden te derogeeren aan de a lgemeene 
van arti kel 151 der Gemeentewet; dat boven
dien volgens artikel 67 der Lager Onderwijs
wet 1920 eene schoolgeldregeling moet worden 
aangemerkt als eene plaatselijke belasting, 
waarop de artikelen 232-236 der Gemeente
wet van toepassing zijn en dus, zoo zij met 
de wet strijdig is, hare rechtskracht alleen 
verliest, indien zij door den Raad wordt in
getrokken, dan wel, bij gebreke dier intrek
king, door de wet wordt geschorst of vernie
tigd; dat deze intrekking in dit geval niet 
heeft plaats gehad en de Regeering, hoezeer 
daartoe aangezocht, voor het indienen van een 
wetsvoorstel tot schorsing of vernietiging geen 
termen heeft aanwezig geacht; dat derhalve 
artikel 2 van de Amsterdamsche verordening 
op de heffing van schoolgeld, vastgesteld bij 
raadsbesluit van 21 December 1921 en goed
gekeurd bij Ons Besluit van 8 April 1922, 
n°. 22, zijne rechtskracht niet heeft verloren 
en dat dus de Raad van Amsterdam, dit ar
tikel bij zijn aangevallen besluit van 17 Oc
tober 1928, n°. 1012, toepassende, heeft ge
handeld in overeenstemming met artikel 101, 
7e I id, der Lager Onderwijswet 1920; 

dat van het bes! ui t van Ged. Staten het 
Schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat in het genoemde raad be
sluit ge rekend is , dat ook voor de leerlingen, 
di e de laagste zes klassen der school voor 
meer uitgebreid lager onderwijs bezochten, van 
1 Juli 1924 tot en met 31 December 1924 het 
hoogere schoolgeld der scholen voor uitge
breid lager onderwijs {kopscholen) betaald 
werd; dat hierdoor in het raadsbesluit het 
bedrag der verschuldigde choolgelden (en 
dus ook het bedrag der overschrijding, dat 
het Bestuur in de gemeentekas moet storten) 
te hoog is bepaald; dat het Bestuur acht, dat 
gedurende het tijdvak 1 ,Juli 1924 tot en met 
31 December 1924 voor de Jeerlingen der 
laagste zes klassen van zijn meer uitgebreid 

lager onderwijsschool het lagere schoolgeld 
van de scholen voor gewoon lager onderwijs 
betaald moe t worden en a ll en voor de leer
lingen van het zevende en de .hoogere leer
jaren het schoolgeld van de scholen voor uit
gebreid lager onderwijs (kopscholen); dat het 
Gemeentebestuur bij zijne berekening van het 
schoolgeld ten onrechte heeft toegepast de 
bepaling, welke is vervat in artikel 2, tweede 
lid, der Am terdamsche schoolgeldverordening 
van 21 December 1921, waarbij werd bepaald, 
dat met scholen voor uitgebreid lager onder
wijs voor de toepassing der school gel drege-
1 ing moeten worden gelijkgesteld de scholen, 
die overeenkomstig het tweede en het derde 
lid van artike l 193 der Lager Ondenvijswet 
1920 bleven ingericht a ls scholen voor meer 
uitgebreid lager onderwijs; dat deze bepaling 
evenwel in strijd is met het voorgeschrevene 
in artikel VII der Wet van 30 J uni 1924 , 
S. 319, in werking getreden op 1 Juli 1924 ; 
dat dus door een wet is voorzien in het onder
werp, geregeld in het bovengenoemde artikel 
2 der Amsterdamsche Verordening van 21 
December 1921, zoodat deze laatste bepaling 
volgens artikel 151 der Gemeentewet van 
rechtswege opgehouden heeft te gel den; dat 
naar de meening van het Schoolbestuur daar
tegen niet kan worden ingebracht, dat volgens 
artikel 67 der Lager Onderwijswet 1920 eene 
schoolgeldregeling moet worden aangemerkt 
a ls eene plaatselijke belasting, waarop de ar
tikelen 232-236 der Gemeentewet van toe
passing zijn ; dat immers niet de verordening 
op de schoolgeldheffing als zoodanig hier in 
het geding is, doch slechts eE)n bepaald voor
schrift, dat weliswaar in die schoolgeld
verordening is geplaatst, doch dat naar zijn 
inhoud buiten die verordening staat, daar het 
een voorschrift is omtrent de toepasselijkheid 
dezer verordening als zoodanig op een be
paal de categorie van schol en, die in de ar
ti kelen 63 tot en met 66 der Lager Onderwijs
wet 1920 - met inachtneming waarvan de 
heffing moet worden geregeld - niet voor
komt en in artikel 1 der verordening dan ook 
niet is opgenomen; dat naar de meeni ng van 
het Schoolbestuur eene dergelijke bepaling 
moet worden beoordeeld naar haar inhoud en 
niet naar haar plaats in de schoolgeldveror
dening zonder meer; dat voorts het School
bestuur niet kan toegeven, dat artikel VII 
der Wet van 30 Juni 1924 in dit geval niet 
van toepassing zou kunnen zijn op grond van 
artikel LXIV, paragraaf 10, der Wet van 23 
Februari 1923, S. 287, bepalende, dat de bij 
het in werking treden dezer wet bestaande 
school geldregel ingen bl ij ven gel den, totdat zij 
door nieuwe re gel ingen zullen zijn vervangen ; 
dat immers blijkens zijne totstandkoming dit 
voorschrift een beperkte strekking heeft, na
melijk alleen betrekking heeft op de wijziging 
van de artikelen. 62 en 66 der Lager Onder
wijswet 1920 (gewijzigd 'bij de Wet van 16 
Februari 1923, Staatsblad n°. 38) en derhalve 
client om de noodige gelegenhe id te geven 
aan de gemeentebesturen om de bestaande 
verordeningen met deze veranderde artikelen 
in overeenstemming te brengen; dat dit voor
schrift echter naar de meening van het School
bestuur, mits redelijk opgevat, niet bedoel en 
kan, alle latere door den Rijkswetgever ten 
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opzichte van het schoolgeld getroffen regelin- , 
gen krachteloos te maken, voor die gemeen
ten, waar het Gemeentebestuur sinds 16 Fe
bruari 1923 in gebreke is gebleven de be
staande verordening in overeenstemming te 
brengen met de wettelijke bepalingen; dat 
trouwens artikel VII der Wet van 30 Juni 
1924 niet treedt in het onderwerp van de 
artikelen 62 en 66 der Lager Onderwijswet 
1920, zoodat de genoemde overgangshepaling 
van paragraaf 10, we! a llerminst de doorwer
king van dat artikel (VII) kan tegenhouden; 
dat voorts - al zou de . genoemde overgangs
bepal ing (paragraaf 10) een zoo ruime strek
king hebben - artikel VII der Wet van 30 
Juni 1924 niettemin in <lit geval van kracht 
zou zijn, wijl <lit artikel geenszins strekt tot 
vervanging van bestaande schoolgeldregel in
gen, <loch slechts een voorschrift geeft omtrent 
de toepassing van deze bestaande regelingen; 
dat eindelijk, indien zou moeten worden aan
genomen (hetgeen het Schoolbestuur nadruk
kelijk betwist), dat artikel 151 der Gemeente
wet in het onderhavige geval niet van toepas
sing zou zijn, zoodat het bepaalde in artikel 
2, tweede lid, der heffingsverordening niet 
van rechtswege zou hebben opgehouden te gel
den, dan nog deze bepaling door ,de invoering 
van artikel VII der Wet van 30 Juni feitelijk 
krachteloos zou zijn gemaakt; dat immers <lit 
artikel VII voorschrij ft, dat ,,voor de toe
passing der (bestaande) bepalingen betreffen
de het schoolgeld" de meer uitgebreid lager 
onderwijsscholen zullen warden beschouwd als 
,,een samenstel van een school voor gewoon 
lager onderwijs en een school voor uitgebreid 
lager onderwijs", staande onder hetzelfde 
hoofd; dat d~rhalve na de invoering van <lit 
artikel , juridisch voor de toepassing der 
school geldverordeningen (al of niet gewijzigd) 
de meer uitgebreid lager onderwijsscholen (als 
bedoeld in artikel 2 der Amsterdamsche hef
fingsverordening) niet meer bestaan; dat dus, 
indien artikel 2, tweede lid, der heffingsver
ordening van Amsterdam noch van rechts
wege noch uitdrukkelijk door bes] uit van het 
Gemeentebestuur zou zijn vervallen, deze be
paling feitelijk na 1 Juli 1924 niet meer op 
eenige school kon en dus ook niet meer mocht 
word en toegepast; omdat voor hare toe passing 
volgens de wet geen meer uitgebreid lager 
onderwijsscholen meer aanwezig waren; dat 
<lit laatste onverzwakt geldt, ook indien zou 
moeten warden aangenomen, dat inderdaad 
op artikel 2, tweede lid , der heffingsverorde
ning de artikelen 232-236 der Gemeentewet 
toepasselijk zijn; dat het Bestuur ten slotte 
er op wijst, dat de door het Gemeentebestuur 
gevolgde methode uitermate onbi llijk is te 
achten, daar toch de gemeente Amsterdam ge
durende het tijdvak, in den aanvang van <lit 
beroepschrift genoemd, de vergoeding volgens 
artikel 101 der Lager Onderwijswet 1920 in 
tweeen heeft berekend, namelijk f 20.31 per 
leerling van de laagste zes klassen en f 32.21 
per leerling van het zevende en de hoogere 
leerjaren; dat dus de Gemeenteraad met twee 
ma ten heeft gemeten; voor de vergoedi ng 
we! onderscheid heeft gemaakt door 275 van 
de 316 leerlingen der school gelijk te stellen 
met leerlingen van scholen voor gewoon lager 
onderwiis, <loch voor de verschuldigde school-

gelden geen onderscheid heeft gemaakt en 
voor dezelfde 275- leerlingen het hoogere 
school geld ( dat der kopscholen) heeft bere
kend; dat deze berekening voor het School
bestuur een zeer beteekenend verlies ten ge
volge heeft, daar het een hooger schoolgeld 
heft, dan het in de gemeentelijke verordening 
vastgestelde schoolgeld (waartoe het bevoegd 
is), zoodat het door de gevolgde berekening 
van het Gemeentebestuur een belangrijk dee] 
van zijn eigen inkomsten in de gemeentekas 
zou moeten storten; 

0. dat het Gemeentebestuur van Amster
dam in eene aan de Afdeeling van den Raad 
van State, voor de Geschillen van Bestuur, 
toegezonden memorie, alsmede in de openbare 
vergadering van de Afdeeling, waarin over 
deze zaak verslag is ui tgebracht, heeft be
toogd, dat het School bestuur door Ged. Staten 
in zijn bij dit College ingesteld beroep niet
ontvankelijk had moeten zijn verklaard, daar 
het School bestuur bij eene lagere vaststelling 
van de schoolgelden geen belang zou hebben; 

dat echter dit bezwaar buiten het onderwer
pel ijke beroep omgaat en het Gemeentebe
stuur, indien het zich met de beslissing van 
Ged. Staten, voor zoover de ontvankelijkheid 
betreft, niet kon vereenigen, daarvan bij Ons 
in beroep h ad kunnen komen, hetgeen echter 
niet is geschied; 

dat mitsdien deze grief in deze geen punt 
van overweging kan uitmaken; 

0. voor zoover het Gemeentebestuur mede 
mocht hebben bedoeld de ontvankelijkheid 
van den appellant in zijn bij Ons ingesteld 
beroep te betwisten, op grand dat het School
bestuur niet als belanghebbende zou mogen 
warden beschouwd; dat zoodanig .bel ang reeds 
daarom geacht moet warden voor het School
bestuur aanwezig te zijn, aangezien het bij 
het bestreden, door Ged. Staten krachtens de 
Lager Onderwijswet 1920 genomen, besluit in 
het bij <lit College door hem ingesteld be
roep, wat de hoofdzaak betreft, in het onge
lijk werd gesteld ; 

0. wat de zaak zelve betreft, dat ingevolge 
het 3de I id van art ikel 201 der Lager Onder
wijswet 1920, zooals deze wetsbepaling krach
tens art ikel VII van de Wet van 30 Juni 
1924, S. 319, gedurende den in het tweede 
lid van artikel 193 der Lager Onderwijswet 
1920 gestelden termijn werd gelezen, o. m . 
voor de toepassing van de bepalingen betref
fende het schoolgeld, scholen voor uitgebreid 
lager onderwijs, als bedoeld in artikel 48bis 
der Wet van 1878 warden gelijkgesteld met 
scholen voor gewoon lager onderwijs en scho
len voor meer uitgebreid lai,-er onderwijs, a ls 
bedoeld in artikel 48ter der Wet van 1878, 
warden beschouwd als · een samenstel van eene 
school voor gewi;>on lager onderwijs en eene 
school voor uitgebreid lager onderwijs, een en 
ander als bedoeld in artikel 3, beide staande 
onder hetzelfde hoofd; 

dat door deze wetsbepaling is voorzien in 
het onderwerp van artikel 2 der verordening 
der gemeente Amsterdam op de heffing en 
invorder ing van schoolgeld aan de openbare 
voorbereidende scholen, de openbare en bij
zondere scholen voor gewoon-, •uitgebreid_ en 
buitengewoon lager onderwijs en de openbare 
huishoudscholen te Amsterdam, inhoudende, 
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dat voor de toepassing van deze verordening 
warden gelijkgesteld met scholen voor gewoon 
lager onderwijs de scholen, die ingevolge het 
bepaalde in het tweede en derde lid van ar
tikel 193 der Lager Onderwijswet 1920 blijven 
inger icht als scholen voor uitgebreid lager 
onderwijs, bedoeld in artikel 2bis der Wet vdn 
17 Augustus 1878, S. 127, zooals deze luidde 
op 31 December 1920, en met scholen voor 
uitgebre id lager onderwijs de scholen, die in
gevolge het bepaalde in het eerst aangehaalde 
wetsartikel blijven ingericht als schol en voor 
meer uitgebreid lager onderwijs, bedoeld in 
het in de tweede plaats aangehaalde wets
artikel; 

dat mitsdien krachtens artikel 151 der Ge
meentewet met het in werking treden van de 
Wet van 30 Juni 1924, S. 319, op 1 Juli 1924 
de evengenoemde bepalingen der bedoelde ge
meentelijke verordening van rechtswege heb
ben opgehouden te gel den; 

dat nu we! Ged. Staten van oordeel zijn, 
dat de hierbedoelde bepalingen van de ge
meentelijke verordening, waarop ingevolge ar
tikel 67 der Lager Onderwijswet 1920 de ar
tikelen 232 tot en met 236 der Gemeentewet 
van toepassing zijn, niet door artikel 151 der 
Gemeentewet kunnen warden getroffen, en 
zij hare rechtskracht alleen zouden kunnen 
verliezen door intrekking op dezelfde wijze, 
waarop zij zijn gemaakt of bij gebreke dier 
intrekking door schorsing of vernietiging door 
eene wet, <loch dat <lit betoog van Ged. Staten 
moet warden afgewezen, aangez ien artikel 236 
der Gemeentewet voor de daar bedoelde be
pal i ngen betreffende pi aatselij ke belastingen, 
welke door den Raad onder Onze goedkeuring 
zijn vastgesteld, we! derogeert aan het voor
schrift van artikel 153 der Gemeentewet, <loch 
dat daardoor niet tevens arti kel 151 dezer 
wet buiten werking wordt gesteld; 

dat evenmin opgaat het beroep van de Ged. 
Staten op § 10 van artikel LXIV der Wet 
van 16 Februari 1923, S. 38, aangezien deze 
wetsbepal ing, inhoudende, dat bij het in wer
king treden van de evengenoemde wet be
staande schoolgeldregel ingen blijven gelden 
tot dat zij door nieuwe, opgemaakt in overeen
stemming met de gewijzigde artikelen 62 en 
66 der Lager Onderwijswet 1920, zijn ver
vangen, geen invloed hebben kan op de 
posterieure wet van 30 Juni 1924, S. 319, ten 
gevolge waarvan een onderdeel van eene, bij 
de Wet van 16 Februari 1923, S. 38, gehand
haafde, regeling van rechtswege is komen te 
vervallen ; 

dat Ged. Staten bij hun bestreden besluit 
mitsdien ten onrechte rekening hebben ge
houden met artikel 2 der verordening op de 
heffing en invordering van schoolgeld der ge
meente Amsterdam en artikel VII der Wet 
van 30 Juni 1924, S. 319, buiten toepassing 
hebben gel a ten; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Noord-Holland van 20 November 
1929, n°. 183, 1;Q bepalen, dat Ged. Staten op 
het door het .Schoolbestuur tegen het besluit 
van den Raad der gemeente Amsterdam van 
17 October 1928, n°. 1012, ingesteld beroep 

met inachtnem ing van Onze beslissing, op
nieuw uitspraak zullen hebben te doen. 

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

16 April 1930. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Boomrecht in de gemeente Over
asselt.) 

rt. 238 der Gemeentewet heeft retribu
tien op het oog waaronder het boomrecht 
te Overasselt is te rangschikken. Deze 
heffing mag alleen worden geheven, wan
neer het gemeentebestuur, waar het het 
gebruik van gemeentewerken of gemeente
bezittingen of inrichtingen betreft, iets 
veroorlooft of toelaat of wanneer door of 
van wege bet gemeentebestuur diensten 
worden verstrekt. 

Dit is niet het geval, wanneer iemand op 
den berm van eenen openbaren weg boomen 
heeft, niet omdat het gemeentebestuur hem 
dit toelaat, doch krachtens een hem toe
komend recht van v66r- of overpoot. Te
recht heeft derhalve de Raad van Beroep 
ten deze den opgelegden aanslag vernietigd. 

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

Burgemeester der gemeente Overasselt, tegen 
de uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Bela-stingen te Arnhem d.d. 20 Nov. 
1929, betreffende de aanslag van A. te X., in 
het boomrecht der gemeente Overasselt over 
1928; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Besier, namens den Procu
reur-Generaal, strekkende tot vernietiging van 
de bestreden uitspraak en verwijzing van het 
geding naar den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen te Arnhem, ter verdere 
behandeling en beslissing in voltallige vergade
ring, met inachtneming van het door den 
Hoogen Raad te wijzen arrest ; 

0. dat belanghebbende over 1928 in het 
boomrecht der gemeente Overasselt is aange
slagen voor f 4.15 wegens 83 boomen : 

dat, toen hij tegen dezen aanslag is opgeko
men bij den Raad der gemeente, deze bij besluit 
van 14 Juni 1929 den aanslag heeft gehand
haafd; 

dat belanghebbende zich toen heeft gewend 
tot den Raad van Beroep voornoemd, betoo~en
de, dat de aanslag onwettig was, daar hiJ de 
bedoelde boomen op den openbaren weg der 
gemeente heeft staan krachtens een recht van 
v66r- of overpoot, en de gemeente in een zoo
danig geval niets heeft toe te staan of te ver
gunnen, doch veeleer verplicht is de uitoefening 
van het recht door den rechthebbende te dulden 
en er dus geen plaats is voor de heffing van 
gelden als bedoeld bij art. 238 der Gemeente
wet; 

0. dat de Raad van Beroep in de bestreden 
uitspraak den aanslag heeft vernietigd, vermits 
de verordening op de heffing van boomrecht in 
de gemeente Overas elt bepaalt, dat voor elken 
boom, door antler.en dan de gemeente geplant 
op hare openbare wegen en eigendommen, be
lasting verschuldigd is door hem, aan wien het 
recht toekomt over de boomen te beschikken ; 
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dat echter ten deze uit het wederzijds aange
voerde genoegzaam is gebleken, dat appellant 
zijn boomen heeft op een openbaren weg der 
gemeente, krachtens een hem toekomend recht 
van v66r- of overpoot, waarvan de gemeente de 
uitoefening heeft te eerbiedigen ; dat er dus ten 
deze geen sprake is van een door de gemeente 
vergund of toegelaten geplant zijn of hebben 
van deze boomen op den openbaren weg, als 
bedoeld in art. 238, 1e lid, der Gemeentewet, 
en de op dit wetsartikel gegronde verordening 
voor bedoelde boomen van appellant derhalve 
toepassing mist ; 

0. dat de Burgemeester tegen deze uitspraak 
heeft aangevoerd het navolgend middel van 
cassatie: 

Schending, althans verkeerde toepassing van 
de artt. 238 en 264 Gemeentewet en van art. 
625 B. W., 

tot toelichting waarvan is betoogd, dat gelden 
geheven kunnen worden voor het gebruik of 
genot van voor den openbaren dienst bestemde 
gemeentewerken, waaronder toch zeker open
bare wegen vallen, terwijl daar bermen langs 
aangebracht zijn niet om daarover het verkeer 
te laten gaan, maar mede ter juiste afbakening 
en gemak voor het verkeer, zood~t, door de 
onderhavige boomen geplant te hebben op den 
berm van dien weg, daarvan een gebruik of 
genot wordt gemaakt overeenkomstig zijne be
stemming en de Verordening derhalve verbin
dend is; 

dat art. 264 der Gemeentewet is geschonden, 
doordat de Raad van Beroep een op wettige 
wijze tot stand gekomen aanslag heeft vernietigd 
·op gronden, strijdig met art .. 625 B. W.; 

dat dit artikel in verband met art. 238 der 
Gemeentewet is geschonden, omdat laatstge
noemd artikel geen uitzondering maakt in het 
op wett,ige of onwettige wijze gebruik of genot 
hebben van voor openbaren dienst bestemde 
gemeentewerken, bezittingen of inrichtingen; 
dat voorts art. 238 een verschi l maakt in het 
gebruik of genot; dat iemand van voor den 
openbaren dienst bestemde gemeentewerken, 
bezittingen of inrichtingen heeft en het slechts 
de vraag is, of hij bedoeld gebruik of genot heeft, 
waaraan dan de vraag of hij dit genot krachtens 
een hem wettig toekomend zakelijk reeht of 
krachtens een overeenkomst met de gemeente 
heeft niet mag worden gekoppeld, a ls niet ter 
zake cJienende ; 

dat de Raad van Beroep ten deze geen schei
ding maakt tusschen pub!iek- en privaatrecht 
en a lzoo schendt art. 625 B. W., dat uitdruk
kelijk de bevoegdheid erkent om bij veror<'lening, 
dus ook bij belastingverordening, regelen t-e 
stellen waarnaar de eigenaar van den grond 
zich zal hebben te gt-dragen ; 

dat de redeneering van den Raad van Beroep 
dan ook leidt tot de niet- aannemelijke conse
quentie, dat men wel belasting zou kunnen 
heffen van het gebruik of genot van gemeente
werken waarvan men gebruik of genot heeft 
krachtens eene overeenkomst met het ge
meentebestuur, maar niet, wanneer men dit 
genot heeft krachtens eenig zakelijk recht; 

0. hieromtrent : 
dat van schending of verkeerde toepassing 

van art. 264 der Gemeentewet niets is gebleken ; 
dat voorts al evenmin art. 625 B. W. is 

geschonden of verkeerd toegepast, daar dit 

artikel we! de mogelijkheid erkent van de be
perking van het gebruik van het eigendomsrecht 
door verordeningen van zoodanige macht, die 
daartoe volgens de Grondwet bevoegdheid heeft, 
doch dat de vraag of de gemeentelijke belasting
verordening van Overaseelt van 25 Jan. 1929, 
goedgekeurd bij Kon. Besluit van 8 Maart 1929, 
de aan belanghebbende opgelegde heffing recht
vaardigt hare beantwoording n iet vindt in ge
zegd art. 625 B. W . : 

dat de bedoelde Verordening betreft eene 
belasting als bedoeld in art. 238 der Gemeente
wet, en derhalve thane de vraag beantwoord 
moet worden of deze wetsbepaling in de be
streden uitspraak onjuist is uitgelegd; 

dat deze vraag ontkennend moet worden be
antwoord, daar de Raad van Beroep terecht 
heeft geoordeeld, dat retributien, als dit artikel 
op het oog heeft en waaronder het boomrecht 
te Overasselt is te rangschikken, alleen dan 
mogen worden geheven, wanneer het gemeente
bestuur, waar het het gebruik van gemeente
werken of gemeentebezittingen of inrichtingen 
betreft, iets veroorlooft of toelaat of wanneer 
door of van wege bet gemeentebestuur diensten 
worden verstrekt : 

dat nu ten deze dit niet het geval is, daar 
de belanghebbende op den berms van den hier
bedoelden weg niet de boomen heeft, omdat 
bet gemeentebestuur hem dit toelaat, doch 
krachtens· een hem toekomend zakelijk recht 
van v66r- of overpoot, dat het gemeentebestuur 
heeft te eerbiedigen; 

dat uit het bovenstaande volgt, dat de Raad 
van Beroep terecht den aanslag heeft vernietigd; 

Verwerpt het beroep. \W.) 

17 April 1930. BESLUIT, houdende alge
meene voorschriften ter voorkoming van 
nadeel door de iepenziekte en den grooten 
en kleinen iepenspintkever. S. 141. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 12 April 1930, Directie van 
den Landbouw, n°. 656, 2e afdeeling Domei
nen · 

G~let op artikel 3 der Bosch wet 1922 ; 
Overwegende, dat het Ons wenschelijk voor

komt, algemeene voorschriften te geven ter 
voorkoming van nadeel door de iepenziekte 
(Graphium Ulmi, Schwarz) en den grooten en 
kleinen iepenspintkever (Scolytus scolytus F 
en Scolytus multistriatus Mrsh); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 
Art. 1. De gebruiksgerechtigde van 1epe

boomen, welke door Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw zijn aange
wezen als stervende of als reeds gestorven, is 
verplicht binnen een door dien Minister te be
palen termijn, die boomen te vellen en de 
schors onschadelijk te maken door deze, vol 
gens de aanwijzingen van genoemden Minister, 
te verbranden of op andere wijze te behan
delen. 

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

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
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Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
aonden aan de Algemcene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 17den April 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat. 
Minister van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw. 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 5 M ei 1930.) 

22 April 1930. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de tus
schen den Franschen Minister van Bui ten
l andsche Zaken en den Nederlandschen 
Gezant te Pa1ijs gewi selde nota's dd. 15 
en 28 Februari 1930, houdende eene tus
schen Nederland en Frankrijk tot stand 
gekomen regeling tot wederzijdsche vrij
stell ing van inkomstenbelasting in zekere 
gevallen, waarbij winsten voortvloeien uit 
het scheepvaartbedrijf. S. 142. 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de tusschen den Franschen Minister 

van Buitenlandsche Zaken en Onzen Gezant te 
Parijs gewissel de nota's dd. 15 en 28 Februari 
1930, houdende eene tu chen Nederland en 
Prankrijk tot stand gekomen regeling tot we
<lerzijd che vrijstelling van inkomstenbelasting 
in zekere gevallen, waarbij winsten voortvloei
en uit hct scheepvaartbedrijf, van welke nota' 
een afdruk en eene vertaling bij dit Besluit 
zij n gevoegd ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 14dcn April 
1930, Directie van het Protocol, n°. 11965 ; 

H abben goedgevonden en verstaan: 
bovenbedoelde nota's, alsmede de vertalin

gen daarvan, te doen bekend maken door de 
plaatsing van dit Beslui t in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Al gemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoering van 
he tgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 22sten April 1930. 
"\-"\'ILHELMI JA. 

D e Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Uitgeg. 6 Mei 1930.) 

MTN! T8RIE DES AFFAIRES 
ETRANGERES. 

Direction des Affaires adminis
tratives et techniques. 

Sous-Direction des Affaires 
Administratives et des Unions 

Internationales. 

P aris, le 15 fevrier 1930. 
Monsieur le Ministre, 

En me referant a votre lettre du 27 janvier 
dernier, j' a i l'honneur de vous faire savoir que 
le Gouvernement de la Republique est dispo e 
a metb-e en vigueur !'accord suivant si le 
Gouvernement de la Reine prend un engage
ment identique : 

.,Le Gouvernement neerlandais s'engage a 

ne percevoir aucun impot assis Sur Jes benefi
ces realises par Jes navires de mer portant 
pavillon franc;ais appartenant a des particu
liers ou des societes etabl is hors du territoire 
des Pays-Bas. 

En consequence, Jes entreprises de naviga
tion franc;aises sont exemptees aux Pays-Bas 
des impots sur le revenu" (Wet op de lnkom
stenbelasting van 19 December 1914, Staats
blad n°. 563, Wet op de Verded igingsbelas
ting II van 28 December 1926, Staatsblad n°. 
430) .,et l'impot sur Jes dividendes et Jes 
tantiemes" (Wet op de Dividend en Tan
tiemebelasting van 11 J anuari 1918, Staats
blad n°. 4). 

.,Le Gouvernement fran9ais, de son cote, 
s'engage a ne percevoir aucun impot assis sur 
Jes benefices realises en France par Jes navires 
portant pavillon neerlandais appartenant a des 
particuliers ou a des societes etablis hors des 
territoires de la France. 

En consequence, Jes entreprises de navigation 
neerlanciaises seront exemptees en France de 
l'impot sur Jes benefices industriels et com
merciaux institue par le titre l er de la Joi du 
31 juillet 1917 et de l'impot sur le revenu 
prevu par la Joi du 29 juin 1872 et le decret 
du 6 decembre suivant. 

Les effets du present accord partiront du 
l er janvier 1930." 

Veuillez etc. B r i a n d. 

M onsieur le Jonkheer Loudon, Ministre 
des l'ays-Bas a Paris. 

N°. 578. 

Paris, le 28 fevrier 1930. 
Son Excellence Monsieur Aristide Briand, 

Minist1·e des Afjaires EtrangM·es a Paris. 
Monsieur le Ministre, 

En reponse a la lettre que Votre Excellence 
a bien voulu m'adress!lr en date du 15 fevrier 
dernier, Direction des Affaires administratives 
et techniques, Sous-Direction des Affaires ad
ministratives et des Unions internationales, -
lettre qui ne m'est parvenue qu'aujourd'hui -
je suis charge et j'ai l'honneur de porter a Sa 
connaissance que le Gouvernement de la Reine 
est dispose a mettre en vigueur !'accord sui
vant, dont le texte correspond d'ai ll eurs a 
celui que j'avais eu l'honneur de Lui proposer 
par ma lettre du 27 janvier n°. 226. 

,.Le Gouvernement neerJandais s'engage a 
ne percevoir aucun impot assi sur Jes benefi
ces realises par Jes navires de mer portant 
pavilion franc;ais appartenant a des particu
J iers ou des societes etablis hors du territoire 
des P ays-Bas. 

En consequence, Jes entreprises de navig
ation franc;aises sont exemptees aux Pays-Bas 
des impots sur le revenu" (Wet op de Inkom
stenbelasting van 19 December 1914, Staats
blad n°. 563; W et op de Verdedigingsbelas
ting II van 28 December 1926, Staatsblad n° . 
430) .,et l 'impot sur Jes dividendes et Jes tan
tiemes" (Wet op de Dividend- en Tantieme
belasting van 11 J anuari 1918, Staatsblad 
n°. 4). 

,.Le Gouvernement franc;ais, de son cote, 
s'engage a ne percevoir aucun impot assis sur 
Jes benefice realises en France par Jes navires 
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portant pavilion neerlandais appartenant a des 
particuliers ou a des societes etablis hors des 
territoires de la France. 

En consequence, Jes entreprises de navigation 
neerlandaises seront exemptees en France de 
l'impot sur Jes benefices industriels et com
merciaux institues par le titre ler de la Joi 
du 31 juillet 1917 et de l'impot sur le revenu 
prevu par la Joi du 29 juin 1872 et le decret 
du 6 decembre suivant. 

Les effets du present accord partiront du ler 
janvier 1930." 

Veuillez etc. Loudon. 

VERTALINGEN. 

MINISTERIE 
VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN. 

Directie van Administratieve 
en Technische Zaken. 
Onder-Afdeeling van 

Administratieve Zaken en 
Internationale Verdragen. 

Parijs , 15 Februari 1930. 

Mijnheer de Gezant, 

Met verwijzing naar Uw schrijven van 27 
.Januari jl. heb ik de eer U te doen weten , 
dat de Regeering van de Republiek bereid is, 
de volgende overeenkomst in werking te stel
lE)n, indien de Regeering van H. M . de Ko
ningin een dienovereenkomstige verbintenis op 
zich neemt: 

,,De Nederlandsche Regeering verbindt zich 
om geenerlei belasting te heffen van de voor
deelen, verkregen door zeeschepen, die de 
Fransche vlag voeren en toebehooren aan par
ticulieren of maatschappijen, gevestigd buiten 
het grondgebied van Nederland. 

Dientengevolge zijn de Fransche scheep
vaartondernemingen vrijgesteld in Nederland 
van inkomstenbelasting" (Wet op de· Inkom
stenbelasting van 19 December 1914, Staats
blad n°. 563, Wet op de Verdedigingsbelas
ting II van 28 December 1926, Staatsblad n° . 
430) ,,en van dividend- en tantiemebelasting" 
(Wet op de Dividend- en Tantiemebelasting 
van 11 Januari 1918, Staatsblad n° . 4). 

,,De Fransche Regeering, van haar kant, 
verbindt zich om geenerlei belasting te heffen 
van de voordeelen verkregen in Frankrijk door 
schepen, die de Nederlandsche vlag voeren en 
toebehooren aan particulieren of maatschap
pijen, gevestigd buiten het grondgebied van 
Frankrijk. 

Dientengevolge zullen de Nederlandsche 
scheepvaartondernemiqgen vrijgesteld zijn in 
Frankrijk van de belasting op handels- en in
dustrieele winsten, ingesteld bij titel I van de 
Wet van 31 Juli 1917 en van inkomstenbelas
t.ing, voorzien bij de Wet van 29 Juni 1872 en 
bij Besluit van 6 December daaropvolgend. 

De onderhavige overeenkomst zal van toe
passing zijn van 1 Januari 1930 af." 

Gelief enz. 
Brian d. 

Den Hoogw elgeboren Heer Jhr. Loudon, 
Gezant der N ederlanden te Parijs. 

N°. 578. 

Parijs, 28 Februari 1930. 
Zijner Excellentie den H eere Aristide Briand, 

J1.inister van Buitenlandsche Zaken, Parijs . 
Mijnheer de Minister, 

In antwoord op het schrijv.en, dat Uwe Ex: 
cellentie tot m ij heeft willen richten, dd. 15 
Februari j.l. , Directie van Administratieve en 
Technische Zaken, Onder-Afdeeling van Ad
ministratieve Zaken en Internationale Verdra
gen - welk schrijven mij eerst heden bereikte 
·- heb ik de opdracht en de eer ter kennis van 
Uwe Excellentie te brengen, dat de Regeering 
van H. M. de Koningin bereid is in werking 
te stellen de volgende overeenkomst, waarvan 
de tekst overigens overeenkomt met <lien, wel
ken ik de eer had Haar voor te stellen bij ·mijn 
schrijven van 27 J anuari, n° . 226: 

,,De Nederlandsche Regeering verbindt zich 
om geenerlei belasting te heffen van de voor
deelen, verkregen door zeeschepen, die de 
.Fransche vlag voeren en toebehooren aan par
ticulieren of maatschappijen, gevestigd buiten 
het grondgebied van Nederland. 

Dientengevolge zijn de Fransche scheep
vaartondememingeri vrijgesteld in Nederland 
van inkomstenbelasting" (Wet op de Inkom
stenbelasting van 19 December 1914, Staats
blad n°. 563, Wet op de Verdedigingsbelasting 
II van 28 December 1926, Staatsblad n°. 430) 
,,en van dividend- en tantiemebelasting" (Wet 
op de Dividend- en Tantiemel;,elasting van 11 
Januari 1918, Staatsblad n° . 4) . 

,,De Fransche Regeering, van haar kant, 
verbindt zich om geenerlei belasting te heffen 
van de voordeelen verkregen in Frankrijk door 
schepen, die de Nederlandsche vlag voeren en 
toebehooren aan particulieren of maatschap
pijen, gevestigd buiten het grondgebied van 
Frankrijk. 

Dientengevolge zullen de Nederlandsche 
scheepvaartondernemingen vrijgesteld zijn in 
Frankrijk van de belasting op handels- en in
dustrieele winsten, ingesteld bij titel I van de 
Wet van 31 Juli 1917 en van inkomstenbelas
ting, voorzien bij de Wet van 29 Juni 1872 en 
bij .Besluit van 6 December daaropvolgend. 

De onderhavige overeenkomst zal van toe
passing zijn van 1 Januari 1930 af." 

Gelief enz. 
Loudon. 

23 April 1930. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den Raad der ge
meente Doetinchem van 23 September 
1929, strekkende tot het ontslaan, op staar,
sten voet, van G. Pieterson, als directeur, 
en G. Postma als opzichter, van het ge
meentelijk gasbedrijf, en benoeming van 
G. Pieters on op nader vast te stellen voor
waarden tot opzichter en G. Postma tot 
fitter . S. 143. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van .12 Maart 1930, 11°. 1331, af
deeling Binnenlandsch Bestuur, tot vernieti 
ging van het besluit van den Raad der ge-
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meente Doetinchem van 23 September 1929, 
strekkende tot het ontslaan, op staanden voet, 
van G. Pieterson als directeur, en G. Postma 
als opzichter, van het gemeentelijk gasbedrijf, 
en benoeming van G. Pieterson op nader vast 
te stellen voorwaarden tot opzichter en G. 
Postma tot fitter; 

Overwegende, dat in de vergadering van den 
Raad der gemeente Doetinchem van 8 Decem
ber 1927 werd benoemd eene raadscommissie, 
met opdracht eenerzijds om het uitgesproken 
wantrouwen in het beleid van den directeur 
van het gemeentelijk gasbedrijf te weerleggen, 
anderzijds om de belangen, welke hieraan voo1· 
de gemeente v erbonden zijn, t.e behartige n, ter
wij] deze opdracht nader werd aangevuld met 
de bepaling., dat het onderzoek over alle ge
mee,:itebedrijven zoude loopen; 

dat door genoemde commissie onder dagtee
kening van 22 Januari 1929 aan den Raad 
een rapport over het gasbedrijf werd inge
diend, waarin die Commissie tot de navolgen-
de conclusies kwam: , 

1. Door de herhaalde dienstweigering van 
den gasdirecteur, om te verschijnen voor de 
Commissie in 't bijzijn van haar deskundigen 
- niettegenstaande den duidelijk uitgesproken 
wil van den Raad, de mo"ndelinge lastgeving 
van Burgemeester en ~ ·ethouders dd. 4 J anu
ari en de schriftel ijke dito dd. 10 en 13 J anu
ari, de daarop gevolgde schors ing met nog
maals een waarschuwing van Burgemeester en 
Wethouders dd. 14 Januari 1928 en de 3de 
maal herhaalde sommaties van de Commissie 
per deurwaardersexploit - is het haar niet 
mogen gelukken daadwerkelijk aan te toonen, 
dat door hem al of niet retourcommissies of 
steekpenningen zijn aangenomen. 

2. De Commissie moet echter erkennen, dat 
de houding van den directeur tijdens het on
derzoek en de aan het licht gekomen feiten, 
vermeld in dit rapport, bij haar de overtui
ging hebben gevestigd, dat de directeur die 
zulke ontoelaatbare handelingen kon plegen, 
er ook geen been in gezien zal hebben om de 
in de gaswereld tot usance geworden retour
commissie a ls anderszins aan te nemen en dat 
hij, gelet op de zeer vriendschappelijke ver
standhouding met de leverantiers en hun ver
tegenwoordigers niet vrij uitgaat. 

3. De Commissie vindt het nog steeds on
begrijpelijk, dat de heer Pieterson, die in 1924 
onbemiddeld in Doetinchem kwam, reeds na 
31/2 jaar gasdirecteur-zijn in staat was zich een 
villa te laten bouwen, die behoorlijk ingericht, 
hem op 'n kleine f 20,000 komt te staan, en 
waarin hij, zooals de Commissie, in haar ant
woord op Pieterson's kl aagschrift berekend 
heeft, ongeveer f 1800 (= 1/3 van zijn salaris) 
moet verwonen. Doch al zou men kunnen aan
toouen, dat de beer Pieterson b.v. niet meer 
venvoont dan f 100 per maand, dan nog wu 
hij volgens de algemeen geldende verhouding 
een inkomen moeten hebben van f 8400, d. i. 
f 3000 meer dan zijn salaris. 

4. Doordat verschillende leveranciers, i.ls 
de Dordtsche meterfabriek, Wilson, Gautzsch, 
e. a., in hun prijzen de retourcommissies en 
steekpenningen voor de gasdirecteuren hebben 
verwerkt en aan de gasfabriek alhier dezelfde 
prijzen zijn in rekening gebracht als in de 
plaatsen, waar corruptie is gebleken, heeft de 

Gemeente te hooge prijzen betaald en is zij 
voor belangrijke bedragen benadeeld, onge
acht of de heer Pieterson die fooien heeft ge
kregen, ja dan neen. 

5. Door het geven van douceurtjes heeft de 
gasdirecteur den Burgemeester, den Gemeente
secretaris, Wethouder Velsink, eenige raads
leden e. a. aan zich gebonden,- hun den mond 
gesnoerd, en zoodoende zijn eigen positie ver-
sterkt. . 

6. Burgemeester en Wethouders en inzon
derheid de Wethouder van B edrijven zij n te 
kort geschoten in hun toezicht op het gasbe
drijf en dit verwijt treft vooral den laatste, 
di e in de raadsvergadei:-ingen van 27 October 
en 8 December 1927, toen de heer Cohen ver
zocht om instelling eener Commissie van On
derzoek, deze niet noodig vond, daar de prij
zen der meters van Dordt zoo laag waren, dat 
er niets kon overschieten voor den directeur; 
dat Doetinchem meer korting genoot dan 
eenige fabr iek in de omgeving en de boekhou
ding van het gasbedrijf werd gecontroleerd 
door de Vereeniging van Nederlandsche Ge
meenten, het meest secure bureau. 

7. D e controle van het accountantsbureau 
van de Vereeniging van Nederlandsche Ge
meenten heeft zich ui~t uitgestrekt over den 
magazijnvoorraad van het gasbedrijf en over 
de administratie der chefs-fitters (geval
Boode) . 

8. In de administratie der gasfabriek is de 
Commissie herhaaldelijk gestuit op geen of on
voldoende omschrijving van posten, onnauw·
keurigheid of het gefingeerd invullen van re
keningen. 

9. Bij haar onderzoek heeft de Commissie 
van opz,chter Postma niet de medewerking 
verkregen, die zij redelijkerwijs van dezen 
ambtenaar had mogen verwachten. 

10. De heer Pietersori heeft zich schuldig 
gemaakt aan diefstal en verduistering van ver
schillende gastoestellen en andere ontoelaat
bare handelingen gepleegd, hiervoren met 
name gtlnoemd. 

11. Opzichter Postma heeft zich schuldig 
gemaakt aan diefstal van gas en electriciteit 
en andere ontoelaatbare handelingen gepleegd, 
hiervoren met name genoemd. 

12. Bij de exploitatie van het gasbedrijf 
wordt niet de noodige zuinigheid betracht. 
Alles gaat uit royale beurs ( de hooge thee- en 
sigarenrekeningen, de vele reizen van den di
recteur en het onmatig gebruik van de auto). 
Zoo heeft de directeur het o. a. noodig geoor
deeld, in 't belang van de aan te leggen bui
tenleiding een dienstreis te moeten maken door 
het Noorden van Frankrijk, wat de Gemeente 
alleen al meer dan f 300 heeft gekost. 

13. Het lidmaatschap van de ,,Vereeniging 
van Gasfabrikanten" kost de Gemeente, in ver
band met de vele reizen van den directeur, 
overdreven veel. 

14. Tijdens het onderzoek heeft de directeur 
getracht, verschillende hem aangewreven fei
ten te verdoezelen en verdonkeremanen. 

15. Uit de hiervoor geresumeerde fe iten 
blijkt ten duidelijkste, dat zoowel de gasdirec
teur Pieterson a ls de opzichter Postma buiten
gewoon corrupt en onbetrouwbaar zijn, zoodat 
ze niet in hun functies gehandhaafd kunnen 
blijven; 
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dat de Commissie in bovenbedoeld rapport 
tevens, op grand van bovenstaande conclusies, 
o. a. ten aanzien van G. Pieterson , directeur, 
en G. Postma, opzichter, van het gemeentelijk 
gasbedrijf, een temmig voorstelde de volgende 
maatregelen te treffen: I. den directeur Pie
terson en den opzichter Postma wegens de in 
dit rapport genoemde malversatien op staan
den voet te ontsl aan; 

dat, nadat door G. Pietei-son en G. Postma, 
ieder voor zooveel hem betreft, tegen het rap
port der Commissie een verweerschrift was in
gediend, dit rapport in de vergadering van 
den Raad der gemeente Doetinchem een punt 
van behandel ing heeft uitgemaakt; 

dat daarbij, op voorstel van een drietal 
raadsleden, het hierboven sub I weergegeven 
voorstel der Commissie alsnog werd aangevuld 
in dier voege, dat daaraan warden toegevoegd 
de woorden ,,en den Heer Pieterson op nader 
vast te stellen voorwaarden te benoemen. tot 
hoofdopzichter en Postma tot fitter" , welke 
toevoeging door de voorstellers werd toege
licht op deze gronden: ,,dater geen corruptie 
is gepleegd, maar dat er zooveel is gebeurd 
en zooveel waarschijnlijkheid is, dat het zeer 
moeilijk valt aan onschuld te gelooven"; 

dat het aldus aangevulde voorstel door meer
bedoelde raadscommissie, staande de raadsver
gadering, alsnog, met intrekking van haar 
aanvankelijk voorstel, werd overgenomen, 
waarna vervolgens door den R aad met 8 tegen 
6 stemmen het navolgende besluit werd vast
gesteld: 

,,De Raad der gemeente Doetinche-ni; 
Gelet op het door de Raadscommiss ie voor 

onderzoek naar eventueele curruptie in ge
meentediensten en -bedrijven uitgebracht rap
port over het gasbedrij f ; 

Besluit : 
den directeur Pieterson en den opzichter 

Postma wegens de in dat rapport genoemde 
malversatien op staanden voet te ontslaan en 
den Heer Pieterson op nader vast te stellen 
voorwaarden te benoemen tot hoofdopzichter 
en Postma tot fitter". ; 

dat ten aanzien van dit raadsbesluit door 
den Burgemeeste:r van Do etinche1n artikel 70 
der Gemeentewet werd toegepast en dit raads
besluit aan Ons ter vernietiging, krachtens 
artikel 153 der Gemeentewet, werd voorgedra
gen; 

dat, hangende het onderzoek naar de vraag, 
of genoemd raadsbesluit in strijd is met de 
wet of met het algemeen belang, dat raadsbe
slui t door Ons bij beslui t van 14 October 1929 
(Staatsblad n°. 458) tot 1 Mei 1930 is ge
schorst; 

Overwegende, dat het bovenomschreven 
raadsbesluit van 23 September 1929 weliswaar 
als grand voor het daarbij op staanden voet 
verleend ontsl ag aan en de terugzetting daar
bij in rang van G. Pieterson en G. Postma 
vermeldt ,,wegens de in dat rapport genoemde 
malversatien", doch in dat besluit zelf met 
geen enkel woord wordt vermeld, wat door den 
Raad onder ,,malversatien", welke door G. 
Pieterson en G. Postma wuden zijn gepleegd, 
wordt verstaan; 

dat, al moge eenerzijds vermeld raadsbesluit 
zijn te verstaan in dien zin, dat als redenen 
van het ontslag van G. Pieterson en G. Post
ma en hunne benoeming in eene andere meer 

ondergeschikte betrekking, gelden de door de 
raadscommissie in haar rapport ten aanzien 
van ieder hunner gesignaleerde gedragingen 
en handelingen, anderzijds de meerderheid van 
den Raad, door aanneming van bovenomschre
ven voorstel van drie harer leden, zioh blijk
baar ten slotte heeft vereenigd met de gron
den door die leden voor dat voorstel aange
voerd, namelijk: ,.dat het aan den eenen kant 
n iet vaststaat dat er corruptie is gepleegd, 
maar aan den anderen kant er zooveel is ge
beurd en zooveel waarschijnlijkheid is, dat het 
zeer moei lijk valt aan onschuld te gelooven"; 

dat, hoe dit echter oak zij , de arrondisse
ments-rechtbank te A r-nhem bij inmiddels in 
kracht van gewijsde gegane vonnissen van 27 

ovember 1928 zoowel G. Pieterson als G. 
Postma heeft vrij gesproken, na ampel onder
zoek, van het ten laste gelegde, dat in hoofd
zaken overeenstemde met hetgeen bovenbecloel
de raadscommissie had te onderzoeken; 

dat ook overigens, voor Ons, na overweging 
van den inhoud van het door die Commissie 
onder dagteekening van 22 J anuari 1929 uit
gebracht rapport, een en ander oak bezien in 
het licht der door G. Pieterson en G. Postma 
daartegen ingediende verweerschriften, niet is 
komen vast te staan, dat door G. Pieterson en 
G. Postma corruptieve handelingen zouden 
zijn gepleegd; 

dat evenmin van elders is gebleken, dat de 
in dat rapport gesignaleerde gedragingen en 
handelingen van G. Pieterson en G. Postma 
van <lien aard zijn geweest, dat zij het gegeven 
ontslag en de benoeming in eene andere, meer 
ondergeschikte, betrekking, rechtvaardigen; 

dat derhalve de door den Raad bij zijn be
sluit van 23 September 1929 tegen G. Pieter
son en G. Postma genomen maatregelen niet 
gegrond moeten warden geacht en dus in strijd 
met het algemeen belang, verbonden aan de 
rechtszekerheid der ambtenaren; 

Celet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord (advi es van 

8 April 1930, n°. 31); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 16 April 1930, n° . 
3482, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
. genoemd besluit van den Raad der gemeente 
Doetinchem van 23 September 1929 te vernie
tigen wegens strijd met het algemeen belang. 

Onze Minister van Binnenland che Zaken 
en Landbouw is bela~t met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal war
den geplaatst en waarvan afschrift zal warden 
gezonden aan den Raad van State. 

' -Gravenhage, den 23sten April 1930. 
WILHELMINA. 

De M inister van Staat, 
M inister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Ruys de Beerenbrouck. 

(Uitgeg. 2 Mei 1930.) 

23 April 1930. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de toe
treding van L etland tot het op 17 Juli 
1905 te 's-Gravenhage gesloten Verdrag 
beti-effende de burgerlijke rechtsvordering 
(Staatsblad 1909, n°. 120). S . 144. 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
Overwegende, da t op 26 M aart 1930 op het 

Ministerie van Bui tenla ndsche Zaken hee ft 
pl aats gehad de onderteekening voor L et/and 
van het proces-verbaal van toetreding , geopend 
krach tens het Protocol , geteekend te 's-Gra
venhage op 4 Juli 1924 (Staatsblad 1926, n°. 
205') en strekkende om de toetreding mogelijk 
te maken tot het op 17 J u li 1905 te 's-Gra
venhage g sloten Verdrag betreffende de bur
gerlijke reoh tsvordering (Staats blad 1909, n° . 
120) door Staten, welke ni et ver tegenwoord igd 
zijn geweest op de Vierde, in 1904 te 's-G,·a
venhagc gehouden Internationale Conferent ie 
nopens Internationaal Pri vaatrecht; 

Overwegende, dat krachtens de bepalingen 
van hooger genoemd Protocol bedoeld Ver
d rag op 26 Mei 1930 in werking za l treden 
voor zoover betref t de betrekkingen tusschen 
N ederland eenerzijds en L etland anderzijds; 

Op de voordrach t van Onzen M inister van 
Bui tenl a ndsche Za ken van den 14den A pri l 

. 1930, Afdeeli ng J uridi sche Zaken en Directie 
van het Protocol, n°. 11852 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
voo rzegde inwerkingtredi ng te doen bekend 

maken door de plaats ing van dit Beslui t in 
h et Staatsblad. 

Onze Miuisters, H oofden van Depar tementen 
van Al gemeen Bestuu r, zijn , ieder voor zooveel 
h em betl'e ft, belast met de uitvoering van het
geen ten deze word t vereisch t . 

' s-Gravenhage, den 23sten A pr il 1930. 
WILHE LMI A. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n BI o k I a n d. 

(Uitgeg. 2 M ei 1930.) 

23 April 1930. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de toe
t reding va n Z uidslaviii tot het op 17 J uli 
1905 te 's -Gravenhage gesloten Verdrag 
betreffende de burgerlijke rechtsvordering 
( Staatsblad 1909, n°. 120 ). S . 145. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 

Overwegende, dat op 7 April 1930 op het 
Ministerie van Buitenl andsche Zaken heeft 
plaats gehad de onder teekening voor Z uidr 
Slaviii van het proces-verbaal van toetredi ng,' 
geopend krachtens het P rotocol , geteekend te 
's-Gravenhage op 4 J uli 1924 (Staatsblad 
1926, n°. 205) en strekk~nde om de toetreding 
mogelijk te maken tot het op 17 Juli 1905 te 
's -Gravenhage gesloten V er drag betreffende de 
burgerlijke rechtsvordering (Staatsblad 1909, 
n° . 120) door Staten, welke niet vertegen
woordigd zijn geweest op de Vierde, in 1904 
te 's-Gravenhage gehouden I nterna tionale Con
ferenti e nopens Ioternationaal P r ivaa t recht; 

Overwegende; dat krachtens de bepali ngen 
van hooger genoemd Protocol bedoeld Verdrag 
op 7 Juni 1930 in werking zal treden voor 
zoover betreft de betrekkingen tusschen Ne
derland eenerzijds en Z uidrSlaviii anderzijds; 

Op de voordrach t van Onzen Minister van 
Bui tenl andsche Zaken van den 14den April 
1930, Afdeeling Jur idische Zaken en Directie 
van het Protocol , n°. 11853; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
voorzegde inwerkingtreding te doen .bekend 

maken door de pl aatsing ·v .. n dit Besluit in 
het Staatsblad. 

Onze Ministers, H oofden van Depar temen ten 
van Al gemeen Bestuu r, zij n, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de u itvoer ing van het
geen ten deze wordt vere isch t . 

's-Gravenhage, den 23sten April 1930. 
WILHE LMINA. 

De Minister van B uitenlandsche Zaken, 
B e e l a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Uit geg . 2 M ei 1930.) 

24 April 1930. BESLU IT tot wijzi ging van 
het K oninklijk Beslui t van 21 November 
1919 (Staatsblad n°. 761) , houdende aan
wij zing van de loonkl assen, waartoe de 
verschill ende groepen van a rbeiders voor 
de toepassing der Invalidi te itswet behoo
ren. S. 146 . 

Wij WILHE LM INA, er.z.; 

Op de voordrach t van Onzen Minister va n 
Arbeid, H andel en ijverheid van 16 Apr il 
1930, n° . 1637, Af<leeling Arbeidersverzeke
r ing; 

Gezien de ar t ikelen 61, ee rste, tweede en 
derde lid, 63, tweede lid , en 65 , eerste lid, der 
Invalidi teitswet; 

Gehoord de R a den van A rbeid ; 
H ebben goedgevonden en vers taan: 

met int rekk ing van Ons beslui t van 18 Juli 
1929 (Staatsblad n°. 393 ) te wij zigen, te reke
nen van den tweeden Zondag na de dagteeke
ning va n het Staatsb lad, waari'n di t besluit is 
gepl aa tst, Ons beslui t van 21 November 1919 
(S taatsblad n°. 761 ) en te bepalen a ls volgt : 

Eenig artikel . 

Artikel 5 van Ons vorengenoemd besluit vau 
21 ovem ber 1919 ( S taatsblad n°. 761) ver
valt. 

Onze Minister van Arbe id , H a ndel en Nij 
verheid is belast met de uitvoering van di t 
besl ui t , dat in het Staatsblad zal worden ge
pl aatst . 

's-Gravenh age, den 24sten April 1930. 
WILHELMINA. 

D e ]llinister van Arbeid, Handel en N ijverheid, 
T. J . V e r s c h u u r. 

( Uitgeg. 2 M ei 1930.) 

25 April 1930. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Bezoldigingsbesluit 
Burger l ijke Rijksambtenaren 1928 (Staats
blad 1929, n°. 72 ). S. 147. 

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

Staat , Minister van Binnenl andsche Zaken en 
L andbouw, Voorzitter van den Raa d van Mi
nisters, van 10 M aart 1930, n°. 92, Kabinet 
MR· 

D~n Raa d van State gehoord (advies van 8 
April 1930, n°. 19); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van 23 April 1930, n°. 142, 
K abinet MR ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het Be
zoldig ingsbeslui t Burgerlijke Rijksambtenaren 
1928 te wij zigen en aan te vullen; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In vorengenoemd Bezoldigingsbe

sluit de navolgende wijzigingen en aanvullin
gen aan te brengen : 

I. Gerekend van 1 November 1928: 
De tweede alinea van artikel 6, eerste lid, 

wordt als volgt gelezen : 
De korting voor het genot van kost en in

woning wordt, bij gelijk genot daarvan, in de
zelfde inrichting, door ambtenaren behoorende 
tot eenzelfde personeelsgroep, voor wie de kor
ting op verschillende bedragen zou moeten 
worden vastgesteld, voor alien gesteld op het 
laagste van deze bedragen. 

In de laatste al inea van artikel 6, eerste lid, 
wordt na de woorden ,,kost en inwoning" in- . 
gevoegd: of vergoeding daarvoor . 

De vermelding van artikel 6, eerste lid, 
voorkomende in artikel 26, eerste lid, vervalt. 

In artikel 42, eerste lid, 2e alinea, wordt 
tusschen ,,artikel 43" en ,,en dit artikel" in
gevoegd : , artikel 44, artikel 46; terwijl in 
datzelfde lid de laatste regel van de voorlaat
ste alinea wordt gelezen als volgt: in de arti
kelen 20 en 33 bedoelde toelagen; 

In bijlage AI: 
In plaats van de in de schalen 1, 11, 36, 53, 

93, 146, 150, 153, 174, 176, 192, 220, 223, 243 
en 259 voorkomende vermelding van het on
derdeel ,,'l'oezicht op de Spoor- P-n Tramwe
gen", wordt gelezen: Toezicht op de Spoor
wegen. 

In schaal 1 wordt na de inschrijviug, ver
meld onder het onderdeel ,,Eerste KamBr der 
Staten-Generaal", opgenomen: 

Raad ?Jan State. 
Machineschrijver. 

Na de inschrijving, vermeld onder het on
<lerdeel .,K oninklij k N ederlandsch M eteo,·olo· 
.gisch lnstituut", wordt opgenomen: 

Korps geleiders van ontplofbare stoffen. 
Machineschrijver. 

In schaal 9: 
Na hetgeen vermeld is onder het onderdeel: 

,,Rijksmu.seum G. M. Kam te Nijmegen", 
wordt opgenomen: 

Rijksmu.seum ,,Twenthe". 
Concierge. 
De afdeeling ,,Arbeld, Handel en Nijver

neld" en hetgeen daaronder is vermeld, ver
val t. 

In schaal 19 wordt aan de noot, behoorende 
bij de inschrijvingen van Verpleger(ster) in
wonend, toegevoegd: 

De standplaatsaftrek blij ft beperkt tot 4 
ten honderd. 
In schaal 25 wordt onder de afdeeling ,,Ar

beid, Handel en Nijverhel!l" als eerste in
:schrijving opgenomen: 

Arbeidsinspectie en l nspectie Havrmarbeid. 
·Concierge. 

In schaal 36 wordt de inschrijving van het 
ambt van Assistent bij den Commies van aan
neming der Marine, vermeld onder het onder
deel ,,Rijkswerven en Marine-Etablissement", 
geschrapt. 

In schaal 53 wordt na de inschrijving, ver
meld onder het onderdeel ,,Eerste Kamer der 
Staten-Gene,·aal", opgenomen: 

Raad van State . 
Schrijver le klasse. 

Het onderdeel ,,Korps geleiders van ontplof
bare stoffen" en hetgeen daaronder is ver
meld, vervalt. 

In schaal 63 wordt, na de afdeeling ,,Bin 
nenlandsche Zaken en Landbonw" en het
geen daaronder is vermeld, opgenomen : 

Defensle. 
RijkswervP-n en Marine-Etablissement. 

Assistent bij den Commies van aanneming der 
Marine. 

Waterstaat. 
Korps geleide,·s i•an ontplofbare stoffen. 

Boekhouder-geleider. 
In schaal 64 wordt in plaats van ,,Rijksin

stituut voor de zuivering van afvalwater." ge
lezen Rijksinstituut voor zuivering van afval
water. 

Na hetgeen vermeld is onder het onderdeel 
,, Voorlichtingsdienst ten behoeve van den rub
berhandel en de rubbernijverheid" wordt op
genomen: 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van den 
i·ezelhandel en de vezelnijverheid. 

Analist. 

In schaal 68 wordt onder het hoofd ,,Gevan
geniswezen en Psychopathenzorg" achter het 
ambt Hoofdverpleger het teeken *) geplaatst, 
terwijl aan den voet der desbetreffende blad
zijde de volgende noot wordt geplaatst: 

*) De standplaatsaftrek voor dit ambt wordt 
beperkt tot 4 ten honderd. · 

In schaal 93 wordt onder het onderdeel 
,,Rijksinkoopbureau" na de vermelding van 
het ambt Adjunct-commies opgenomen: 
Calculator. 
Correspondent. 

In schaal 95 wordt de noot, behoorende bij 
de inschrijving van he.t ambt van Ghef-instru
mentmaker bij het Koninklijk Nederlandsch 
Meteorologisch Instituut, a ls volgt gelezen : 

Zoolang de tegenwoordige functionnaris te
vens is belast met het houden van toezicht 
op de registreerende peilschalen, geniet deze 
uit <lien hoofde eene ambtstoelage groot 
f 300 per jaar. 

In schaal 97 wordt aan de noot, behoorende 
bij de inschrijvingen van Hoofdverpleger(ster) 
en Hoofdverpleegster, toegevoegd: 

De standplaatsaftrek blijft beperkt tot 4 
ten honderd. 

In schaal 114 vervalt het onderdeel ,,Krank
zinnigenwezen" en hetgeen daaronder is ver
meld. 

In schaal 132 verval t het onderdeel ,,Rij ks
politie" en hetgeen daaronder is vermeld. 

Schaal 135 en hetgeen daaronder is vermeld, 
vervalt. 
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In schaal 137 wordt, onmiddellijk na de ver
melding der schaal, opgenomen: 

Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 
Krankzinnigenwezen. 

Boekhouder-kassier bij het Rijkskrankzinnigen
gesticht te Grave. 
In schaal 146 wordt na de inschrijving, ver

meld onder het onderdeel ,,Loodswezen, be
tonning, bebakening en verlichting", opgeno
men: 

Genie. 
'T'echnisch ambtenaar 2e klas e. 

In schaal 148 wordt, onmiddellijk na de ver
melding der schaal, opgenomen: 

Departementen van Algemeen Bestuur. 
Electrotechnisch opzichter bij het Departement 

van Defensie . 
Onder het onderdeel ,,Rijkswerven en Marine

Etablissement" vervalt de inschrijving van het 
ambt van Electrotechnisch opzichter. 

In schaal 150 vervalt het onderdeel ,,Kan
selarij der N ederlandsche Orden" en hetgeen 
daaronder is vermeld. 

Onder het onderdeel ,,Registratie en Domei
nen" wordt na de vermelding van .het ambt 
van Boekhouder ter directie der Staatsloterij, 
opgenomen: 
Hoofdopziener der Visscherijpolitie op de 
Zeeuwsche Stroomen. 

Na bet onderdeel ,,Rijkswerven en Marine
Etablissement" en hetgeen daaronder is ver
meld, wordt opgenomen: 

L oodswezen, betonning, bebakening en ver
lichting. 

.Bureelambtenaar l e klasse, Chef de bureau. 

In schaal 162 wordt als eerste inschrijving 
opgenoroen: 

Hooge Colleges van Staat. 
Kanselarij der Nede,·landsche Orden. 

Secretaris. 

In schaal 162 vervalt de afdeeling ,,Water• 
staat" en hetgeen daaronder is vermeld. 

In schaal 171 wordt onder de afdeeling 
,,Waterstaat" als eerste inschrijving opgeno
men: 

Staatstoezicht op de mijnen. 
Chef de bureau. 

In schaal 174 wordt als eerste inschrijving 
opgenomen: 

Defensle. 
Genie. 

'l'eohnisch ambtenaar le kl asse. 

In schaal 176 vervalt de a fdeeling ,,Defen• 
sie" en hetgeen daaronder is vermeld. 

In schaal 188 wordt onder het onderdeel 
,,Rijkswaterstaat" de inschrijving van het ambt 
van Eerste Rijkshavenmeester van den W ater
weg van Krimpen aan de Lek langs Rotter
dam naar zee, vervangen door: 
Eerste Rijkshavenmeester te Rotterdam. 

In schaal 209 wordt onder het onderdeel 
,,Gevangeniswezen en Psychopathenzorg" de 

inschrijving van het ambt van 2e Geneesheer
adjunct-directeur bij de Rijksasyls voor man
nen en voor vrouwen te Leiden, geschrapt. 

In schaal 215 wordt in de noot, behoorende 
bij het ambt van Referendaris bij het Staats
bedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, 
de derde volzi n als volgt gel ezen: 

Indien belast met de functie van directeur 
van een kantoor der klasse la of van direc
teur van een spoorwegpostkantoor, wordt toe
gekend het rangsalaris + f 800. 

In schaal 220 wordt onder het onderdeel 
,,Stoo,nwezen", in plaats van Ingenieur, gele
zen: Ingenieur 2e klasse. 

In schaal 224 wordt voor het onderdeel ,, Ge
vangeniswezen" gelezen: ,,Gevangeniswezen 
en Psychopathenzo,·g." en wordt na de daar
onder vermelde inschrijving opgenomen: 
2e Geneesheer-adj unct-directeur bij de Rij ks

asyls voor mannen en voor vrouwen te Lei
den. 

In schaal 227 wordt aan de inschrijving, op
genomen onder het onderdeel ,,Centraal Bu-
1·eau voor de Statistiek", toegevoegd: 
Wis½undige. 

Na de in chrijving, vermeld onder het on
derdeel ,,A gentschap van het Ministerie van 
Financiiin" wordt opgenomen: 

Rijksinkoopbureau. 
Referendaris. 

Schaal 233 wordt gewijzigd in: 
f 5200-f 6200, 5 jaar. 

5 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 

In schaal 242 wordt als eerste inschrijving 
opgenomen: 

Flnanclen. 
R ij ksinkoopbureau. 

Onderdfrecteur. 

In schaal 243 wordt als laatste inschrijving 
opgenomen: 

Kolonlen. 
Koloniaal Etablissement. 

Onderdirecteur. 
In sohaal 252 wordt onder het onderdeel 

,,Octrooiraad en Bur-eau voor den l ndustrieelen 
Eigendom" de inschrijving van het ambt va11 
Lid geschrapt en aldaar opgenomen: 
Hoofdingenieur . 

In schaal 255 vervalt onder de afdeeling 
,,Blnnenlandsche Zaken en Landbouw" het
geen daar is vermeld en wordt aldaar opge-
nomen: 

Tieeartsenijkundige dienst. 
Adjunct-di recteur. 

In schaal 259 vervalt het onderdeel ,,Ko
ninklijk N ederlandsch M ete01·olo gisch I nsti
tuut" en hetgeen daaronder is vermeld. 

In bijlage All: 
Het opschrift ,,f 25 per maand" en hetgeen 

daaronder is vermeld, vervalt. 
Onder het hoofd ,,f 300 ten hoogste" ver

vallen de inschrijvingen: 

I 
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Brugwachter te Beilervaart (Mond'). 
Brugwachter te Hijkerbrug (Dr.) 

Na hetgeen vermeld is onder het opschrift 
,,f 300 vast", wordt ingevoegd : 

f 350 vast. 
Hooge Colleges van Staat. 

Eerste Kame,· der Staten-Generaal,. 
Hulpbode (alleen dienstdoende tijdens de bij

eenkomsten der Kamer) . 

Onder het hoofd ,,f 400 ten hoogste" wordt 
in plaats van ,.Brugwachter te Brunstiger
brug (Dr.)" gelezen: 
Brugwachter te Beilervaart (Mond). 
Brugwachter te Hijkerbrug (Dr.) 

Onder het hoofd ,,f 500 ten hoogste" wordt 
aan het onderdeel ,.R ijkswate,·staat" toege
voegd: 
Brugwachter te Brunstigerbrug (Dr.) 

Onder het hoofd ,,f 500 vast", wordt de in
schrijving onder het onderdeel .,Rijkspolitie" 
gelezen als volgt : 
Grenscornmissaris te Nieuweschans, Enschede, 
Venlo. H eerl en en Zevenaar. 

Onder het hoofd ,,f 1000 ten hoogste" wordt 
na de vermelding onder het onderdeel ,,Ge
v angeniswezen'' opgeno1nen: 

Psychopathenz01·g. 
Secretaris van den Algemeenen Raad. 

Onder het hoofd ,,f 3000 vast", vervalt de 
afdeeling ,;Waterstaat" en hetgeen daaronder 
is vermeld. 

Na de vermelding, opgenomen onder het 
hoofd ,,f 3200 ten hoogste", wordt ingevoegd: 

f 3400 vast. 
Waterstaat. 

Korps geleiders van ontplofbare stoffen. 
Commandant. 

Onder het hoofd ,,f 3600 ten lioogste" wordt 
na de vermelding onder de afdeeling ,,Bln
nenlan1lsche Zaken en Landbonw", opge
nomen: 

Flnancliin. 
Rijksinkoopbureau. 

Assistent-inkooper. 
Onder het hoofd ,,f 5400 ten hoogste"·wordt, 

na de vermelding onder de afdeeling ,,Onder• 
wijs, Kunsten en Wetenschappen", opge
nomen: 

Flnanciiin. 
Rij ksinkoopbu,·eau. 

l nkooper. 
Onder het hoofd ,,f 6000 ten hoogste" wordt, 

na de vermelding onder de afdeeling ,,Onder- . 
wljs, • Kunsten en Wetenschappen, opge-
nomen: 

Flnancliin. 
R ijksinkoopbureau. 

Unificator. 
Onder het ho'ofd ,,f 7200 vast" wordt als 

eerste inschrijving onder de afdeeling ,,Bln
nenlandsche za·ken en Landbouw", opge
nomen: 

K rankzinnigenwezen. 
Geneesheer-Directeur van het Rijkskrankzin

nigengesticht te Grave. 

Onder het hoofd ,,f 7500 vast" wordt de 
vermelding van het ambt van Ondervoorzitter, 
opgenomen onder het onderdeel ,,Octrooiraad 
en Bureau voor den l ndustrieelen Eigendom" 
vervangen door: 
Lid. 

Onder het hoofd ,,f 8000 vast" wordt a ls 
eerste inschrijving onder de afdeeling ,.Wa
terstaat" opgenomen : 

Koninklijk Nederlandsch M eteorologisch 
l nstituut . 

Hoofddirecteur. 

Na de vermelding onder de afdeeling ,,Ar• 
beld, Handel en Nijverheld", wordt opgeno
men: 

Octrooiraad en Bureau voor den lndustrieel en 
Eigendom . 

Ondervoorzi tter. 

Onder het hoofd ,,f 12,000 vast" wordt als 
eerste inschrij ving onder de afdeeling ,,Wa
terstaat" opgenomen: 

Rijkswaterstaat. 
Directeur-Generaal. 

In bijlage BI: 
In loongroep 1 : 
Onder de afdeeling ,,Justltle", wordt iri 

plaats van het woord .,Pychopathenzorg" ge 
lezen: Psychopathenzorg. 

Na de vermelding van de inschrij ving onder 
het onderdeel ,,Rijkswaterstaat", wordt opge
nomen: 

T oezicht op de Spoorwegen. 
Vaste knecht. 

I n loongroep 2 : 
Onder de afdeeling ,,Departementen van 

Algemeen Bestuur" vervalt de inschrijving 
van het ambt van Bibliotheekbediende en 
wordt in p laats van ,,Hulpstoffeerder bij het 
Departement van Arbeid, H andel en Nijver
heid" gelezen : 
Hulpstoffeerder bij het Departement van On

derwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Het onderdeel .,Rijkspostspaarbank" en het

geen daaronder is vermeld, vervalt. 

I n loongroep 2a, wordt in plaats van ,,Toe
zicht op de Spoor- en Tram wegen", gelezen: 
Tnezicht op de Spoorwegen . 

In loongroep 3 : 
Aan hetgeen vermeld is onder de afdeeling 

,,Departementen van Algemeen Bestuur", 
wordt toegevoegd: 
Bibliotheekbediende. 

Aan hetgeen vermeld is onder het onderdeel 
,.Psychopathenzorg" wordt toegevoegd: 
L aboratoriumbediende. 

Onder de afdeeling ,,Flnancliin" wordt als 
eerste inschrijving opgenomen: · 
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Directe bela.stingen, invoerrechten en 
accijnzen. 

Laboratoriumbediende bij het L aboratorium 
van het Departement van Financien. 

N a de inschrij v ing, vermeld onder het hoofd 
,,R ij kspostspaarbank", wordt opgenomen : 
Verwarmingsstoker-vakman. 

In loongroep 4 wordt onder het onderdeel 
,,R ij ksrn-useum van Oudheden", in pl aats van 
,,Schilder", gelezen: 
Chef-museumbediende. . 

In loongroep 5a Vllrval t onder het hoofd 
,, Z uider z,eewerken" de insch rij v ing: M achin ist 
l e klasse. 

In loongroep 6 : 
H et onderdeel ,,Hydrografie" en hetgeen 

daaronder is vermeld, verval t. 
Onder ,,Zuiderzeewerken" wordt, na de ver

melding va n het ambt van Gezagvoerder l e 
kl asse, opgenomen: 
Machinist l e klasse. 

In loongroep 6d wordt a ls eerste inschrij ving 
onder de afdeeling ,,Defensle" opgenomen: 

H ydrografie. 

Chef-machinedrijver aan boord van het opne
mingsvaartui g ,,Hydrograaf' '. 
In bijlage C wordt in artikel 7 van hoofd

stuk II in den vierden regel tusschen de getal
len ,,16" en ,,20" het getal 18 ingevoegd e11 
wordt in den zesden regel van dat artikel tus
schen de woorden ,,volgende" en ,, lessen" het 
getal 10 ingevoegd. 

In bijlage D : 
Onder de a fdeeling ,,Justltie" wordt, al. 

eerste inschrij ving onder het hoofd ,,Rijks
tucht- en opvor<dingswczen" , opgenomen : 

Huismeester bij de Rijksopvoedingsgestichten 
vcor jongens 

f 1300- f 2200 \ f 1600-f 2400 
3 2-j . v. f 200 4 2-j . v. f 200 
3 2-j . v. f 100 

Verminderen met 2 jaren en daarna verme
nigvuldigen met 8/10. 

Onder de a fdeeling ,,Blnnenlandsche Za
ken en Landbouw", wordt a ls eerste inschrij 
ving onder het hoofd ,,Landbou11,hoo geschool", 
opgenomen : 

Conservator 
f 3000- f 5000 f 2400-f 5600 
4 2-j . v. f 300 16 j . v. f 200 
4 2-i - v, £ 200 I 

Vermeerderen met 4 jaren en daarna ver
menigvuldigen met 16/20. 

Onder de afdeeling ,,Onderwij s, Kunsten 
en Wetenschappen", wordt a ls eerste inschrij 
ving onder het hoofd ,,R ijksuniversiteiten en 
T echnischc H oogeschool" , opgenomen: 
Conservator, Apotheker , Observator 

£ 3000- £ 5000 I £ 2400- £ 5600 
4 2-j . V . f 300 [ 16-j . v. f 200 
4 2-j . v. £ 200 I 

Vermeerderen met 4 jaren en daarna ver
meni gvuldigen met 16/20. 

N a de vermel ding onder het hoofd ,,K o
ninklijk K abinet van Schilderijen", wordt op
genomen : 

R ijksmuscum . 
Conservator 

£ 3000-£ 5000 \ £ 2400-f 5600 
4 2-j . v. £ 300 \ 16-i . v. £ 200 
4 2-i . v. £ 200 I 

Vermeerderen met 4 ja ren en daarna ver
meni gvuldigen met 16/ 20-

R ijksmusw-m van oudheden te L eiden . 
Conservator 

f 3000- f 5000 I f 2400-f 5600 
4 2-j . V. f 300 16-j . V. f 200 
4 2-j. v. £ 200 \ 

Vermeerderen met 4 ja ren en daarna ver
menigvuldigen met 16/20-

Amanuensis (voorheen amanuensis 2de klasse J 
£ 1200- £ 1800 \ £ 1300- £ 2200 
2 2-j . V. f 200 I 3 2-j. v. f 200 
2 3-j . v. f 100 3 2-j . v. f 100 

Diensttijd tot een maximum van 10 ja ren 
met 4/5 vermenigvuld igen. 

Onder het onderdeel ,,Rijks E thnografisch 
Museum" wordt als eerste inschrij ving opge
nomen: 
Conser vato r 

f 3000-f sooo I f 2400- f 5600 
4 2-j. v. f 300 16-j . v. f 200 
4 2-i . v. £ 200 I 

Vermeerderen met 4 jaren en daarna ver
menigvuldigen met 16/20. 

Amanuensis (voorheen amanuensis 2de klasse) 
£ 1200- f 1800 \ £ 1300- £ 2200 
2 2-j . v. £ 200 I 3 2-i - v. f 200 
2 3-i. v. £ 100 \ 3 2-i. v. £ 100 

Diensttij d tot een max imum va n 10 jaren 
met 4/5 vermeni gYLildigen . 

Onder de a fdeeling ,.Flnanclen", wordt de 
vermel ding van het onderdeel ,,Regis tratie en 
Domeinen" boven de inschrijving van het ambt 
van Ontvanger 6e klasse gepl aatst. 

Onder het onderdeel ,,R egistratie en Domei
nen" wordt na de vermelding van het ambt 
van Ontvanger 6e kl asse, opgenomen : 

Surnumerair met vakexam en (voorheen Sur
numerair, na 1 J anuari 1924 benoemdJ 

f 1600 vast \ f 1600- f 1800 
I 2-j. v. f 100 

Diensttijd tot een maximum van 2 ja ren en
kelvoudig toekennen. 

In plaats van het ve1·melde in kolom 4, ach
ter de inschrijving van de ambten van Teeke
naar bij het K adast,er en Teekenaar der Do-
meinen, wordt gele~en: 

Voor degenen, v66r 1 J anuar i 1925 benoem<l 
den d iensttij d met 4 jaren vermeerderen en de 
uitkomst daarna vermenigvuldi gen met.18/20 ; 
voor degenen, benoemd op of na 1 J anuari 
1925, <loch v66r 1 November 1928, den dienst
tij d tot een maximum van 4 jaren, verdubbe
len, den overigen d iensttijd daarbij tellen en 
daarna de uitkomst met 18/~0 vermenigvuldi
gen. 

Onder de a fdeeling ,.Defensle" vervall en 
de onderdeelen ,.Genie" en ,,l(oninklijke M i
li taire ,4, cadernie" . 
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· Onder de afdeeling ,,Defensle" wordt onder 
het hoofd ,,Staatsbedrijf der A rtillerie-inrich
tingen" als eerste inschrijving opgenomen: 

Fabriekschef, Hoofdadministrateur 
r 6000-£ 7000 I £ 5500- £ 1000 
4 2-j. v. £ 250 I s 2-j. v. £ 500 

Vermeerderen met 4 jaren en daarna verme
nigvuldigen met 6/12• 

en wordt na de vermelding van het ambt 
van Adjunct-commies, opgenomen: 
Analist 

£ 1500- £ 2600 I £ 1soo-£ 2400 
4 2-j . v. £ 200 I 5 2-j. v. £ 200 
s 2-j. v. £ 100 I 1 2-j. v. £ 100 

Vermeerderen met 2 jaren en daarna verme
nigvuldigen met 12/16. 

In bijlage F . wordt na de vermelding van 
hetgeen voorkomt onder de afdeeling Water
staat, opgenomen: 

Arbeld, Handel en Nljverheld. 
Chef van den admi- I f 4800- f 6000. 

nistratieven dienst \ 6 jaarlijksche verhoo
bij den Octrooiraad gingen van f 200.-
en het Bureau voor I 
den Industrieelen I 
Eigendom. I 
II. Gerekend van 1 Januarl 1929 : 
In bijl age A II wordt onder het hoofd 

,,f 900 ten hoogste", na het vermelde onder 
de afdeeling ,.Justltle", opgenomen: 

Waterstaat. 
Rij kswaterstaat. 

Sluis- en brugwachter te Breukelen (Kerk
gracht). 
III. Gerekend van 1 Mel 1929 : 
In bijlage A II vervalt het hoofd ,.f 600 

mlnstens, f 2000 hoogstens" en hetgeen daar
onder is vermeld. 

Onder het hoofd ,,f 2000 ten hoogste" wordt 
na de inschrijving, vermeld onder het onder
deel ,,Rijkstucht- en opvoedingswezen", opge
nomen: 
Raden van beroep voor de dfrecte belastingen . 
Ambtenaar tot bijstand van den Secretaris. 

Onder het hoofd ,,f 6500 ten hoogste" wordt 
als eerste inschrijving opgenomen: 

Justltie. 
Raden van beroep voor de directe belastingen. 
Secretaris. 

IV. Gerekend van 1 November 1929 : 
In bijlage E wordt de noot, behoorende bij 

het opschrift ,,Eerste klasse", gelezen als 
volgt: 

Antwerpen en Emmerik worden voor de be
zol diging van de aldaar geplaatste Rijksamb
tenaren gelijkgesteld met gemeenten der eerste 
klasse. 

V. Gerekend van 1 Januarl 1930: 
In bijlage A I: 
In schaal 1 wordt na de inschrijving, ver

meld onder het onderdeel ,,Zuiderzeewerken", 
opgenomen: 

Luchtvaartdienst. 
Machineschrijver. 

In schaal 11 wordt na de inschrijving, ver
mel.d onder het onderdeel ,,Zuiderzeewerken", 
opgenomen: 

Luchtvaartdienst. 
Schrijver 2e klasse. 

In schaal 24 wordt onder het onderdeel 
,,Gevangeniswezen" de inschrijving Gestichts
veldwachter bij de Rijkswerkinrichtingen Veen
hui,ren vervangen door: 
Beambte in algemeenen dienst bij de Rijks

werkinrichtingen Veenhuizen. 
In schaal 37 verva l t het onderdeel ,, Gevan

gcniswezen" en hetgeen daaronder is vermel d. 
In schaal 41 wordt aan de inschrijvingen, 

opgenomen onder het onderdeel .,Gevangenis
wezen" . toegevoegd: 
Hoofdbeam bte in a lgemeenen dienst bij di, 

Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen. 
In schaal 53 wordt na de inschrijving, ver

meld onder het onderdeel ,,Zuiderzeewerken", 
opgenomen: 

Luchtvaartdienst. 
Schrijver le klasse. 

In schaal 64 wordt na het vermelde onder 
de afdeeling ,,Defensle" opgenomen: 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Analist bij het laboratorium voor chemisch
technologisch onderzoek van bouwstoffen 
voor den wegenbouw. 

In schaal 68 wordt onder het onderdeel ,,Ge
vangeniswezen" de inschrijving Gestichtsveld
wachter-brigadier-majoor bij idem, geschrapt. 

In schaal 93 wordt na de inschrij ving, ver
meld onder het onderdeel ,,Zuiderzeeraad", 
opgenomen: 

Luchtvaartdienst. 
Adjunct-commies. 

In sch aal 150 wordt na de inschrijving, ver-
1 meld onder het onderdeel ,,Staatsbedrijf der 

Posterijen, T elegrafie en T elefonie", opgeno
men: 

Luchtvaartdienst. 
Commies. 

In schaal 163 wordt onder het onderdeel 
,,Rijkswaterstaat" de inschrijving Werktuig
kundige bij de gekanaliseerde Maas a ls volgt 
gelezen: 
Werktuigkundige bij de gekanaliseerde Maas 

c. a. 
In schaal 192 wordt na de inschrijving, ver

meld onder het onderdeel ,,Staatsbedrijf der 
Posterijen, Telegmfie en T elef_onie", opgeno
men: 

Luchtvaartdienst. 
Hoofdcommies. 

In schaal 197 wordt na de vermelding onder 
,,Departementen van Algemeen Bestunr" 
opgenomen: 
Adjunct-accountant bij het Bureau controle 

der Generale 1'hesaurie van het Departe
ment van Financien. 

a de afdeeling ,,Flnancliin" en hetgeen. 
daaronder is vermeld, wordt opgenomen: 
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Waterstaat, 
Luchtvaartdienst. 

Adjunct-inspecteur . 

In schaal 223 wordt na de inschrijving, ver
meld onder het onderdeel ,,Staatsvisschersha,. 
,venbedrijf te IJmuiden", opgenomen: 

Luchtvaartdienst . 
Inspecteur. 

In schaal 246 wordt als eerste inschrijving 
opgenomen : 

Departementen van Algemeen Bestuur. 
Accountant bij het Bureau controle der Gene

rale Thesaurie van het Departement van 
Financien. 

In schaal 252 wordt onder het hoofd ,,De
partementen van Algemeen Bestuur" na de 
vermelding van het ambt van Bezuinigings-
inspecteur opgenomen: · 
Inspecteur bij het Bureau controle der Gene-

ral e 'l'hesaurie van het Departement van 
Financien. 

Na de inschrijving, vermeld onder het onder
deel ,,Zuiderzeewerken", wordt opgenomen: 

Luchtvaartdienst. 
Directeur. 

In bijl age BI: 
In loongroep 2, wordt na de inschrijving, 

vermel d onder het onderdeel ,,Zuiderzeewer
ken", opgenomen: 
Brugknecht aan de basculebrug bij Van 

Ewijcksluis. 

I n loongroep 4, wordt onder het onderdeel 
,, Zuide,·zeewerken" na de daaronder vermelde 
inschrijvingen opgenomen: 
Brugwacbter aan de basculebrug bij Van 
Ewijckslu is. 

In loongroep 4a worden onder het onderdeel 
,,R ijkswaterstaat" de inscbrijvingen van de 
ambten van Gezagvoerend pontwacbter", ge
zagvoerder of schipper van ,,Adrienne en De
siree" en 2e Machinist, machinist-stoker of 
hulpmachinist van ,,Adrienne en Desiree" ge
schrapt en wordt na de inschrijving van het 
ambt van machinist-stoker 2e klasse bij de ge
malen en electrische bedrijven, opgenomen: 
Motorschipper op de ,,Amer;' . 

en wordt onder het onderdeel ,,Rijkswater
staat", na de inschrijving van het ambt van 
Sluisknecht-helmduiker te Neuzen, opgenomen: 
Sluis- en stuwknecht-electricien op de Maas. 

VI. Met ingang van 1 Mel 1930, 
In bijlage A I vervalt schaal 15 en hetgeen 

daaronder is vermeld. 
Na scbaal 37 en hetgeen daaronder is ver

meld, wordt opgenomen: 

Schaal 37a. 
f 1300_:_f 2100, 11 jaar. 

2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 200. 

1 jaarlijksche verhooging van f 200. 
2 twee jaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Flnan"clen. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Kommies. * 

In schaal 74 vervalt de afdeel ing ,,Finan
ciiin" en he'tgeen daaronder is vermeld. 

Schaal 78 en hetgeen daaronder is vermeld, 
vervalt. 

Na schaal 84 en hetgeen daaronder is ver
meld, wordt opgenomen: 

Schaal 84a. 
f 1800-f 2600, 16 jaar. 

8 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Flnanclen. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Ontvanger van een grenskantoor der 2e klasse. 

Na schaal 87 en hetgeen daaronder is ver
meld, wordt opgenomen: 

Schaal 87a. 
f 2100- f 2600, 8 jaar. 

1 tweejaarlijksche verhooging van f 200. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 

1', lnanclen, 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Assis tent. 

In schaal 89 wordt onder het onderdeel 
,,Directe belastingen, invoerrechten en accijn
zen" de inschrijving van het ambt van Assis
tent, geschrapt. 

2. De op 1 Mei 1930 in dienst zijnde kom
miezen 2e klasse der directe belastingen, in
voerrechten en accijnzen gaan met hun tegen
woordigen diensttijd voor bezoldiging over in 
de schaal voor kommies. 

De op 1 Mei 1930 in dienst zijnde ontvan
gers van een grenskantoor der 2e klasse, gaan 
met hun tegenwoordigen diensttijd voor bezol
diging, tot een maximum van 14 jaren en 4 
maanden over in schaal 87a. · 

De op 1 Mei 1930 in dienst zijnde kommie
zen l e klasse der directe belastingen, invoer
rechten en accijnzen, die geen 9 jaren als kom
mies hebben gediend, gaan over in de scbaal 
voor kommies met bun tegenwoordigen dienst
t ijd voor bezoldiging, vermeerderd met 3 ja
ren. Indi en de toepassing van de thans be
staande regeling voor hen voordeel iger is, 
blijft die regeling voor hen van kracht, met 
<lien verstande, dat bij bevordering de wedde 
in den boogeren rang wordt vastgesteld naar 
den diensttijd en de bezoldiging, waarop krach
tens de nieuwe regeling aanspraak bestaat. 

De op 1 Mei 1930 in dienst zijnde kommie
zen l e klasse die 9 jaren als kommies hebben 
gediend, en de op 1 Mei 1930 in dienst zijnde 
kommiezen le klasse - gewezen kommiezen 
te water - die 12 jaren bij de administratie 
hebben gediend, gaan over in de schaal voor 
assistent met hun tegenwoordigen diensttij d 
voor bezoldiging, verminderd met 6 jaren en 
tot een maximum van 6 jaren en 4 maanden. 
Aan de op 1 Mei 1930 in dienst zijnde kom
miezen l e klasse die op dat tijdstip tot assis-

* De standplaatsaftrek blijft beperkt tot 4 
ten honderd. 



257 25-26 A ' p R 1 L (S.148-I 49) 1930 

tent benoembaar waren, wordt twee jaren na
dat zij de maximumbezoldiging voor assistent 
(£ 2600) hebben bereikt, eene verhooging van 
bezoldiging toegekend van f 100. 

Voor de op 1 Mei 1930 in dienst zijnde as
sistenten blijft schaal 89 (£ 1600-f 2700, 5 
tweej. verh. van f 200, 1 tweej. verh. van 
f 100) van krach t. 

Onze Ministers, Hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uit·voering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad ge
plaatst en waarvan afschrift gewnden zal war
den aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 25sten April 1930. 
WILHELMINA. 

De .'\finister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Voorzitt er van den Raad van Ministers, 

Ruys de Beer enbrouc k. 
(Uitgeg. 9 M ei 1930.) 

25 April 1930. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de op 
27 Maart 1929 te 's-Gravenhage namens 
N ede,·land en Spanje geteekende verkla
ring tot afschaffing van de Nederlandsche 
capitulaties in de Spaansche zone van Ma
rokko (Staatsblad 1929, n°. 543). S. 148. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de wet van 21 December 1929 (Stctats

blad n°. 543) , houdende goedkeuring van de 
op 27 Maart 1929 te 's-Gravenhage namens 
Nede,·land en Spanje geteekende verklaring 
tot afschaffing van de Nederlandsche capitu
laties in de Spaansche zone van Marokko, van 
welke verklaring een afdruk en eene vertaling 
bij dit Besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
g ing van die verklaring op 24 Maart 1930 te 
's-Grav,:nhage zijn uitgewisseld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 22sten April 
1930, Directie van het Protocol , n°. 12585; 

Habben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde verklaring, alsmede de ver

taling daarvan, te doen bekend maken door de 
plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 1 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Al gemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 25sten April 1930. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 20 M ei 1930.) 

VERKLARING. 
De ondergeteekenden, behoorlijk gemachtigd 

door hun wederzijdsche Regeeringen, leggen 
in gemeenschappelijk overleg de volgende ver
klaring af: 

In aanmf\rking genomen de waarborgen voor 
rechtsgelijkheid, welke de Spaansche rechtban
ken van het Protectoraat aan de vreemdelin-

1 Hiervan is alleen de Nederlandsche tekst 
opgenomen. Zie voor de Fransche tekst de wet 
van 21 December 1929, S. 543. 

19:lO 

gen bieden, doet de Koninklij ke Nederland
sche Regeering voo,· hare consuls, onderdanen 
en handelslichamen in de Spaansche zone van 
het Cherifijnsche Keizerrijk afstand van alle 
uit het stelsel der capitulaties voortgevloeide 
rechten en voorrechten. 

De verdragen en conventies van we! ken aard 
ook, die tusschen Spanje en Nederland van 
kracht zijn, strekken zich, behoudens bepal i ng 
van het tegendeel, van rechtswege uit tot de 
Spaansche zone van het Cherifijnsche K e izer
rijk. Alie rechten en voorrechten die niet ver
meld zijn in de verdragen en conventies die 
tusschen Spanje en N ederland zijn gesloten en 
die in de Spaansche zone van het Cherifijnsche 
K eizerrijk zijn of zullen warden toegekend aan 
ecn andere natie, zullen zich eveneens en zon
der eenig voorbehoud uitstrekken tot de Ne
derlandsche consuls, onderdanen, beschermelin
gen en handelslichamen. 

De N ederlandsche beschermelingen die ge
bracht zijn op de lijst van het jaar 1928, welke 
lijst is medegedeeld aan de autoriteiten be
doeld in artikel 7 van de conventie van Ma
drid van 3 Juli 1880, evenals de vroegere 
N ederlandsche beschermelingen uit de Fran
sche zone van het Cherifijnsche Keizerrijk en 
uit de internationale zone van Tanger, waar
van de lijsten door de Regeering van H . M. de 
Koningin aan de R egeering van Zijne Katho
lieke M a jesteit zijn medegedeeld, zullen hun 
!even Jang, onderworpen zijn aan de recht
spraak der Spaansche rechtbanken in de 
Spaansche zone van het Cherifijnsche Keizer
rijk. 

De burgerlijke en strafzaken, die reeds aan
hangig mochten zijn voor de Nederlandsche 
consulaire rechtsmacht in de Spaansche zone 
van het Cherifijnsche K eizerrijk op het oogen
bl ik van de inwerkingtreding dezer verkla
ring, zullen tot in de hoogste instantie warden 
voortgezet voor de bevoegde Nederlandsche 
rechtbanken. Een vonnis, in een dergelijk pro
ces geveld, zal het exequatur van de Spaan
sohe rechtsmaoht in bedoelde zone verkrijgen, 
zonder dat die rechtsmacht er toe overgaat de 
zaak opnieuw geheel te onderzoeken. 

In de Spaansche zone van het Cherifijnsche 
K eizerrijk zal door de ederlandsche consuls, 
onderdanen en handelslichamen geen nieuw 
beschermelingschap kunnen warden verleend. 

Deze verklaring zal warden bekrachtigd en 
de bekrachtigingsoorkonden zullen zoo spoedig 
mogelijk te 's-Gravenhage warden uitgewisseld. 

Zij zal een maand na de uitwisseling der 
bekrnchtigingsoorkonden in werking treden. 

Gedaan in tweevoud te 's Gravenhage, 27 
Maart 1929. 

Beelaerts van Blokland. 
de Pradere. 

26 April 1930. BESLUIT tot wijziging van 
het bijzonder reglement van politie voor 
het N oordzeekanaal vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 30 Mei 1927 (Staats
blad n°. 166). S. 149. 

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

Waterstaat van 25 Maart 1930, La. Z. , Af
deeling Waterstaat A.; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 
17 
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(Staatsblad n°. 69) en op het Algemeen regle
ment van politie voor rivieren en Rijkska
nalen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 April 1930, n° . 23); 

Gezien het nader rapport van Onzen · voor
noemden Minister van 23 April 1930, n°. 428, 
Afdeeling Waterstaatsrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
I. dat in het bijzonder reglement van po-

1 itie voor het Noordzeekanaal, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 30 Mei 1927 (Staats
blad n°. 166) de volgende wijzigingen zullen 
word en aangebracht: 

a. In artikel 1, eerste lid, onder e, verval
len de woorden: ,,naar Oostzaan (zijkanaal 
I)". 

b. In artikel 3, derde lid, vervalt het be
paalde onder g. 

c. In artikel 20, derde lid, wordt tusschen 
,,uitklaring" en ,,van" ingevoegd: ,,aldaar". 

d. Na artikel 22 wordt een nieuw artikel 
ingevoegd, luidende als volgt: 

,,Art. 22bis. 1. Het is aan den schipper of 
aan de opvarenden van eenig vaartuig ver
boden: 

a. dat vaartuig vast te maken, te doen vast
maken, of vast te houden aan of te leggen 
tegen een zeeschip, behalve wanneer het zee
schip ter plaatse van lossing, lading, bunke
ring, bestemming of vertrek geankerd of al
daar vooruit en achter behoorlijk vastgemeerd 
ligt; 

b. binnen den afstand van 5 Meter met een 
zeeschip op of af te varen. 

2. Het is, behoudens in de uitzonderings
gevallen, genoemd in het le lid onder a, een 
ieder verboden om op een zeeschip over te 
gaan of dit te verlaten en om personen of 
goederen daarvan over te nemen of daaraan 
over te geven. 

3. Het is aan den schipper of aan de op
varenden van een zeeschip verboden eenige 
krachtens het bepaalde onder la en 2 van dit 
artikel verboden handeling toe te laten of 
daarvoor gelegenheid te geven. 

4. De verbodsbepalingen van dit artikel 
zijn niet van toepassing ten aanzien van die 
handelingen of gedragingen, welke 

a. noodig zijn voor het schutten, sleepen 
en het vastmeren van een zeeschip ter plaatse 
waar en ten tijde waarop dit moet geschieden; 

b. vereischt wo»den voor het aan boord 
brengen en afhalen van den loods of van 
andere personen, die krachtens wettelijk voor
schrift recht van toegang tot het zeeschip 
hebben; 

c. noodzakelijk zijn om hulp te verleenen 
bij brand of in andere gevallen van nood; 

d. plaats hebben met voorafgaande toe
stemming van de ambtenaren der Invoerrech
ten en Accijnzen." 

e. In artikel 38, onder b, wordt na: ,,22, 
vierde en vijfde lid", ingevoegd: ,,22bis". 

II. dat op de kaart, behoorende bij boven
genoemd bijzonder reglement van politie voor 
het Noordzeekanaal vervalt de zwarte arcee
ring van het zijkanaal naar Oostzaan (zij
kanaal I) . 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 1 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 26sten April 1930. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van TI' ate,·staat, P . J. Rey me r. 
( Uitgeg. 15 Mei 1930.) 

26 April 1930. BESLUIT, houdende bepa
lingen betreffende ambtskringen van raden 
van beroep voor de directe belasti ngen. 
S. 150. 

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

Financien van 25 April 1930, n°. 169, Directe 
Belastingen; 

Gezien artikel 1 der wet van 19 December 
1914 (Staatsblad n°. 564), alsmede Ons be
sluit v.an 15 September 1928 (Staatsblad n°. 
373); 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Art. l. De onderdeelen 7 en 11 van artikel 
1 van Ons besluit van 15 September 1928 
(Staatsblad n°. 373) worden vervangen door 
de volgende onderdeelen: 

7°. het gedeelte der provincie Zuid-Hol
land, behoorende tot de inspectien der directe 
belastingen te Dordrecht, Gorinchem, Gouda, 
Schiedarn, met uitzondering van de gemeente 
Schiedam, H ellevoetsluis, Rotterdam, buiten
gemeenten, eerste en tweede afdeeling, en 
Vlaarding en, met uitzondering van de ge
meenten Monster en 's-Gravenzande, benevens 
de gemeenten Ove,·schie, Vianen, L exmond, 
Hagestein, Hei- en Boeicop en Everdingen, 
standplaats Rotterdam (aan te duiden als raarl 
van beroep voor de directe belastingen II te 
Rotterdam); 

11 °. het gedeel te der provincie N oord-H ol
land, behcorende tot de inspectien der directe 
belastingen te Russum, Hilversum en Zaan
dam, benevens de gemeenten Aalsmeer, Nieu
wcr-A ,nstel, Ouder-A mstel, Uithoorn, Laren, 
Blaricum en Huizen , standplaats Amsterdam 
(aan te duiden als raad van beroep voor de 
directe belastingen II te Amsterdam); 

2. In artikel 2 van voormeld besluit van 15 
September 1928 (Staatsblad n°. 373 ) wordt in 
plaats van ,,Ons" gelezen: Onzen Minister van 
Financien. 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Mei 1930. 

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

's-Gravenhage, den 26sten April 1930. 
~-:ILHELMINA. 

De Minister van Financien, De Gee r. 
(Uitgeg. 29 April 1930.) 

28 April 1930. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Algemeen Reglement Dienst 
en van het Algemeen Reglement Dienst 
Locaalspoorwegen. S. 151. 

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

Waterstaat van 27 Maart 1930, La. N., af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet en op 
artikel 4 der Locaalspoor- en Tramwegwet,; 
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Den Raad van State gehoord (advies van 8 

April 1930, n°. 27); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 24 April 1930, n°. 485, 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het Algemeen Reglement Dienst, vastge

Fteld bij Koninklijk besluit van 26 Juni 1913 
(Staatsblad n°. 315) en het Algemeen Regle
ment Dienst Locaalspoorwegen, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 3 Juni 1915 (Staatsblad 
n°. 230) , welke beide reglementen het laatst 
werden gewijzigd bij Koninklijk beslnit van 
13 Maart 1929 (Staatsbl'ad n°. 76) , te wijzigen 
als volgt: 

In artikel 11, tweede lid, wordt het getal 
,, ticn" gewijzigd in: ,,twintig", terwijl aan 
het slot als nieuwe volzin wordt toegevoegd: 

,.De bestuurder van een motorrijtuig, als 
,.bedoeld in artikel 1, punt 1, der Motor- en 
,,Rijwielwet, is verplicht bij het naderen van 
,.een overweg, totdat hij zekerheid verkregen 
,.heeft, dat hij <lien overweg zonder gevaar 
,.over kan rijden, met geen grootere snelheid 

• ,.te rijden dan die toelaat het motorrijtuig nog 
,. v66r den overweg tot stilstand te brengen." 

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

's-Gravenhage, den 28sten April 1930. 
WILHELMINA. 

De 11linister van 1-Vaterstaat, P. J . Rey me r. 
(Uitgeg. 12 Mei 1930. ) 

28 April 1930. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Mot.- en Rijw.regl. art. 16.) 

Het eerste lid van art. 16 Motor- en Rijw.
regl. is in <lien zin te verstaan, dat de woor
den ,,aan de linkerachterzijde" een betee
kenis hebben, die zich aanslnit aan de 
voorafgaande: ,,ter weerszijden van het 
rijtuig", welke kenlijk doelen op het uiteinde 
van het rijtuig. Deze opvatting is in over
eenstemming met de strekking der bepaling 
om de veiligheid van het verkeer te ver
zekeren, vermits alsdan het roode achter
licht tevens voor hen, die bii inhalen links 
voorbij willen rijden, aangeeft waar zich de 
uiterste linkerzijde van het rijtnig bevindt . . 
Derhalve kon de Kantonrechter beslissen, 
dat de la'ltaarn, die zich aan de achterzijde 
v. h. rijtuig bevond, <loch 8 a 10 c.M. van 
het midden der achterzijde verwijderd was 
en 52 c.M. van den linkerkant der achter
zijde, niet aan de linkerachterzijde geplaatst 
was . 

Op het beroep van A. J., requirant van cas
satie tegen een vonnis van de Arr.-Rechtbank 
te 's-Gravenhage van 14 Jannari 1930, hou
dende bekrachtiging, na het daartegen ge
daan verzet, van een door diezelfde Recht
bank op 17 December 1929 bij verstek gewezen 
vonnis, waarbij in hooger beroep werd beves
tigd een mondeling gewezen vonnis van het 
Kantongerecht te Alphen van 20 September 
1929, bij welk vonnis de requirant ter zake 
van het: ,,als bestuurder van een motorrijtuig 
op meer dan twee wielen zich met dat rijtuig 
op den openbaren weg bevinden tusschen een 

half uur na zonsondergang en een half uur 
voor zonsopgang, terwijl niet voldaan is aan 
het voorschrift van art. 16 van het Motor- en 
Rijwielreglement, voorschrijvende dat het mo
torrijtuig moet voorzien zijn aan de linker
achterzijde van een lantaarn, die achterwaarts 
een rood licht uitstraalt" met aanhaling on
der meer van de artt. 16, 22 en 73 van het 
Motor- en Rijwielreglement, 2 en 28 van de 
Motor- en Rijwielwet, 23 en 91 Sr., is ver
oordeeld tot eene geldboete van vijf gulden 
en hvee dagen vervangende hechtenis. 

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

Savel berg; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur, lui
dende: 

1. Schending van de artt. 350, 358 en 359, 
in verband met de artt. 398, 403, 415, 422, 
423 en 425 Sv., ~erm its door den inhoud der 
bewijsmiddelen het telaste gelegde nimmer 
kan warden bewezen ; 

2. Schending van art. 16, le lid, 22 en 73 
aanhef en sub a van het Motor- en Rijwiel
reglement, de artt. 2 en 28, le lid, der Motor
en Rijwielwet, van de artikelen onder le ge
noemd, in verband rri.et de artt. 351 en 352 
Sv., daar toch in het beroepen vonnis is over
wogen, dat, waar bewezen is, dat de lantaarn 
aan de achterzijde ongeveer acht a tien c.M. 
van het midden der achterzijde verwijderd 
was en 52 c.M. van den linkerkant der ach
terzij de, hierdoor bewezen is, dat deze lan
taarn niet aan de linkerachterzijde geplaatst 
was, hetgeen de Wet vereischt, welke overwe
ging echter noch in de bewoordingen, noch in 
de geschiedenis van art. 16 van het Motor- en 
Rijwielreglement steun vindt; 

0. dat in het bevestigde vonnis van het 
Kantongerecht overeenkomstig de telastleg- , 
ging als bewezen is aangenomen, met qualifi-

. catie en strafoplegging als voormeld, dat de 
requirant op 18 Juli 1929 des namiddags om
streeks 11.10 uur te Alphen aan den Rijo als 
bestuurder van een vierwielig motorrijtuig 
daarmede heeft gereden over den openbaren 
rijweg den Rijksstraatweg zonder dat het mo
torrij tuig aan de linkerachterzijde was voor
zien van een lantaarn, die achterwaarts een 
rood licht uitstraalde; 

0. dat door den inhoud der gebezigde be
wijsmiddelen vaststaat, dat zich we! een lan
taarn, die achterwaarts een rood licht uit
straalde, aan de achterzijde van het rijtuig 
bevond, <loch dat deze 8 a 10 c.M. van het 
midden der achterzijde verwijderd was en 52 
c.M. van den linkerkant der achterzijde; 

0. voorts dat de Kantonrechter blijkens de 
aanteekening van zijn vonnis heeft overwogen 
dat uit voorschreven omstandigheden blijkt 
dat bedoelde lantaarn niet aan de linkerach
terzijde geplaatst was, hetgeen de wet ver
eischt; 

0. omtrent de voorgestelde middelen: 
dat het eerste lid van art. 16 van het Mo

tor -en Rijwielreglement in <lien zin is te ver
staan, dat de woorden ,,aan de linkerachter
zijde" een beteekenis hebben, die zich aan
sluit aan de voorafgaande: ,,ter weerszijde 
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van het rij tuig" welke kennelijk doelen op het 
uiteinde van het rijtuig ; 

0 . dat deze opvatting ook geheel in over
eenstemming is met de strekking der bepaling 
om de veiligheid van het verkeer te verzeke
ren, vermits alsdan het roode achterlioht te
vens voor hen, die bij inhabn links voorbij 
willen rijden, aangeeft waar zich de ui terste 
linkerzijde van het rijtuig bevindt; 

0. dat hieruit volgt, dat de Kantonrechter 
de aangevallen beslissing kon nemen zonder 
in strijd te komen met gemelde bepaling van 
a rt. 16 van het Motor- en Rij wielreglement 
noch met eenig ander der in de voorgestelde 
rniddelen aangehaalde artikelen; 

0. dat mitsdien de middelen zij n onge
grond; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de Conclusie van 
den Adv.-Gen. Berger.] 

(N. J .) 

30 April 1930. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad. (Schoolgeldheffing voor 
Lager 0nderwijs in de gemeente Rheden.) 

Uit de omstandigheid, dat de heffing van 
schoolgeld op eene openbare school voor 
Lager 0nderwijs valt onder de artt. 265b 
en 265c der Gemeentewet volgt, dat beroep 
in cassatie tegen een uitspraak van een 
Raad van Beroep voor de gemeente inge
steld moet worden door den Burgemeester, 
tenzij de belastingverordening ingevolge 
art. 265d dier wet bepaalt, dat een of meer 
gemeente-ambtenaren voor bet instellen 
van dit beroep in de plaats van den Burge
meester treden . 

Hieruit volgt, dat de te Rheden bestaan
de regeling, dat in geval van beroep een 
door Burgemeester en W ethouders aange
wezen gemeente-ambtenaar in de plaats 
van den Burgemeester treedt als in strijd 
met de wet verbindende kracht mist. Niet • 
Burgemeester en W ethouders doch de 
gemeenteverordening zelve had dien amb
tenaar moeten aanwijzen. 

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

commies ter secretarie der gemeente R heden, 
bij schrijven van Burgemeester en Wethouders 
dier gemeente van 19 Nov. 1925, afd. 5, n°. 1371, 
aangewezen om, in geval van beroep, in de 
plaats van den Burgemeester te treden, tegen 
de uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen van Arnhem van 23 Dec. 
1929, in zake een aanslag wegens schoolgeld 
voor gewoon lager onderwijs in de gemeente 
Rheden over 1928 opgelegd aan A. te X. (Java); 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Adv.-Gen. van Lier, namens den Proc.-Gen. , 
strekkende tot verwerping van bet beroep ; 

0. dat in het beroepschrift tegen de voormelde 
uitspraak als middel van cassatie wordt aan
gevoerd : 

Juli 1928 ten gemeentehuize te De Steeg is 
ingekomen en dat gericht is tegen een aanslag
biljet gedateerd 29 Fehr. 1928 en door den 
schoolgeldplichtige ontvangen 8 . April 1928, 
tijdig is ingediend ; 

0. omtrent de ontvankelijkheid van het in
gestelde beroep in cassatie : 

dat de heffing van het onderwerpelijk school
geld valt onder de regeling van de artt. 265b en 
265c der Gemeentewet, waaruit volgt, dat be
roep in cassatie tegen een uitspraak van een 
Raad van Beroep voor de Directe Belastingen, 
dat schoolgeld betreffende, voor de gemeente 
moet worden ingesteld door den Burgemeester, 
tenzij de belastingverordening ingevolge art. 
265d der vermelde wet bepaalt, dat een of meer 
gemeente-ambtenaren voor bet instellen van 
bet cassatieberoep in de plaats van den Burge
meester treden ; 

dat nu art. 14 van de in het middel aange
haalde verordening, na onder meer te hebben 
bepaald, dat de belanghebbende van eene be
slissing op bezwaarschrift tegen den aanslag 
tot heffing van schoolgeld in beroep kan komen 
bij den Raad van Beroep voor de Directe Be
lastingen te Arnhem, voorts inhoudt : 

,,In geval van beroep wordt de door Burge
meester en W ethouders aangewezen gemeente
ambtenaar beschouwd als de ambtenaar bedoeld 
in hoofdstuk II der wet van 19 Dec. 1914 
(Stbl. no. 564). 

,,Het in art. 18 der wet bedoelde beroep in 
cassatie wordt in dat geval door hem ingesteld 
en de in art. 23, laatste lid, bedoelde toezending 
geschiedt aan hem, in plaats van aan den 
Minister van Financiiin."; 

dat de beide laatstvermelde voorschriften der 
Verordening niet kunnen steunen op art. 265d 
der Gemeentewet ; 

dat toch de aanwijzing van den gemeente
ambtenaar, die in de plaats van dim Burge
meester zal treden, slechts kan geschieden in de 
belastingverordening zelve en niet, zij het ook 
krachtens eene desbetreffende bepaling in de 
verordening, door B urgemeester en W ethouders; 

dat dit volgt uit den tekst van art. 265d ; 
dat bovendien het stelsel der Gemeentewet 

zulks duidelijk medebrengt ; 
dat immers de Gemeentewet zelve aanwijst, 

bij welk college bezwaar tegen opgelegde ge
meente-bela-sting kan worden gemaakt, wie op 
dat bezwaar zal beslissen en wie in de daarop 
volgende rechtsgedingen voor de gemeente zal 
optreden; 

dat in die lijn wel plaats is voor eene afwijken
de regeling in de met waarborgen omgeven 
belastingverordening zel ve, maar niet voor eene 
afwijkende regeling, op grond der Verordening 
door B1rgemeester en Wethouders vast t e stel
len · 

d~t derhalve de boven weergegeven voor
schriften der Verordening, als strijdig met de 
Gemeentewet, niet verbindend zijn, zoodat de 
daarop steunende aanwijzing bij het schrijven 
van Burgemeester en Wethouders, in den aan
vang van dit arrest vermeld, den commies ter 
gemeente-secretarie te Rheden niet bevoegd 
maakt om voor die gemeente bet onderhavige 

1 beroep in cassatie in te stellen ; 
Verklaart gemelden commies niet-ontvanke

ijk in het door hem ingestelde beroep in cassatie. 
(W.) 

Schending of verkeerde toepassing van art. 12 
der ,,Verordening tot heffing van schoolgeld 
voor het volgen van Lager 0nderwijs" der ge
meente Rheden, <loordat de Raad van Beroep 
aanneemt,, dat een beroepschrift, hetwelk 12 1 



261 l MEI (S. 152-153) 1930 

1 Mei 1930. BESLUIT, houdende wijziging 
van het Arbeidsreglement voor werklieden 
in 's Rijks dienst 1927. S. 152. 

Wij WILHELMINA, enz.; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Arbeid, Handel en Nijverheid en van Justitie , 
van Onzen Minister van Staat, Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw, zoo
mede van Onze Ministers van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen, van Financien, van 
Defensie, van Waterstaat en van Kolonien van 
3 Maart 1930, n°. 636, Afdeeling Arbeid; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 April 1930, n°. 31); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 23 April 1930, n°. 1316, 
Afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken, Ons besluit van 14 Maart 1927, Staats
blad n°. 53 (Arbeidsreglement voor werklie
den in 's Rijks dienst 1927) , laatstelijk gewij
zigd bij Ons besluit van 28 Mei 1929, Staats
blad n°. 267, opnieuw te wijzigen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 Maart 1930 te bepalen: 
Art. I. In Ons besluit van 14 Maart 1927, 

Staatsblad n°. 53 (Arbeidsreglement voor 
werklieden in 's Rijks dienst 1927), laatstelij k 
gewijzigd bij Ons beslui t van 28 Mei 1929, 
Staatsblad n°. 267, worden de navolgende wij-
1.igingen aangebracht: 

A. Na het vijfde lid van artikel 108 wordt 
ingevoegd een nieuw lid, luidende: 

6. Indien de verhindering om arbeid te 
verrichten ontstaat, nadat aan den werkman 
ontslag is verleend, doch v66r dat het ontslag 
is ingegaan, dan wordt, tenzij de werkman 
aanspraak heeft op pensioen ten laste van het 
Rijk, de uitkeering voortgezet tot zes en twin
t ig weken na het ontstaan van de verhinde
ring of, bij een vroeger einde van de ver
hindering, tot den dag, waarop deze ophoudt. 

Het zesde en zevende li d van artikel 108 
worden onderscheidenlijk genummerd 7 en 8. 

B. H et tweede lid van artikel 109 wordt 
gelezen: 

2. Een werkman, als in het eerste lid be
doeld, die n iet valt onder de verpl ichte ver
zekering, neergelegd in de Ziektewet, en ten
gevolge van eene ziekte of een ongeval , niet 
in verband met de uitoefening van zijn dienst 
ontstaan, verhinderd is zijn arbeid te verrich
ten, ontvangt eene uitkeering, gel ij k aan 80 
pet, van zijn t ij dloon, gedurende ten hoogste 
negen en dertig weken. Indien het ontslag 
van den werkman ingaat nadat de verh inde
ring om arbe id te verrichten is ingetreden, 
wordt de uitkeering voortgezet tot zes en twin
tig weken na het ontstaan van de verhinde
ring of, bij een vroeger einde van de verhin
dering, tot den dag, waarop deze ophoudt. 

C. Het cijfer 1 voor het eerste lid van 
artikel 111 vervalt. Het tweede li d van het 
artikel verval t. 

D. Artikel 119 wordt gelezen: 
1. Met verhindering om arbeid te verrich

ten wegens ziekte wordt voor de toepassing 
van de voorafgaande artikelen dezer para
graaf ten aanz ien van gehuwde vrouwelijke 
werklieden, die n iet vallen onder de ver
plichte verzekering, neergelegd in de Ziekte-

wet, gelijk gesteld verh indering we,gens zwan: 
gerschap of bevalling. 

2. Bij zwangerschap van gehuwde vrouwe
lijke werklieden, a ls bedoeld in het eerste lid, 
ontvangen dezen eene uitkeering, welke ge
lijk is aan het haar toegekende tijdloon, van 
den eersten dag af, dat zij eene verklaring 
van een geneeskundige of vroedvrouw overleg
gen, inhoudende dat haar bevalling waar
schijnlijk binnen een tijdsverloop van zes we
ken zal plaats hebben. 

3 . Bij bevalling van gehuwde vrouwelijke 
werklieden, als bedoeld in het eerste lid, ont
vangen dezen eene uitkeering, welke gelijk is . 
aan het haar toegekende t ijdloon, zoolang de 
verhindering om arbeid te verrichten uit di e 
oorzaak duurt, doch gednrende ten hoogste zes 
maanden en in elk geval gedurende ten min
ste zes weken na den dag der bevalling. 

4. Aan gehuwde vrouwelijke werkli eden, 
als bedoeld in het eerste lid, wordt voor zoo
ver daarin niet uit anderen hoofde is voor- · 
zien, in geval van bevalling, behandeling 
door een geneeskundige of vroedvrouw ver
leend vanwege en voor rekening van het Rijk. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na <lien van de 
dagteekening van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 

Onze Ministers voornoemd zijn bel ast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvar: 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene R ekenkamer. 

's-Gravenhage, den_ l sten Mei 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijve,·heid, 
T . J . Ver s c h u u r. 

De Minister van Justitie, J. Donner. 
De Minister van Staat. 

Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

Ruys de Beerenbrouck. 
De Minister van Onderwijs, 
K111,nsten en W etenschappen, 

J. Te r p s t r a. 
De Ministe,· van Financien, D e Gee r. 

De Minister van Defensie, L. N. Decker s. 
De Minister van Waterstaat, P . J . Rey me r. 

De Minis~er van Kolonii!n, De Graaf f. 
(Uitgeg . 15 Mei 1930.) 

1 M ei 1930. BESLUIT tot install ing van een 
expeditie- tevens betalingskantoor aan den 
H erungerweg bij V enlo en tot aanwijzing 
van een heerbaan. S. 153. 

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

Financien van 25 April 1930, n°. 168, Afdee
ling Invoerrechten en Accijnzen; 

Gezien de artikelen 37, 38, 42, 63, 64, 66 en 
75 der Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n°. 38), artikel 97 der wet van 
20 Juni 1862 (Staatsblad n°. 62) en artikel 
35 der wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 
127); 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Aan den weg, van H erungen over 
Niederdorf naar Venlo loopende, wordt een 
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grenskantoor, genaamcl H erungerweg inge
steld, dat wordt openge teld: 

a. a ls expeditiekantoor zoowel voor accijns
goederen als voor accijnsvrije goederen; 

b. als betalingskantoor op den voet van 
art ikel 42 der voormelde Algemeene Wet; 

c. voor den uitvoer van alle goederen (met 
inbegrip van gedistilleerd en wijn), ook met 
afschrijving of teruggaaf van den accijns; 

d. voor den doorvoer. 
2. De voormelde weg wordt van de Duit

sche grens tot aan het grenskantoor H erunger
weg aangewezen als heerbaan. 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 26 Mei 1930. 

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

's-Gravenhage, den l sten Mei 1930. 
WILHELMI A. 

De 11:linister van Financii!n, De Geer. 
( Uitgeg. 6 Mei 1930.) 

l ll!ei 1930. KON1NKLIJK BESLUIT. (Ge 
meentewet Art. 207.) 

Onthouding van goedkeuring aan een ge
meentebegrooting moet zijn gegrond op 
bezwaren tegen de begrooting, hetzij deze 
betreffen het voorkomen of het ontbreken 
van bepaalde posten op de begrooting, dan 
we! de hoegrootheid of de bestemming van 
bepaalde posten, hetzij het evenwicht of 
de eindbedragen van de begrooting. Een 
bezwaar van Ged. taten tegen het h. i. 
ten onrechte lijden van een aantal admi
nistratieve mandaten in de aan hen aan
geboden maar nog niet door hen vastge
stelde rekening over 1926 behoort bij de 
vaststelling van deze rekening onder de 
oogen te worden gezien, en niet bij de be
grooting voor 1929. De andere bezwaren 
van Ged. Staten betreffen het ontbreken 
op de begrooting van posten betreffend 
teruggave van zekere bedragen aan een 
oud-ontvanger; echter is de burgerlijke 
rechter en niet Ged. Staten bevoegd te be
s lissen of deze gelden aan den oud-ont
vanger behooren te worden teruggegeven. 

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

den Raad der gemeente Epe, tegen het be
sluit van Ged. Staten van Gelderland van 17 
December 1929, n°. 218, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan de begrooting dier gemeente 
rnor het dienstjaar 1929; 

Den Raad van State, Afdeeling voor d 
Ge chillen van Bestuur gehoord, advies van 
9 April 1930, n°. 241; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 26 April 1930, n°. 3643, Afd . 
B. B.; 

0. dat Ged. Staten van Gelderland, bij hun 
bes! uit van 13 J anuari 1926, n°. 79, in be
roep bij Ons Besluit van 31 Juli 1926, n°. 
70, gehandhaafd, hunne goedkeuring hebben 
onthouden aan het be luit van den Raad der 
gemeente Epe van 3 April 1925, waarbij in 
de gemeentebegrooting 1925 aan de uitgaven 
wordt toegevoegd de post ,, itgaven in ver-

band met het verschil in de boekhouding van 
den gemeenteontvanger" ten bedrage van 
f 2183.05½ en de inkomsten o. a. worden aan
gevuld met den post ,,Ontvangsten in ver
band met het verschil in de boekhouding van 
den gemeenteontvanger" ten bedrage van 
f 484.59½; 

dat de overwegingen van dit besluit van 
Ged. Staten hierop neerkwamen, dat verschil
lende bedragen, welke in verband met het 
wanbeheer van den in 1925 onts lagen ge
meenteontvanger H. A. Westhoff, a lsnog in 

. de rekening van den ontvanger moeten wor
den opgenomen, door het Gemeentebestuur 
onjuist berekend waren en dat te dezer zakc 
in de rekening van den ontvanger a lsnog be
hoorde te worden geleden eene uitgave van 
f 27,400.91, terwijl in ontvangst moest worden 
gesteld een beclrag van f 3443.27½; 

dat omtrent de gevolgen, wel ke deze beslis
sing voor de geldel ijke administratie der ge
meente Epe met zich behoorde te brengen, 
tusschen Ged. Staten en bet gemeentebestuur 
verschil van gevoelen is gerezen, hetgeen o.a. 
tot ·uiting is gekomen in de weigering va11 
Ged. Staten van Gelderland bij besluit van 
17 December 1929, n°. 218, om goeclkeuring 
te verleenen aan de begrooting der gemeente 
Epe voor het dienstjaar 1929, welk besluit 
steunt op de overwegingen, dat in de ge
meenterekening 1926 onder bijlagen 9 tot en 
met 13 administratieve mandaten tot een to
taal bedrag van f 27,400 .91, zijn geleden tot 
gedeeltel ij ke opheffing van het kasverschil 
van den oud-gemeenteontvanger H. A. West
hoff; dat deze mandaten hadden behooren 
te worden gesteld ten name van genoemden 
oud-gemeenteontvanger, aangezien volgens hun 
besluit van 13 Januari 1926, n°. 79, beves
tigd door Ons bij Ons besluit van 31 Jul, 
1926, n°. 70, uitgaven tot bovenbedoeld to• 
taal alsnog in de rekening van dien ont
vanger moeten word en opgenomen; dat in 
verband hiermede in de .onderwerpelijke be• 
grooting in ontvangst had moeten worden ge
bracht de post ,,Terugboeking van op den 
dienst 1926 ten onrechte afgegeven a':imini
stratieve rnandaten" ad f 27,400.91; en in 
uitgaaf de post ,,Teruggaaf aan den oud
ontvanger H. A. Westhoff van door hem 
gedane uitgaven in vorige dienstjaren" ad 
f 27,400.91; dat voorts in de rekening 1926 
onder volgnummer 284 aa der ontvangsten 
(Kapitaaldienst Hoofdstuk XV) is verant
woord f 7465.30½ wegens ontvangsten in ver
band met het verschil in de boekhouding van 
den gewezen ontvanger H. A. Westhoff; dat 
aan het betrekkelijk raadsbesluit tot wijziging 
der begrooting 1926 goedkeuring is onthouden 
op grond van het feit, dat in zake het kas
verschil van den oud-ontvanger geen andere 
boekingen behoorden plaats te vinden dan 
die, genoemd in hun besluit van 13 J anuari 
1926, n° . 79; dat derhalve deze ontvangpost 
in de rekening 192.6 slechts dan kan worden 
toegelaten, wanneer in de onderwerpelij ke be
grooting een uitgaafpost onder Afdeeling II 
Hoofdstuk XV wordt ingesteld met de om
schrijving: ,,Teruggaaf aan H. A. Westhoff 
van de in den clienst 1926 verantwoorde gel
den" ad f 7645.30½; 

dat van het genoemde besluit van Ged. 
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Staten van 17 December 1929, n°. 218, de 
gemeenteraad van Epe bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat het besluit van 
Ged. Staten steunt op Ons besluit van 31 
Juli 1926, n°. 70; dat bij dit besluit onge
grond werd verklaard het beroep van den 
Raad tegen het besluit van Ged. Staten van 
13 Januari 1926, n°. 79, waarbij goedkeuring 
werd onthouden aan eene suppletoire gemeente
begrooting voor 1925; dat bij bedoeld be
sluit van Ged. Staten het standpunt was in
genomen, dat alsnog in de rekening van den 
oud-ontvanger der gemeente Epe moeten 
warden opgenomen niet gemandateerde bedra
gen, welke het kasboek van den oud-ontvanger 
als uitgaaf en de administratie van het dis
tributiebedrijf a ls werkelijk ontvangen aanga
ven, welk standpunt dus door Ons a ls juist 
werd erkend; dat, aangezien op 31 Juli 1926 
(datum van Ons besluit) de dienst 1925 in
middels ges loten was, het door Ons bekrach
tigde besluit van Ged. Staten in een volgen
den dienst uitvoering moest vinden; dat ech
ter over die uitvoering opnieuw verschil van 
meening tus chen Ged. Staten en den Ge
meenteraad is gerezen; dat immers Ged. Sta
ten het niet eens bleken met de wijze, 
waarop het gemeentebestuur na het vallen 
van Ons meergemeld besluit het tekort in 
de kas van den oud-ontvanger heeft willen 
vereffenen; dat het gemeentebestuur zul ks 
heeft gedaan door administratieve mandaten, 
gesteld ten name van den tegenwoordigen 
ontvanger, terwijl Ged. Staten verlangden, 
dat een manclaat voor het kastekort zou war
den geste l cl ten name van den oud-ontvanger; 
dat de Raad zich echter met dit standpunt 
van Ged. Staten niet kan vereenigen; dat 
jmmers Ons Besluit van 31 Juli 1926 uit
drukkelijk vermeldt, dat ongegrond was het 
hoofdbezwaar van het appelleerende ge
meentebestuur, hierin bestaande, dat in de 
beslissing van Ged. Staten daadwerkelijk be-
1,loten lag eene uitspraak omtrent eene schuld
vordering van de gemeente op den oud-ont
vanger, en zulks op grand, dat Ged. Staten 
omtrent die schuldvorc¼iring geen uitspraak 
haclden geclaan, maar zich, los van de vraag 
omtrent de aansprakelijkheid des ontvangen,, 
op het standpunt hadden gesteld, dat her
:steld moesten warden de fouten in de admini-

tratie van den ontvanger, te weten de ver
:schillen tusschen zijn kasboek en zijne reke
ning; dat het nu naar zijne meening duide-
1 ijk is, dat indien gehandeld werd naar den 
wil van Ged. Staten de oud-ontvanger door 
het te zijnen name uitgegeven mandaat defi
nitief gedechargeerd zou zijn ter zake van het 
kastekort, waarover verschil , en dat in elk 
geval de gemeente in hare in rechten in te 
nemen positie zoodanig zou warden geschokt, 
<lat zij niet meer met een redelijke kans op 
succes · zich aan een proces met den oud
ontvanger zou kunnen blootstellen ; dat im
mers het gemeentebestuur in het bezit is van 
-een door den oud-ontvanger bij notarieele 
acte (van 14 Augustus 1926 voor 1 otaris J . 
H. Verheus te Epe) afgelegde erkenning, dat 
hij voor dit kastekort aansprakelijk is, be
houdens zijn recht om de te storten bedragen 
terug te vorderen, indien hij zijne niet-aan
sprakel ijkheid zou kunnen bewijzen, welke 

• 

erkenning, afgeiegd bijna vijf maanden na de 
ontdekking van het kastekort, en dus na rus
tige overweging, volkomen in overeenstem
ming is met het feit, dat de basis van de 
financieele afwikkel ing der verhouding tus
schen gemeente en ontvanger is gelegen in 
de rekening, terwijl daarentegen, indien het 
door Ged. Staten gewenschte mandaat werd 
afgegeven, daarin eene erkenning jegens den 
ontvanger zou gelegen zijn, dat hij voor zijn 
kastekort niet aansprakelijk is, en daarmee 
dus niet administratief, maar integendeel op 
rechtens bindende wijze zou zijn bes! ist, dat 
de gemeente op den oud-ontvanger geen vor
dering meer had, en zulks in lijnrechten 
strijd met de bovenmeegedeelde overweging 
van Ons besluit van 31 Juli 1926 ; dat in elk 
geval zoodanige gedragslijn ten gevolge zou 
hebben, dat in het te voeren civiel proces de 
bewijslast ten nadeele der gemeente zou war
den omgekeerd; dat echter ook formeel het 
standpunt van Ged. Staten naar zijne meening 
onjuist is; dat immen, het geschil hierover 
loopt, of in de rekening van den ontvanger 
als uitgaaf mogen voorkomen niet gemanda
teerde betalingen, die door hem zouden zijn 
gedaan aan den directeur van het distributie
bedrijf; dat deze beta! i ngen, indien zij a ls
nog door mandaten moeten warden gedekt, 
niet moeten warden belegd met een mandaat 
ten name van den oud-ontvanger, doch met 
zoodanig stuk ten name van den directeur van 
het distributiebedrijf; dat echter, aangez ien 
inmiddels het di$tributiebedrijf is opgeheven 
en de zaken van dat bedrijf dus in den boezem 
van het gemeentebestuur zijn teruggekeerd, 
dat mandaat mitsdien moest gesteld warden 
niet ten name van dien directeur, maar ten 
name van den tegenwoordigen ontvanger, d ie 
immer, thans voor zooveel noodig het finan
cieele beheer voert over de zaken, vroeger be
hoorende tot de competentie van den direc
Leur van het distributiebedrijf; dat het ge
meentebestuur op deze gronden de administra
tieve mandaten heeft opgesteld ten name van 
den tegenwoordigen ontvanger, welke door 
Ged. Staten word en gewraakt; dat daardoor 
tevens wordt bereikt, dat hunne vroegere, door 
Ons bekrachtigde, be lissing zich werkelijk 
beweegt binnen de grenzen van hun zeggen
schap over de begrooting der gemeente, en 
niet facto, hetgeen Wij niet wilden, eene be
sl issing meebrengt over de beweerde schuld
vorder ing der gemeente, die alleen aan den 
gewonen rechter toekomt; dat uit het aange
voerde volgt, dat onjuist is de eisch van Ged. 
Staten, dat in de onderhavige begrooting 

· 1929 worde op!renomen een ontvangpost tot 
terugboeking van de uitgegeven administra
tieve mandaten en een uitgaafpost tot terug
gave aan den oud-ontvanger; dat nog een 
tweede geschilpunt bestaat, echter ten nauw
ste met het hierboven vermelde samenhangen
de; dat dit geschilpunt hieruit voortkomt, dat 
de oud-ontvanger op de schuldvordering der 
gemeente zekere bedragen in mindering heeft 
betaald, en dat ook door de gemeente zijn 
ontvangen vorderingen, die de oud-ontvanger 
had uitstaan en die hij aan de gemeente had 
gecedeerd; dat Ged. Staten in de begrooting 
willen zien opgenomen een post tot terugbe
tal ing dezer gelden ad f 7645.30½ (in hun be-
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sluit is, blijkbaar bij verschrijving, sprake van 
f 7465.301/2); dat dit verlangen eene juiste 
consequentie van hun standpunt, ook des te 
duidelijker de onjuistheid van dat standpunt 
in het licht stelt; dat immers, indien hunne 
vroegere beslissing inderdaad slechts admini
stratieve waarde had, en niet prejudicieerde 
op de vordering der gemeente, niets hieraan 
in den weg stond, dat de gemeente gelden ac
cepteerde, die haar betaald werden in minde
ring eener vordering, die zij meende te heb
ben; dat de begrooting rechtens niets is dan 
eene machtiging om uitgaven te doen bene
vens eene raming cler inkomsten; dat, even
min a ls de begrootingsposten het dagelijksch 
bestuur tot uitgaven verplichten, even zoo 
min het overtreffen van de geraamde inkom
sten door we1·kelijke inkomsten en het binnen
komen van niet geraamcle inkomsten hen ver
plichten om de aldus inkomende betalingen 
te weigeren; clat er clan ook naar zijne mee
ning geen gegronde aanmerking op is te ma
ken, dat het gemeentebestuur, zoolang de be
voegde rechter niet heeft beslist, dat de be
weercle en erkende vordering op den oud
ontvanger niet bestaat, de daarop betaalde 
sommen in ontvangst heeft genomen; dat hij 
ten slotte opmerkt, dat de aanmerkingen van 
Geel. Staten inderdaad niet betreffen de be
grooting over 1929, <loch de rekening ove1· 
1926, in welke rekening de boekingen zijn ge
schied en de ontvangsten verantwoord, waar
over het geschil loopt, zoodat naar zijne mee
ning niet aan de begrooting 1929 goedkeuring 
had moeten zijn onthouclen, doch aan de re
kening 1926, terwijl de vraag, of in de be
grooting 1929 wijziging moet worden aan
gebracht, geheel afhankelijk is van cleze: of 
de reken ing 1926 juist is ; dat deze rekening 
door den Raad voorloopi 5 is vastgesteld en 
sinds lange jaren bij Geel . Staten berust, die, 
onclanks dringende vertoogen van het ge
meentebestuur, en in strijd met artikel 221 der 
Gemeentewet, tot nu toe in gebreke zijn ge
bleven deze rekening vast te stellen; 

0 . clat art. 207 cler Gemeentewet bepaalt, 
dat de gemeentebegrooting oin te kunnen 
werken, de goedkeuring behoeft van Geel. 
Staten; 

dat uit den aard van clit aan Geel. Staten 
verleende goedkeuringsrecht voortvloeit, . dat 
onthouding van goedkeuring moet zijn ge
groncl op bezwaren tegen de begrooting, hetzij 
deze betreffen het voorkomen of het ontbre
ken van bepaalde posten op de begrooting, 
dan we! de hoegrootheid of de bestemming 
van bepaalde posten, hetzij het evenwicht of 
de eindbedragen van de begrooting; 

clat in het onderhavige geval het eerste be
zwaar van Ged. Staten in wezen is gericht 
tegen het h. i. ten onrechte lijden van een 
aantal administratieve mandaten in de aan 
hun coll ege aangeboden, maar nog niet door 
hen vastgestelcle rekening over 1926: dat <lit 
bezwaar echter bij de vaststelling van deze 
reken ing onder de oogen behoort te worclen 
gezien en niet bij de begrooting voor 1929; 

dat de anclere bezwaren van Geel. Staten 
betreffen het ontbreken op de begrooting van 
een tweetal posten betreffende teruggave van 
zekere bedragen aan den oucl-ontvanger H. A. 
Westhoff, welke bedragen naar de meening 

van Ged. Staten aan hem behooren te worden 
teruggegeven; 

dat de burgerlijke rechter en niet het col
lege van Ged. Staten bevoegd is om te besl issen 
of cleze gelden aan den oud-ontvanger be
hooren te worden teruggegeven; 

dat mitsdien Geel. Staten ten onrechte aan 
de begrooting voor 1929 goedkeuring hebben 
onthouclen; 

Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goeclgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Gelclerland van 17 December 1929, 
n°. 218, de begrooting van de gemeente Epe 
voor het dienstjaar 1929 goed te keuren. 

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

3 Mei 1930. BESLUIT tot uitvoering van 
artikel 23, 2de lid van het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1928 
{Salarisregeling van leerling-verplegen
den) . S. 154. · 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gelet op artikel 23, tweede lid en op ar

tikel 43, tweecle lid van het Bezoldigingsbe
sluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1928; 

Op de voordracht van Onze Ministers van: 
Justitie van den 18 Maart 1930, Afcleeling 

A.S., n°. 966; 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw van den 20 Maart 1930, n°. 838, 
Afdeeling Armwezen; 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
den 27 Maart 1930, n°. 1371, Afdeeling Hoe
ger Onderwijs; 

Defensie, van den 8 April 1930, Iste Afd., 
n° 1 · 

Arbeid, Handel en Nijverheid van den 22 
April 1930, n°. 277C, Afd. Volksgezondheid; 

Gelet op het advies van Onzen Minister van 
Financien van den 28 April 1930, n°. 135, 
Generale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te rekenen van 1 November 1928 te be

palen als volgt: 
Art. 1. 1. De jaar1ijksche bezoldiging van 

de leerling-verplegenden bij Rijksverplegings
inrichtingen beclraagt: 

bij aanvang f 950; 
bij toelating tot het tweede gedeelte van den 

opleidingscursus f 1025; 
bij toelating tot het laatste gedeelte van den 

opleidingscursus f 1100. 
2. Het genot der belooning vangt aan op 

den <lag van de in functie-treding. 
2. De jaarlijksche bezoldiging van de leer

ling-verplegenden, die het wettelijk beschermd 
diploma hetzij voor de gewone ziekenverple
ging {Diploma A), hetzij voor de verpleging 
van zenuwzieken en krankzinnigen {Diploma 
B) , hebben verworven, bedraagt, zoolang zij 
nog niet tot verpleger(ster) zijn benoemd 
f 1106. 

3. Verhooging van bezoldiging, toe te ken
nen in verband met de toelating tot het 
tweede en tot het laatste gedeelte van den 
opleidingscursus of in verband met het ver
werven van een diploma als bedoeld in ar
tikel 2, gaat in op den eersten dag van de 
maand, waarin het resultaat van het onder-

• 
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zoek naar de bekwaamheid van den candidaat, 
om tot het volgende gedeelte van den oplei
dingscursus te kunnen worden toegelaten, dan 
we! van het examen ter verwerving van het 
diploma bekend wordt. 

4. Van de in de artikelen 1 en 2 vermelde 
bedragen wordt voor het genot van kost en 
inwoning een korting toegepast van f 600 
per jaar. · 

5. Bjj in dienstneming en sala1ieerjng van 
leerling-verplegenden, komt onverminderd de 
geldende uitvoeringsbepalingen van de wet 
van 2 Mei 1921 (Staatsblad n°. 702) tot wet
telijke bescherming van het diploma voor 
ziekenverpleging, de in gelijksoortige inrich
t ingen door hen met gunstig gevolg doorge
brachte cursustijd ten voile in aanmerking. 

6. Leerling-verplegenden, reeds in het bezit 
van een diploma A of B, die opleiding ver
krijgen voor ondersoheidenlijk het diploma B 
of A, genieten eene bezoldiging, welke voor 
het eerste jaar en volgende jaren gelijk is aan 
het bedrag, in artikel 1 onderscheidenlijk 
voor het tweede en voor het laatste gedeel tb 
van den opleidingscursus vastgesteld. 

7. Op de leerling-verplegenden vinden ove
rigens de bepalingen - de overgangsbepalin
gen inbegrepen - van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1928, voor zoover 
van toepassing op verplegers, zooveel moge
lijk overeenkomstige toepassing, met <lien ver
stande dat ten aanzien der vorenbedoelde 
overgangsbepalingen deze mede gelden voor 
de leer! ing-verplegenden, aangesteld geduren
de het tijdvak van 1 November 1928 tot den 
2den dag na dien der afkondiging van dit 
besluit. 

Terugvordering van eventueel tot den 2den 
dag na dien der afkondiging van dit besluit 
te veel genoten wedde vindt niet plaats. 

Onze Ministers, Hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van dit be luit, hetwelk in het Staatsblad ge
pl aatst en waarvan afsohrift gezonden zal wor
den aan de Algemeene R ekenkamer. 

Het Loo, den 3den Mei 1930. 
WILHELMI A. 

De Minister van Justitie, J. Donner. 
De Minister van Staat, 

Minister van Binnenlandsc/le Zaken 
en Landbouw, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J . T erp s t r a. 
De Minister van Defensie, L. N. D eckers. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

T. J. Ver s c h u u r. 
De Minister van Financii!n, D e Gee r . 

{Uitgeg. 13 Mei 1930.) 

5 Mei 1930. BESLUIT tot aanvulling van 
het Koninklijk Besluit van 26 Mei 1922 
(Staatsblad n°. 387), houdende vaststel
ling van een programma voor het eind
examen der gymnasia en het daarmede 
gelijkgestelde examen, vermeld in artikel 
12 der hooger-onderwijswet. S. 166. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 18 
Maart 1930, n°. 1514 III, afdeeling Voorbe
reidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 13, tweede lid , der Hooger
onderwijswet; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
15 April 1930, n°. 24; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 April 1930, n°. 
5974, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs ; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Eenig artikel. 
In Ons besluit van 26 Mei 1922 (Staatsb lad 

n° . 387), zooals het is aangevuld bij Ons be
sluit van 6 Mei 1926 (Staatsblad n°. 182) , 
wordt na artikel 16 ingevoegd een nieuw ar
t ikel 16bis, luidende als volgt: 

,,Zii, die met goed gevolg hebben afgelegd 
het examen in de wiskunde, bedoeld in artikel 
210b·is der Lager-onderwijswet 1920, zijn vrij
gesteld van het examen, bedoeld in artikel 2, 
afdeeling Va, Vb en V c, met uitzondering van 
de analytische meetkunde." 

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

Het Loo, den 5den Mei 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. Terpstra. 
(Uit(Je{J. 22 Mei 1930.) 

5 M ei 1930. BESLUIT tot hernieuwde aan
wijzing overeenkomstig artikel 157 der 
Hooger-onderwijswet van de afdeeling gym
nasium van het Christelijk lyceum te 
Haarlem. S. 156. 

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

Onderwijs, Kunsten en \Vetenschappen van 20 
Maart 1930, n°. 3200 III, afdeeling Voorbe
reidend Hooger en l[iddelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 167 der Hooger-onderwijs
wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 15 
April 1930, n°. 25); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 April 1930, n°. 5954, 
afdeeling Voorbereidend Hooger en Middel
baar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1930 de afdee

ling gymnasium van het Christelijk lyceum te 
Haarl e1n van de ,,Vereeniging tot stichting 
en instandhouding van inrichtingen voor 
Christelijk voorbereidend hooger en middel
baar onderwijs voor Haarlem en Omstre
ken", gevestigd aldaar, opnieuw voor een tijd
vak van zes jaren aan te wijzen als bevoegd 
om met inachtneming der desbetreffende wet
tel ijke voorschriften aan haar leerlingen die 
het onderwijs tot aan het einde hebben bijge
woond een getuigschrift van bekwaamheid tot 
universitaire studien af te geven dat met het 
getuigschrift, in artikel 11 der Hooger-onder
wijswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 
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Onze Minister van Onderwijs, K unsten en 
W etenscha ppen is bela t met de u itvoering van 
di t beslui t, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en waarvan a fsch r ift zal worden ge
zonden aan den R aad van State. 

H et Loo, den 5den Mei 1930 .. 
WILHE LMINA. 

D e M inister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. T e r p s t r a. 
(Uitgeg. 22 M ei 1930.) 

5 M ei 1930. ARREST van den H oogen R aad 
Onder een inrichting, bedoeld in art. 2. 

IV, hinderwet is slechts te verstaan een 
inrichting, in hoofdzaak dienende om d e 
daar genoemde stoffen te bewaren . 

Hieruit vo lgt, dat een benzinetank
wagentje, waarin we! t ijdelijk benzine aan
wez ig is, doch enkel voor dadelij ke af
levering aan de verbruikers, geen inr ich
ting is in den zin van art . 2, IV, h inderwet. 

Ook uit de artt . Ii, 6 en 10 der wet volgt , 
dat d e wet niet geld t voor benzinetank
wagentjes, welke niet aan een bepaalde 
p laa t s zijn gebonden en waarbij naleving 
d er bovengenoemde a r t ikelen is uitges lot en . 

De Officier van Justit ie bij de Arr.-R ech t ba nk 
t e Middelburg is r equirant van cassatie tegen 
een vonnis dier R ech t bank van d en 3lsten 
J a nuari 1930, waarbij in hooger beroep , na ver
n ietiging van een vonnis van het Ka ntongerech t 
t e Goes van 13 December 1929, Ary Linden 
berg, rijwiel bersteller en benzineverkooper, ge
boren t e Goes 16 ovember 1897 en a ldaar 
wonende, van a l het hem telastegelegde is vrij
gesproken ; 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord enz. ; 
Gezien enz. ; 
Gelet op de middelen van cassatie, d oor den 

requirant voorgest eld bij schriftuur: 
1. Schending van d e ar tt. 1 en 2, IV der 

hinderwet, door d eze ar t ikelen niet toe tepassen 
2. Schending van ar t. 423, lid 2, juncto 425 

van het Wetboek van Strafvordering, door ver
dachte ook v rij t e spreken van het in d e t weede 
en derd e plaats telast egelegde, hoewel noch d oor 
d en Officier van Justit ie noch d oor den ver
d achte d e beslissing d er hoofdzaak door de 
R echtbank was gevraagd ; 

3. Schend ing van a rt. 44 der wet op d e R ech
t erlij ke Organisatie in verband met art. 16 j0 • 

44 d er verordening op het brandwezen in de 
_gem eent e Goes n°. 94 ; 

Gehoord den Advocaat-Generaal Besier, 
namens den Procureur-Generaal, in zijn con 
dusie dM rtoe strekkende, dat het bestreden 
v onnis za l worden verh ietigd en dat d e zaak 
zal worden verwezen naar het Gerechtshof t e 
's-Graven hage, om op het bestaande hooger 
b eroep verder t e w.orden berecht en af~edaan ; 

0 . dat den gerequireerde bij de inLeidende 
d agvaarding was t elastegelegd : ,,dat hij den 
15den October 1929, d es voormiddags circa 
10 ½ uur, t e Goes a ls hoofd eener onderneming, 
zonder d e varaischte vergunning, een inrichting 
t o t bewaring van benzine in w rking heeft ge
houden op de onafges loten stoep van perceel 32 

Wijngaardstraat, hebbende hij daar ter plaatse 
een zoogenaamd benzinet ankwagent je aanwezig 
gehad, waarin zich circa 180 liter benzine be
vond, en voor geval t er zake van het boven
omschrevene geen veroordeeling mocht volgen, 
ter zak e dat hij op 15 Oct ober 1929, des voor
middags ten circa ha lf elf ure, in de ~emeente 
Goes op d e s t oep van perceel 32 Wijngaard
straat een bewaarplaats voor benzine heeft ge
had , hebbende hij aldaar een tankwagentje ge
had , waarin een hoeveelheid van circa 180 a l
thans m eer clan 150 liter benzine aamvezig was, 
en t en slo t te, moch t ook deswege geen veroor
deeling volgen , ter zake d at hij op 15 October 
1929 in de gemeente Goes, des voormiddags 
ten circa half elf ure, in perceel 32 Wijnga.ard
straat van benzine circa 180 liter , a lthans aan
zienlij k meer clan 10 liter opgeslagen heeft ge
had" · 

0. dat de K antonrech ter te Goes bij vonnis 
van 13 December 1929 het primair telastege
legde heef t bewezen verklaa rd en geq ua lificeerd 
als : ,,als hoofd der onderneming zonder d e ver
eischte vergunning een in art. 2 der hinderwet 
omschreven inr ichting in werking houden" , 
weshalve de gereq uireerde, m et toepassing van 
d e artt . 1 , 2 aanhef en sub IV, 22 alinea l , aan
hef en sub a, 33 der hinderwet, 23 en 91 van 
het Wetboek van trafrecht, is veroordeeld tot 
een geldboete van een gulden en cen vervan
gende hechtenis van een dag; 

0 . d at op het hooger ber oep van den gere
q uireerde de Recht ba nk onder meer heeft over
wogen: ,,dat . . .. is komen vast te staan, dat 
appellant ter plaatse en ten tijd e als bij de oor
spronke!ijke dagvaarding vermeld aanwezig 
heeft gehad een z.g. ,, benzinetankwagentje", 
ged eeltelij k gevuld met benzine; 

dat in zulk een benzinetankwagentj e wel is 
waar benzine kan worden bewaard en t en d eze 
daarin ook benzine aanwez·ig was, doch dit 
daarom nog niet behoeft t e worden aangemerkt 
als een inrichting tot bewaring van benzine, 
a ls bedoeld in art. 2 sub IV der hinderwet; 

dat zulk een tankwagen tje t och in de eerste 
plaats is een afl everingstoestel, waa.rin voor 
d adelijke aflevering aan verbruikers benzine 
gereed wordt gehouden; 

dat d it tankwagent je, derha lve niet moet 
worden beschouwd a ls een inrichting best emd 
om benzine in te bewaren ; 

dat de R'.echtbank clan ook n iet bewezen 
acht , dat de verdachte zich heeft schuld ig ge
maak t aan het hem bij oorspronkelijke dag
vaarding in d e eerste pla.ats telastegelegde, zoo
d at het vonnis, waarvan beroep, a ls onjuist 
gewezen moet wor den vernietigd ; 

dat de R echt bank evenmin bewezen acht 
hetgeen appellant bij oorspr onkelijke dagvaar
ding in de t weed e plaat s en evenmin hetgeen 
hem m eer subsidiai r is t elastegelegd"; .. . . 

weshalve de gerequireerde bij het bestreden 
vonnis, na vernietiging van de beroepen u it
spraak, zoowel van het hem in d e eer ste plaats 
a ls va n het hem in de t weed e p laat s en van het 
hem meer subsidiair telastegelegde is vrijge
sproken; 

O. d at bij de schr ift uur is betoogd, met be
trekking tot de ontvankelijkheid van het be
roep in cassatie, dat, waar d e Rechtbank den 
fe itelijken ondergrond, dat in het benzinet ank
wagent je benzine aanwezig was en bewaard kon 
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blijven, bewezen achtte, haar beslissing een niet gelden voor tankwagentjes a ls het ten deze 
juridisch oordeel inhield over de beteekenis der bedoelde, welke uit den aard der zaak niet aan 
woorden ,,bestemd ott bewaring van benzine" een bepaalde plaats zijn gebonden en waarbij 
in art. 2, IV der hinderwet en derhalve een na leving der zooeven aangehaalde artikelen is 
bedekt ontslag van rechtsvervolging was, en uitgesloten; 
voorts, ter ondersteuning van dat requirant nu we! stelt, dat het onder-

het eerste middel: dat. uit de voormelde om- werpelijke wagentje door daaronder geplaatste 
standigheden en de mede bewezen omstandig- houten klosjes tot een vaste inrichting was ge
heden, dat het tankwagentje door daaronder maakt, <loch voor deze bewering in het be
geplaatste houten klosjes tot een vaste inrich- streden vonnis eenige feitelijke grondslag niet 
ting was gemaakt en dat verdachte, die rijwiel- is te vinden en zij daarom buiten beschouwing 
hersteller en benzineverkooper is, geen andere moet blijven ; 
bergplaats heeft tot het in voorraad hebben dat uit het bestreden vonnis derhalve niet 
van benzine, blijkt, dat <lit benzinetankwagen- anders valt af te leiden, dan dat de Rechtbank 
tje niet alleen bestemd was om benzine af te het in werking houden door gerequireerrle eener 
leveren, maar ook om daarin benzine te bewaren, , inrichting tot bewaring van benzine in den zin 
totdat er zich gegadigden zouden melden; J van art. 2, IV der hinderwet niet bewezen heeft 

het tweede middel : dat, nadat de Rechtbank I geacht, en zij, aldus beslissende, een zuivere 
evenals de Kantonrechter over het primair , vrijspraak heeft gegeven, waartegen het gewone 
telastegelegde had geoordeeld, de Rechtbank beroep in cassatie niet openstaat; 
de zaak naar den Kantonrechter had moeten En ten aanzien van de subsidiaire en de meer 
terugwijzen, die in zoover niet over de hoofd- subsidiaire te lastlegging: 
zaak had geoordeeld, daar bij het primair 0. dat de daarbij omschreven feiten zijn 
telastegelegde de vraag liep over het a l dan strafbaar gesteld bij art. 16, sub 1 en 2 der ver
niet zijn eener inrichting, bestemd tot bewaring ordening op • het brandwezen in de gemeente 
van benzine in den zin der hinderwet, terwijl Goes n°. 94, - respectievelijk verbieclende het 
het bij het in de tweede en derde plaats telaste- hebben van bewaarplaatsen voor petroleun of 
gelegde ging over de vraag, of het tankwagentje andere licht ontvlambare v loeistoffen en (onder 
volgens art. 16 der Goessche verordening op het meer) het van benzine in een perceel meer op
brandwezen een bewaarplaats was voor het be- geslagen hebben dan 10 Liter, - op overtre
waren van benzine boven een bepaalde hoeveel- ding van welke feiten b\j art. 44 telkens een 
heid ; geldboete van ten hoogste f 20 is gesteld ; 

en het derde middel: dat op de overtredingen dat, waar tegen die feiten alzoo geen nadere 
van voorzegd art. 16 ingevolge art. 44 der meer- strafwas bedreigd dan geldboete van ten hoogste 
gemelde verordening een geldboete van f 20 is f 25, de Rechtbank daarvan in hooger beroep 
gesteld, zoodat een telastelegging van over- geen kennis kon nemen en haar die bevoegdheid 
tredingen van <lit artikel niet vatbaar was voor ook niet toekwam doordien de gerequireerde, 
een behandeling in hooger beroep en de Recht- in eersten aanleg wegens het hem primair telaste
bank zich dus, in stede van den verdachte vrij gelegde veroordeeld, ingevolge de artt. 407 en 
te spreken, niet-ontvankelijk had moeten ver- 425 van het ,vetboek van Strafvordering ver
klaren van het in de tweede en derde plaats plicht was (vermits geen gevoegde strafbare 
telastegelegde kennis te nemen ; feiten aan het oordeel des Kantonrechters 

0. dat bij dit betoog blijkbaar, en zulks onderworpen waren), tegen het vonnis in zijn 
terecht, wordt uitgegaan van de stelling, dat, geheel hooger beroep in te stellen; 
indien eenerzijds de Rechtbank een onjuiste dat voorts art. 423, tweede lid, in art. 425 
beteekenis heeft gehecht aan de in de dagvaar- van h.et Wetboek van Swafvordering toepasse
ding voorkomende, kenlijk aan art. 1 en 2 IV lijk verklaard op het hooger beroep bij de Arr.
der hinderwet ontleende woorden ,,inrichtingen Rechtbank, kenlijk uitgaat van de onrlerstel
bestemd tot bewaring" van benzine, en indien ling, dat het a lsnog te onderzoeken deel der 
zij anderzijds niet gerechtigd was in hooger telastlegging in appe l tot de kennisneming van 
beroep van het in de tweede en derde plaats h et Hof (respectievelijk de Rechtbank) behoort 
aan gerequireerde telastegelegde kennis te zoodat, - waar dit bij de onderwerpel\jke sub-

. nemen en in een onderzoek te treden van de sidiaire en meer subsidiaire telastlegging niet 
vraag, of het bewijs dier telastleggingen was het geval was, - de Rechtbank na de door haar 
geleverd, de door haar gegeven vrijspraken gegeven vrijspraak van het primair telastege
geen vrijspraken waren in den zin van art. 430 legde, dus in elk geval de zaak naar den Kan
van het Wetboek van Strafvordering, in welk tonrechter had behooren terug te wijzen ten
geval beroep in cassatie tegen die beslissingen einde de bedoelde door hem nog niet berechte 
zou openstaan; telasteleggingen te onderzoeken ; 

0. alsnu met betrekking tot de primaire 0. dat mitsdien de Officier . van Justitie in 
telastlegging : zijn beroep in cassatie, voor zoover gericht tegen 

dat blijkens de bewoordingen van art. 2, de door de Rechtbank gegeven vrijspraken van 
aanhef en sub IV der hinderwet onder ,,inr ich- het in de tweede en derde plaats te'eastegelegde 
ringen, bestemd tot bewaring van vluchtige ontvankelijk is en het vonnis te dien aanzien 
koolwaterstoffen (waaronder begrep en ben- we..,.ens schennis van art. 44 der wet op de rech
zine\" te verstaan zijn inrichtingen, in hoofd- terlijke organisatie, in verband met de artt. 
zaak dienende om de genoemde stoffen daarin 16 en 44 der Goessche verordening op het brand
te bewaren en niet de zoodanige, waarin die wezen, behoort te worden vernietigd; 
stoffen wel tijdelijk aanwezig zijn, doch enkel Verklaart den requirant niet-ontvankelijk in 
voor dadelijke aflevering aan de verbruikers; zijn beroep, voor zoover gericht tegen de vrij-

dat uit de artt. 5, 6 en 10 der hinderwet spraak van het primair telastegelegde, doch 
bovendien volgt, dat de bepalingen dier wet ontvankelijk in zijn beroep, voor zoover ge-
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richt tegen de vrijspraak betreffende het in de 
tweede en derde plaats telastegelegde ; 

Vernietigt te dien aanzien het bestreden 
vonnis; 

.Rechtdoende ingevolge art. 105 der wet op 
de rechterlijke organisatie: 

Wijs• de zaak terug naar het K antongerecht 
te Goes teneinde haar a lsnog met betrekking 
tot de den gerequireerde subsidiair en meer 
subsidiair telastegelegde feiten te berechten. 

Gem.stem.) 

6 Mei 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
Gemeentewet. Aankoop van p erceelen 

wei- en houwland door de gemeente Deven
ter. 

Voorgenomen verkoop van effecten tot 
gedeeltelijke dekking van de kosten van 
dezen aankoop niet goedgekeurd. 

Wij WILHELMINA enz.; 
Be chikkende op het beroep ingesteld door 

den Raad der gemeente Deventer, tegen bet 
besluit van Ged. Staten van Overijssel van 
24 December 1929, N°. 11522/8152, 2• afdee
ling, waarbij goedkeuring is onthouden aan bet 
besluit van genoemden Raad van 25 November 
1929, N°. 12/47 /6, tot bet verkoopen van effec
ten, ten einde met de opbrengst daarvan een 
gedeelte van de koopsom van eenige perceelen 
wei- en bouwland tot een bedrag van ± 
f 124,863.25 te voldoen ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 April 1930, N°. 277 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 1 Mei 1930, N°. 3909, Afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur; 

O. dat de Gemeenteraad bij bovengenoemd 
besluit o. a. 1°. heeft aangewezen tot dekking 
der kosten van grondaankoop ten bedrage van 
f 169,377.- : onder andere a. het over 1929 
wegens grondverkoop enz. te bel!')ggen bedrag, 
geschat op f 20,000 ; b. de op den dienst 1929 
ontvangen of nog teontvangen bedragen wegens 
uitgelote obligatien en pandbrieven voor zoover 
geen verwisseling tegen andere stukken heeft 
plaats gehad, geschat op f 8000.-: 2°. heeft 
besloten voor dekking van het restant der 
kosten van den bedoelden grondaankoop ten 
bedrage van ± f 124,863.25 voor zooveel noodig 
een aantal effecten te verkoopen ; 

dat de Raad daarbij o. a. heeft overwogen, 
dat bij een besluit van dezelfde dagteekening 
eenige perceelen bouw- en weiland zijn aange
kocht voor een bedrag, groot, met inbegrip van 
de kosten vaneigendomsoverdracht, ± f 169,377: 
dat het gewenscht wordt geacht de kosten van 
dezen grond te bestrijden, o. a. uit het blijkens 
de verantwoording behoorende bij de gemeente
rekening over 1928 nog te beleggen bedrag, 
groot f 12,139, zoomede uit eventueel te ont
vangen bedragen wegens afkoop van uitgangen 
enz., geschat op f 20,000; dat bet gewenscht is, 
de in 1929 ontvangen of nog te ontvangen be
dragen voor uitgelote efiecten, voor zoover niet 
tegen andere stukken verwisseld, mede tot dek
king der kosten van bedoelden aankoop te be
stemmen ; dat het dan nog ontbrekende bedrag 
tot dekking der kosten van aankoop van den 

grond zou kunnen worden gevonden uit den 
verkoop van efiecten; 

dat Ged. Staten bij besluit van 24 December 
1929, 2• afdeeling N°. 11522/8152, aan bet 
raadsbesluit voor zoover den daarbij bedoelden 
verkoop van efiecten betreft, de goedkeuring 
hebben onthouden uit overweging dat naar het 
oordeel van hun College de verkoop van efiecten 
tot gedeeltelijke dekking van de kosten van 
dezen grondaankoop niet wenschelijk is ; dat 
toch deze gronden zijn aangekocht met de be
doeling, om ze binnen korteren of langeren tijd 
a ls bouwterrein weer van de hand te doen en 
deze aankoop derhalve is geschied, ten einde 
vroeger of later te kunnen voorzien in de be
hoeften met betrekking tot de volkshuisves
ting ; dat voor de bestrijding van zoodanige uit
gaven het rentegevend kapitaal van de gemeente 
niet zal mogen worden gebezigd, cloch bet de 
voorkeur verdient de noodige gelden uit geld
leening te vinden ; clat bet aangaan van eene 
geldleening voor het aangegeven doe! weliswaar 
in de eerste jaren, wat de financieele gevolgen 
voor de gemeente betreft, niet veel zal verschil
len van de door den Raad voorgenomen wijze 
van financiering, daar de rente van de te s!uiten 
leening a lsdan ongeveer dezelfde zal zijn als de 
rente, die de effecten afwerpen, maar dat hier
bij moet worden bedacht, dat de rente van de 
leening jaarlijks vermindert en dat de gemeente 
bij verkoop van hare efiecten voor altij cl de 
rente daarvan derft ; dat voorts eene omzetting 
van het in efiecten belegd kapitaal in grond 
uit den aard der zaak voor de gemeente ge
ringer opbrengst zal geven en dat deze in het 
gegeven geval nog geringer zal zijn, wijl de be
trekkelijke perceelen grond niet zijn gekocht 
tegen bouwland'waarde, doch tegen de veel 
hoogere bouwterreinwaarde; dat eene verzil 
verinp.; van efiecten voor bet aangegeven doel, 
naar hunne meening, evenmin hiermede wordt 
gerechtvaardigd, dat eene belegging in grond 
voor de gemeente eene grootere zekerheid zou 
bieden clan de door den Raad ten verkoop be
stemde effecten verschafien, daar het in dezen, 
gezien de bedoeling welke bij dezen grondaan
koop voorzit, geldt eene belegging van min of 
meer tijdelijken aard; dat op grond van het 
vorenstaande de voorgenomen verkoop van 
effecten niet in bet belang van de gemeent : ◊-et 
worden geacht en bet raadsbesluit voor zoover 
dezen verkoop betreft, niet voor goedkeuring 
vatbaar is; 

dat de Gemeenteraad in beroep · aanvoert, 
dat Ged. Staten er nimmer bezwaren tegen 
hadden, dat tot dekking der kosten van grond
aankoop gebruikt werden de wegens grond
verkoop en de wegens uitgelote obligatien en 
pandbrieven, voor zoover geen verwisseling 
tegen andere stukken heeft plaats gehad, te be
leggen bedragen en geenszins eischten, dat voor 
die bedragen effecten werden gekocht; dat deze 
zienswijze z. i. juist is, daar men zoodoende een 
vermogensbestanddeel van groote zekerheid 
verkrjjgt., eene zekerheicl grooter dan die van 
een effect; dat immers grond is een productie
middel, clat door zijne betrekkelijke schaarsch
heid zelfs de neiging heeft in waarde te stijgen, 
terwijl effecten zijn in bepaalde geldsoorten 
luidende credietpapieren, die hunne waarde 
gedeeltelijk of geheel kunnen verliezen, zoowel 
door verminderde of verdwenen credietwaardig-
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heid van den schuldenaar als door verminderde 
of verdwenen koopkracht van de geldsoort, 
waarin zij luiden: dat gronden, zooals in casu, 
zich aansluitende aan de bebouwde kom eener 
zich steeds uitbreidende gemeente als Deventer, 
nog in sterkere mate zijn te beschouwen als 
betere geldbelegging dan effecten ; dat het hem 
niet duidelijk is, waarom naar het oordeel van 
Ged. Staten de verkoop van stukken uit het 
effectenbezit d er gemeente tot d ekking der 
kosten van dezen grondaankoop niet wensche
lijk is, terwjjl dit College er geen bezwaar tegen 
heeft, dat de wegens grondverkoop en de wegens 
uitgelote effect en te beleggen bedragen daar
voor gebruikt warden ; dat immer s, indien bij 
voorbeeld de grand geringer opbrengst zal geven 
dan de te verkoopen effecten, dan ook die grand 
een even geringer rendement zal bez itten als 
de effecten, die men had kunnen koopen voor 
die te beleggen gelden ; dat ten aanzien van 
h et argument van Ged. Staten, dat d e rente 
van eene leening jaarlijks vermindert en dat 
de gemeente bij verkoop van hare effecten voor 
a ltijd de r ente daarvan derft, in aanmerking 
moet worden genomen, dat de r ente van d e 
leening vermindert ten gevolge val} jaarlijksche 
aflossing uit de gewonemiddelen; dat bij werken 
van beperkten levensduur jaarl\jksche bijdragen 
uit den gewonen dienst noodzakelijk zijn, doch 
dit niet het geval is bij aankoop van grand, 
waarop niet jaarlijks behoeft te warden afge
schreven ; dat immers bij een als door Ged. 
Staten bedoelde financiering het tegenwoordige 
geslacht onnoodig wordt belast; dat deze gron
den, voor zoover zij niet in erfpacht zullen 
worden uitgegeven, waarschijnlijk wel binnen 
korteren of langeren tijd als bouwterrein weer 
van de hand zullen warden gedaan en dus wel
licht als eene belegging van min of meer tijde
lijken aard kunnen warden beschouwd, doch 
dat voor die opbrengst weer nieuwe grand kan 
warden aangekocht, zoodat in wezen deze be
legging zelfs eene ,,altijddurende" kan zijn; 
dat, al neemt men aan, dat het bij aankoop van 
die gronden geldt eene belegging van min of 
meer t(jdelijken M rd, dan toch ook gedurend e 
dit kortere of . la ngere tijdperk de zekerheid 
van bezit een vraagstuk van het allergrootste 
belang is; 

0. dat op de door Ged. Staten aangevoerde 
gronden moet warden ea Jger.omen , dat, de 
voon;enomen verkoop van effe ~te!1 tot gedeel
telijke dekking van d e kosten van den voren
genoemden grondaankoop niet wenschelijk is ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minist er van Binnenlandsche Zaken en 

Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, waarvan afschrift zal warden gezonden 
aan den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van B estuur. 

Het Loo, d en 6 Mei 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 

Ruys de B ee r enbrouck. 
(B.) 

7 M ei 1930. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het op 
28 Juni 1929 op het Congres der Alge
meene Postvereeniging te Londen getee
kend verdrag en de aldaa r geteekende 
overeenkomsten. S. 157. 

Wij "\VILHELMINA, enz.; 
Gezien het op 28 Juni 1929 op het Congres 

der Algemeene Postvereeniging te Londen ge
teekende algemeen postverdrag, alsrnede de op 
clat Congres geteekende overeenkomsten, te 
weten: 

1 °. de overeenkomst, betreffende de brieven 
en de doosjes met aangegeven waarde; 

2°. de overeenkomst, betreffende de post 
pakketten; 

3°. de overeenkomst, betreffende den post
wisseldienst; 

4 °. de overee'nkomst, betreffende den post
girodienst ; 

5° . de overeenkomst, betreffende de invor
dering van gelden op quitantien en handeis
papier; 

6°. de overeenkomst, betreffende abonne
menten op nieuwsbladen en tijdschriften, 

van welk verdrag en van welke overeenkom
sten, alsmede van de daarbij behoorende slot
protocollen en ui tvoeringsreglementen een af
druk bij <lit Besluit is gevoegd; 

Overwegende, dat Onze akte _van bekrachti
ging van dat verdrag en van die overeenkom
sten op 3 J anuari 1930 te Londen is neder
gelegd; 

Overwegende verder, <lat genoemd verdrag 
en genoemde overeenkomsten op 1 Juli 1930 
in werking zullen treden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 5den Mei 1930, 
Directie van het Protocol, n°. 14285 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
meerbedoeld verdrag en meerbedoelde over

eenkomsten te doen bekend maken door de 
plaatsing van <lit Besluit in het Staatsblad. 

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

Het Loo, den 7den Mei 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister va11 Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Uitgeg. 20 M ei 1930. ) 

UNION POSTALE UNIVERSELLE 

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE 
conclue entre l'Afghanistan, l 'Union de 
l' Afrique du Sud, l' Albanie, l' All ernagne, 
les Etats-Unis d' A rnerique, l' Ensernble 
des posses.sions inwla-ires des Etats-Unis 
d' A rnerique aut1·es que l es iles Philippines, 
les iles Phil ippines, la R epubl ique Argen
tine, la Commonwealth de l ' A ustralie , 
l' A ut,·ich,e, la B elgique, la Colonie du 
Congo B elge, la B olivie, le Bresil, la Bul
garie, le Canada, le Chil·i, la Chine, la 
R epublique de Colornbie, la Republique de 
Costa-Rica, la R epu blique de Cuba, le 
Danernark, la vill e L i bre de Dantzig, la 
R epublique Dorninicaine, l' Egypte, l' Equa
teur, l' Espagne, l' Ense1nble des Colonies 
Espagnoles, l' Estonie, l' Ethiopie, la Fin-
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lande, la France, l ' Algerie, les Colonies 
et protectorats Fran~ais de l ' Indochine, 
l' Ensem ble des autres Colonies Fran~aises, 
le Royaum e-Uni d,e la Grande-Bretagne et 
de l 'lrlande du Nord, la Grece, le Gua
temala, la R epublique d'Haiti, le Roy
aume de H edjaz et de N edjde et Depen
dances, la R epublique du Honduras, la 
Hongrie, l'lnde Britannique, l 'lraq, l'Etat 
Libre d' lrlande, l' I slarule, l' ltalie, l' En- ' 
semble des Colonies Italiennes, l e Japon, 
le Chosen, / 'Ensemble des autres Dt!pen
dances Japonaises, la L ettonie, la R epubli
que de L iberia, la L ithuanie, l e Luxem
bourg, le Maro c (a /'exclusion de la zone 
Espa.gnole), l e Maroc (zone E spagnol e), 
/,e M exique , le Nicaragua, la Norvege, la 
N ouvelle-Zelande, la R epublique de Pa
nama, le Paraguay, les Pays-Bas, les Jn
des N t!erlandaises, l es Colonies N eerlan
daises en A. merique, le Perou, la P erse, 
la Pologne, l e Portugal, l es Colonies Po·r-
tugaises de l' Afrique, l es Colonies Por
tugaises de l' Asie et de l' Oceanie, la R ou
manie, la R epublique de Saint-Marin, la 
Rt!publique du Salvador, l e territoire de 
la Barre, le Royaume des Berbes, Croates 

1 virements postaux, des valeurs a recouvrer et 
des abonnements · aux journaux et ecrits perio
cliques, font l'objet d'Arrangements entre Pays. 
de !'Union. 

et Slovenes , le Siam, la Suede, la Suisse, 
la Tchecoslovaquoe, la Tunisie, la Tur
quie, l' Union des R epubliques Sovietistes 
Socialistes, l' Uruguay, l 'Etat de la Cite 
du Vatican, /'Yemen et les Etats-Unis de 
l'enezuela. 

Les soussignes, Plenipotentiai res des Gouver
nements des Pays ci-dessus enumeres, s'etant 
reunis en Congres a Londres en vertu de I' ar
ticle 12 de la Convention postale universelle 
conclue a Stockholm le 28 aout 1924, ont, d'un 
commun accord et sous reserve de ratification, 
revise ladite Convention conformement aux 
dispositions suivantes: 

TITRE I. 
De l'Union postale unherselle. 

CHAPITRE I. 

Organisation et ressort de / 'Union. 

Constitution de !'Union. 
Article premier. Les Pa:ys entre lesquels est 

conclue la presente Conven£ion forment, sous 
la denomination d'Union postale universelle, 
un seul territoire postal pour l' echange reci
proque des correspondances. L'Union postale 
a egalement pour objet d'assurer !'organisation 
et le perfectionnement des divers services 
postaux internationaux. 

Adhesions nouvelles. Procedure. 
Art. 2. Tout Pays est admis en tout temps 

a adherer a la Convention. La demande d'ad
hesion doit etre notifiee par voie diplomatique 
au Gouvernement de la Confederation suisse et 
par celui-ci aux Gouvernement de tous Jes 
Pays de !'Union. 

Convention et An'a ngements de 
!'Union. 

Art. 3. Le service de la poste aux lettres 
est regle par Jes dispositions de la Convention. 

D'autres services, tels que ceux, notamment, 
des lettres et des boites avec valeur declaree, 
des colis postaux, des mandats de poste, des 

Ces Arrangements sont obligatoires seule
ment pour Jes Pays qui y ont adhere. 

L 'adhesion a un OU plusieurs de ces Anan
gements est soumise aux dispositions de !'ar
t icle precedent. 

Reglements d'execution. 
Art. 4. Les Administrations de !'Union 

arretent d 'un commun accord, dans des Regle
ments d'execution, Jes mesures d'ordre et de 
d0tail n8cessaires a l'ex0cution de la Conven
tion et des Arrangements. 

Traites et a rrangements speciaux. 
Unions restreintes. 

Art. 5. 1. L es Pays de !'Union ont le droit 
de maintenir et de conclure des traites, ainsi 
que de maintenir et d'etablir des Unions 
restreintes, en vue de la reduction des taxes 
ou de toute autre amelioration des relations 
postales. 

2. D e leur cote, les A<lmi11istratiuns sunt 
autorisees a prendre entre elles Jes arrange
ments necessaires au sujet des questions qui 
n'interessent pas ]'ensemble de !'Union, sous 
reserve de ne pas y introduire des dispositions 
moins favorables que celles prevues par Jes 
Actes de ]'Union. Elles peuvent, notamment, 
en ce qui concerne Jes objets de correspo_n
dance, s'entendre entre elles pour !'adoption 
de taxes reduites dans un rayon limit,rophe . 

L egislation interieure. 
Art. 6. Les stipulations de la Convention et 

des Arrangements de !'Union ne portent pas 
atteinte a la legislation de chaque Pays dans 
tout ce qui n'est pas expressement prevu par 
ces Actes. 

R elations exceptionelles. 
Art. 7. L es Administrations qui desser

viraient cortains territoires non compris dans 
!'Union seront tenues d'etre Jes intermediaires 
des autres Administrations. Les dispositions de 
la Convention et de son R eglement sont appli
cables a ces relations exceptionnelles. 

Colonies, Protectorats, etc. 
Art. 8. Sont consideres comme formant un 

seul Pays ou une seule Administration de 
! 'Union, suivant le cas, au sens de la Conven
tion et des Arrangements en ce qu1 concerne, 
notamment, leur droit de vote aux Congres, 
aux Conferences et dans l'intervalle entre Jes 
reunions a insi que leur contribution aux de
penses du Bureau international de !'Union 
postale universelle: 

1°. !'ensemble des Possessions insulaires des 
Etats-Unis d'Amerique , autres que Jes Iles 
Philippines et comprenant Hawai, Porto-Rico, 
Guam, et Jes Iles Vierges des Etats-Unis 
d' Amerique; 

2°. Jes Iles Philippines; 
3°. la Colonie du Congo beige; 
4°. !'ensemble des Colonies espagnoles; 
5° . l'Algerie; . 
6°. Jes Colonies et Protectorats frarn,ais de 

l'Indochine; 
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7°. !'ensemble des autres Colonies fran-
~aises; 

8°. !'ensemble des Colonies itali ennes; 
9°. le Chosen ; 
10°. !'ensemble des autres Dependances ja

ponaises; 
11 °. les Indes neerlandaises; 
12°. le Colonies neerlandaises en Ameri

que; 
13°. les Colonies portugaises de l'Afrique; 
14°. Jes Colonies portugaises de I' Asie et 

de l'Oceanie. 

R essort de !'Union. 
Art. 9. Sont consideres comme appartenant 

a !'Union postale universelle: 
a. Jes bureaux de poste etablis par des P ays 

de !'Union dans Jes Pays etrangers a !'Union; 
b. la Principaute de Liechtenstein, corn.me 

relevant de !'Administration des postes de 
Suisse; 

c. Jes Iles Feroe et le Groenland, commo 
faisant partie du Danemark; 

d. Jes Possessions espagnoles de I a cote sep
tentrionale d'Afrique, comme faisant partie de 
l'Espagne; 

e. Jes Vallees d' Andorre, comme desservies 
par l' Administration des postes espagnoles et 
I' Administration des postes fran~aises; 

/. la Principaute de Monaco, comme rele
vant de I ' Administration des postes de France; 

g. Walfisch-Bay, comme faisant partie de 
!'Union de I' Afrique du Sud ; Basutoland, 
comme relevant de !'Administration des postes 
de !'Union de l'Afrique du Sud. 

Arbitrages. 
Art. 10. 1. En cas de dissentiment entre deux 

ou plusieurs membres de !'Union relativement 
a !'interpretation de la Convention et des Ar
rangements ou de la responsabilite derivant, 
pour une Administration, de !'application de 
ces Actes, la question en litige est reglee par 
jugement arbitral. A cet effet, chacune des 
Administrations en cause choisit un autre 
membre de !'Union qui n'est pas directement 
interesse dans l'affaire. 

Au cas ou l'un des Offices en desaccord ne 
donnerait pas suite a une proposition d'arbi
trage dans le delai de six mois. ou de neuf 
mois pour Jes Pays eloignes, le Bureau inter
national pourra, sur la demande qui Jui en 
sera faite, provoquer a son tour la designation 
d'un arbitre par !'Office defaillant ou en 
designer un lui-meme, d'off ice. 

2. La decision des arbitres est donnee a la 
majorite absolue des voix. 

3. En ea de partage des voix, Jes arbitres 
choisissent, pour trancher le differend, une 
autre Administration egalement desinteressee 
dans le litige. 

A defaut d'une entente sur le choix, cette 
Administration est designee par le Bureau in
ternational parmi Jes mernbres de !'Union non 
proposes par Jes arbitres. 

4. Les arb itres ne peuvent etre designes en 
dehors des Offices executant !'Arrangement qui 
donnc lieu au litige. 

Sortie de !'Union. Cessation de par-
ticipation aux Arrangements. • 

Art. 11. Chaque Partie contractante a la 
faculte de se retirer de !'Union ou de cesser 

sa participation aux Arrangements moyennant 
avertis ement donne un an a l'avance par son 
Gouvernement au Gouvernement de la Con
federation suis;;e. 

CHA.PITRE II. 

Congres. Conferences. Commissions. 
Congres. 

Art. 12. 1. Les delegues des Pays de !'Union 
se reunissent en Congres au pi us tard cinq ans 
apres la date de mise a execut ion des Actes 
du Congres precedent en vue de Jes soumettre 
a revision ou de Jes completer, s'il y a lieu_ 

Chaque Pays se fait representer au Congres 
par un OU plusieurs delegues plenipotentiaires 
munis, par leur Gouvernement, des pouvoirs 
necessaires. II peut, au besoin, se faire repre
senter par la delegation d'un autre Pays. 
Toutefois, ii est entendu qu 'une delegation nc 
peut etre chargee que de I a representation de 
deux P ays, y compris celui qui l'a primitive
ment accreditce. 

Dans Jes deliberations, chaque Pays dispose 
d'une seule voix. 

2. Chaque Congres fixe le lieu de la reu
nion du Congres suivant. Celui-ci est convo
que par Jes soins du Gouvernernent du Pays; 
dans lequel ii doit avoir lieu, apres entente
avec le Bureau international. Ce Gouverne
ment est egalement charge de la notification 
a tous Jes Gouvernements des Pays de !'Union , 
des decisions prises par le Congres. 

Ratifications. Mise a execution et 
duree des Actes des Congre . 

Art. 13. Les Actes des Congres sont ratifies ·, 
aussitot que possible et Jes ratifications sont 
communiquees au Gouvernement du Pays, siege , 
du Congres, et par ce Gouvernement aux Gou-. 
vernements des Pays contractants. 

Dans le cas ou une ou plusieurs des Parties · 
contractantes ne ratifieraient pas l'un ou · 
l'autre des Acte signes par elles, ceux-ci n'en 
seraient pas moins valables pour Jes Etats qui 
Jes auront ratifies. 

Ces Actes sont mis a execution simultane
ment et ont la meme duree. 

Des le jour fixe pour la mise a execution 
des Actes adoptes par un Congres, tous Jes . 
Actes du Congres precedent sont abroges. 

Congres extraordinaires. 
Art. 14. Lorsque la clemande en est faite ou· 

approuvee par Jes deux tiers au moins des 
Pays contractants, un Congres extraordinaire
est reuni apres entente avec le Bureau inter
national. 

Les regles edictees aux articles 12 et 13 sont-. 
applicables aux delegations, au.""< deliberations 
et aux Actes des Congres extraordinaires. 

Reglement des Congres. 
Art. 16. Chaque Congres arrete le regle

ment necessaire a ses travaux et a ses delibe
rations. 

Conferences. 
Art. 16. Des Co,nferences chargees de l'exa

men de questions purement administratives . 
peuvent etre reunies a la demande des deux 
tiers au moins des Administi:ations de !'Union_ 
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Elles sont convoquees apres entente avec le 

Bureau international. 
Les Conferences arretent leur reglement. 

Commissions. 
Art. 17. Les Commissions chargees par un 

Congres ou une Conference de l'etude d ' une 
ou de plusieurs que tions determinees sont con
voquees par le Bureau international apres en
tente, le cas echeant, avec I' Administration du 
Pays ou ces Commissions doivent se reunir. 

CHAPITRE III. 

Proposition,; dans l 'intervalle des 1·eunions. 

Introduction des propositions. 
Art. 18. Dans l'intervall e des reunions, 

toute Administration a le droit d'adresser aux 
autres Administrations, par l'intermediaire du 
Bureau international , des propositions concer
nant la Convention, son Reglement et lem·s 
Protocoles finals . 

Le meme droit est accorde aux Administra
tions des Pays participant aux Arrangements 
en ce qui concerne ces Arrangements, leurs 
Reglements et leurs Protocoles finals. 

Pour etre mises en deliberation, toutes Jes 
propositions introdui tes par une Administra
tion dans l ' intervalle des reunions doivent etre 
appuyees par au moins deux autres Admini
strations. Ces propositions restent sans suite 
lorsque le Bureau international ne re,.oit pas, 
en meme temps, le nombre necessaire de decla
rations d'appui. 

Examen des propositions. 
Art. 19. Toute proposition est soumi e a la 

procedure suivante: 
Un delai de six mois est laisse aux Admi

nistrations pour examiner la proposition et 
pour faire parvenir au Bureau international , 
le cas echeant, leurs observations. Les amen
dements ne sont pas admis. Les reponses sont 
reunies par Jes soins du Bureau international 
et communiquees aux Administrations avec 
invitation de se prononcer pour ou contre. Cel
les qui n'ont pas fait parvenir leur vote dans 
un delai de six mois sont considerees comme 
s'abstenant. Les delais precites comptent a 
partir de la date des circulai res du Bureau 
mternational. 

Si la proposition concerne un Arrangement, 
son R eglement ou leurs Protocoles finals, seu
les Jes Administrations ayant adhere a cet 
Arrangement peuvent prendre part aux ope-
1·ations indiquees ci-dessus. 

Conditions d' approbation. 
Art. 20. 1. Pour devenir executoires, Jes 

propositions doivent reunir: 
a . l'unanimite des suffrages, s'il s'agit de 

]'addition de nouvell es di spositions ou de la 
modification des dispositions des Titres I et II 
et des articles 32 a 36, 52 a 57, 59 a 61, 63 
a 66, 68 a 81 de la ·Convention, de tous les 
articles de son Protocole final, des articles 1, 
5, 16, 60, 72 et 93 de son R eglement et de tous 
ceux de son Protocole final; 

b. Jes deux tiers des suffrages, s'il s'agit de 
la modification des dispositions autres que eel
Jes mentionnees a l 'alinea precedent; 

c. la majorite absolue, s'il s'agit de !'inter-

pretation des dispositions de la Convention, de 
son Reglement et de leurs Protocoles finals, 
hors le cas de dissentiment a soumettre a 
!'arbitrage prevu a !'article 10. 

2. Les Arrangements fixent Jes conditions 
auxquelles est subordonnee !'approbation des 
propositions qui Jes concernent. 

otification des resolutions. 
Art. 21. Les . additions et Jes modifications 

apportees a la Convention, aux Arrangements 
et aux Protocole finals de ces Actes soot con
sacrees par une declaration diplomatique quo 
le Gouvernement de la Confederation suisse 
est charge d'etablir et de transmettre, a la 
demande du Bureau international, aux Gou
vernements des Pays contraotants. 

Les additions et Jes modifications apportees 
aux Reglements et a leurs Protocoles finals 
sont constatees et notifiees aux Administrations 
par le Bureau international. II en est de 
meme des interpretations visees sous la lettre 
a de !'article precedent. 

Execution des resolutions. 
Art. 22. Toute addition ou modification 

adoptee n' est exeoutoire que trois mois, au 
moins, apres sa notification. 

C'HAPITRE IV. 
Du Bureau inter-national. 

Attributions generales. 
A1·t. 23. 1. Un Office central , fonctionnant 

a Berne sous la denomination de Bureau in
ternational de l 'Union postale universe! le, et 
place sous la haute surveillance de !'Admini
stration de poste su isses, sert d'organe de 
liaison, d'information et de consultation aux 
Pays de !'Union. 

Ce Bureau est charge, notamment, de reunir, 
de coordonner, de publier et de distribuer Jes 
renseignements de toute nature qui interessent 
le service international des postes; d'emettre, 
a la demande des Part ies en cause, un avis sur 
Jes questions litigieuses; d'instruire Jes deman
des en modification des Actes du Congres; de • 
notifier le changements adoptes et, en gene
ral, de proceder aux etudes et aux travaux de 
redaction ou de documentation que la Conven
tion, Jes Arrangements et leurs Reglements Jui 
attribuent ou dont ii serait saisi dans l'interet 
de !'Union. 

2. II intervient , a titre d'office de compen
sation, clans la I-iquidation des comptes do 
toute nature relatifs au service internat ionnl 
des postes, entre Jes Administrations qui reol:.
ment cette intervention. 

Depenses du Bureau international. 
Art. 24. 1. Chaque Congres arrete le chiffre 

maximum que peuvent atteindre annuellement 
Jes depenses ordinaires du Bureau internatio
nal. 

Ces depenses, a insi que Jes frais extraordi
naire auxquels donne lieu la reunion d'un 
Congres, d'une Conference ou d'une Commis
sion, et le frais que pourraient entrainer des 
travaux .apeoiaux confies a ce Bureau, sont 
supportes en oommun par tous Jes Pays de 
!'Union. 

2. Ceux-ci sont divises, a cet effet, en sept 
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classes dont chacune contribue au payement 
<les depenses dans la proportion ci-apres: 

l re classe 25 un ites 5e classe 5 un ites 
2e 20 6e 3 
3e 15 7e 1 u;ite 
4e 10 

3. En cas d'adhesion nouvelle, le Gouver
nement de la Confederation su isse determ ine, 
d' un comm un accord avec le Gouvernement du 
Pays interesse, la classe clans laquelle celui-ci 
doit etre range au point de vue de la repar
tition des frais du Bureau international. 

TITRE II. 
Reg·les d'ordre general. 

CHAPITRE UNIQUE. 

L iberte de trans it. 

Art. 26. 1. La I iberte du transit est garan
tie clans le territ:oire entier de !'Union. 

2. La liberte du transit des colis postaux 
est l imitee au territoire des Pays participant 
ii. ce serv ice. 

Les envois avec valeur declaree peuvent 
transiter en depeches closes par le territo ire 
<les P ays qu i n'assurent pas le service des en
vo is de l'espece ou par des services maritimes 
pour lesquels la responsabilite des valeurs 
n'est pas acceptee par Jes Pays, mais la res
ponsabil ite de ces Pays est l imitee a celle qui 
est prevue pour Jes envois recommandes. 

Le transit des petits paquets par Jes terri
toires des Pays qui n'admettent pas Jes envois 
de l'espece est facultat if. 

Interdiction de taxes non prevues. 
Art. 26. II est interdit de percevoir des 

taxes po tales, de quelque nature que ce soit, 
auti-es que celles prevues par la Convention et 
les Arrangements. 

Suspension temporaire de service. 
Art. 27. Lorsque, par suite de circonstance 

extraordinaires, une Administration se voit 
obligee de suspendre temporairement et d'une 
maniere generale ou partielle !'execution de 
services, ell e est tenue d'en donner irnmediate
ment a vis, au besoin par telegraphe, a l' Ad
ministration ou aux Ad.ministrations interes
sees. 

Monnaie-type. 
Art. 28. Le franc pris comma unite mone

taire clans les dispositions de la Convention et 
des Arrangements est le franc- or a 100 cen
times d'un poids de 10/31e de gramme et d'un 
titre de 0,900. 

Equivalents. 
Art. 29. Dans chaque Pays de !'Union, les 

taxes sont etablies d'apres une equivalence cor
respondant aussi exactement que possible, 
clans la m~nnaie actuelle de ce Pays, a la va
leur du franc. 

Formules. Langue. 
Art. 30. 1. Les form ules a I' usage des Ad

ministrations pour leurs relations reciproques 
doivent etre redigees en langue frarn;aise, avec 
ou sans traduction interlineaire clans une autre 

19:30 . 

langue, a rnoins que les Administrations inte
ressees n'en d ispo ent autrement par une en
tente directe. 

2. Les form ul es a !' usage du public qui ne 
sont pas imprimees en la ngue frarn;iaise doi
vent comporter une traduction interl ineaire en 
cette langue. 

3. Les formules dont ii est question aux §§ 
1 et 2 do ivent avoir Jes textes, les cou leurs et, 
a utant que possib le, Jes dimensions p t·escrits 
par les Reglements de la Convention et des 
Arrangements. 

4. Les Administrations peuvent s'entendre 
au sujet de la langue a employer pour la cor
respondane de serv ice clans leurs relations re
ciproques. 

Cartes d' identi te. 

Art. 31. 1. Chaque Administration peut de
livrer, aux personnes qui en font la demande, 
des cartes d'identite valables comme p ieces 
justificatives pour t:outes les transactions effec
tuees par les bureaux de poste des Pays qui 
n'aura ient pas notifie leur refus de les ad
mettre. 

2. L'Administration qui fait delivrer une 
carte d'identite est autor isee a peroevoir, de ce 
chef, une taxe qui ne peut etre superieure a 
un franc. 

3. Les Administrations sont degagees de 
toute responsabilite lorsqu'i l est etabl i que la 
l ivra ison d'un envoi postal ou le payement 
d'un mandat a eu l ieu sur la presentation 
d' une carte d'identite reguliere. 

E ll es ne sont pas, non pi us, responsables des 
consequences que peuvent entrainer la perte, 
la soustraction ou l 'em ploi frauduleux d'une 
carte d'identite regul iere. 

4. La carte d'identite est valable pendant 
trois ans a partir du jour de on emission. 

TITRE Ill. 

Dis1ios ltious conceruant Jes corres1iondan
ces postales. 

CHAP ITRE I. 

Dispositions oenfrales. 

Objets de correspondance. 

Art. 32. La denomination d'objets de cor
respondance s'appl ique aux lettres, aux cartes 
postales simples et avec reponse payee, aux 
papiers d'affaires aux imprimes de t:oute na
ture, y compris Jes impressions en relief a 
!'usage des aveugles, aux echantillons de mar
chandises et aux petits paq11ets. 

La service des petits paquets est I imite aux 
pays qui conviennent de !'assurer clans leurs 
relations reci proques ou dans une seule direc- . 
tion. 

Taxes et conditions generales. 
Art. 33. 1. Les taxes d'affranchissement 

pour le transport des objets de correspondance 
dans toute l 'etendue de !'Union, y COIT4)rIS 

leur remise au domicile des destinataires dans 
Jes pays oii le service de distr ibution est ou 
sera organise, ainsi que Jes I imites de po ids et 
de dimensions sont fixees confonnement aux 
indications du tableau ci-apres: 

18 
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Unites Limites 
Objets de Taxes 

poids 

1 '.:! 3 

' 
I gr. 

I 
c. 

{ l~r echelon depoids } 25 
Let tres: par echelon supple- 20 

mentaire . ... I 15 

Cartes postales I simples .. - I 16 
avec r~ponse I 30 payee -

P a.piers d'affaires . 50 I 5 
Minimum de taxe. 

I - 25 
Im primes. 50 5 

I 

Impressions en relief pour Jes 
aveugles. 1000 5 

Echantillons de marchandises 50 5 
Minimum de taxe. - 10 

Petits paquets . . . 50 15 
Minimum de taxe. I - 50 

P ar derogation aux dispositions du l er alinea 
ci-dessus, Jes Administrations peuvent perce
voir, pour la rernise aux clestinataires des 
petits paquets, un droit special de distribution 
qui ne doit pas depasser 26 centimes par objet. 

2. Les limites de poids et de dimensions 
fixees au § 1 du present article ne s' appliquent 
pas aux correspondanes relatives au service 
postal, dont ii est question au § 1 de !'ar
ticle 47. 

3. Chaque Administration a la faculte de 
conceder, clans ses relations avec Jes Admi
nistrations qui ont donne leur consentement, 
aux journaux et ecrits periodiques expedies 
directement par Jes ecliteurs ou leurs manda
taires, une reduction de 50 % ur le tarif ge
neral des imprimes. Sont exclus de cette re
duction, quelle que soit la regularite de leur 
publ ication, Jes imprimes commerciaux tels 
que catalogues, prospectus, prix courants, etc. 

Les Administrntions peuvent conceder la 
meme reduction et clans Jes memes relations, 
quels que soient Jes expediteurs, aux livre 
ains i qu'aux brochures ou papiers de mus ique, 
a !'exclusion de toute publicite ou reclame 
autre que cell e qui figure sur la couverture 
ou Jes pages de garde des volumes. 

4. Les lettres ne doivent contepir aucune 
lettre, note ou document, ayant le caractere de 
correspondance actuelle et personnelle, adres
se a des personnes autre que le destinataire 
ou Jes personnes habitant avec ce dernier. 

5. Les papiers d'affai res, Jes imprimes de 

depoids 

I 
de dimensions 

4 5 

I I 
J 

45 cm. dans chaque sens 
I en roulaux: 
I 2 kg . ) 75 cm. de longueur et 

10 cm. de diametre 

-

1 
Maxima { 15 cm. en longueur 

10,5 cm. en largeur 

- Minima 
{ 10 cm. en longueur 

7 cm. en largeur 

2 kg. 
- 45 cm. de chaque cote 

2 kg. en rouleaux : 
(3 kg. 75 cm. de longueur 

pour Jes 10 cm. de diam etre 
volumes Les imprimes expedies a decou-
exp edies vert sous forme de cartes 

isole- pliees OU non pliees sont sou-
ment) mis aux m emes limites mi-

I 
nima que les cartes postales. 

5 kg. 

f 
45 cm. en longueur 

500 gr. 20 cm. en largeur 
- 10 cm. en epaisseur 

1 en roulaux: I 1 kg. 45 cm. de longueur 
- 15 cm. de diametre 

toute nature, Jes echantillons de marchandjses 
et Jes petits paquets ne cloivent contenir aucu
ne lettre, note ou document ayant le caractere 
de corresponclance actuelle et personnell e ; ils 
doivent etre conditionnes de maniere a pou
voir etre facilement verifies, sauf Jes excep
tions prevues au Reglement. 

II est permis d'inserer clans Jes petits pa
quets une facture ouverte reduite a ses enon
ciations constitutives ainsi qu'une simple copie 
de la suscription de l'objet avec mention de 
l'adresse de l'expediteur. 

6. L a reunion en un seul envoi d'objets de 
correspondance de categories differentes (ob
jets groupes) est autorisee clans les conditions 
fixees par le R eglement. 

7. Les paquets d'echantillons de rriarchan
dises ne peuvent renfermer aucun objet ayant 
une valeur marchande. 

8. Sau£ Jes exceptions prevues par la Con
vention et son Reglement, ii n'est pas donne 
cours aux envois qui ne remplissent pas Jes 
conditions requises par le present article et 
par Jes articles correspondants du Reglement. 

Les objets qui auraient ete adm is a tort 
peuvent etre renvoyes a !'Office d'origine. 
Toutefois, !'Office de destination dont Jes re
glements interieurs ne s'y opposent pas est 
autorise a remettre ces envois aux clestinatai
res. Daus ce cas, ii doit, s'i l y a lieu, leur 
appliquer Jes taxes et surtaxes prevues pour 
la categorie de correspondanees a laquelle ii& 
appartiennent reellement. En ce qui concerne 
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les envois depassant Jes limites de poids maxi
ma fixees au § 1 du present article, ils peu
vent etre taxes d'apres leur poids reel. 

Affranchissement. 
Art. 34. En rcgle generale, tous Jes envois 

designes a !'article 32 doivent etre complete
ment affranchis par l'expediteur. 

Il n'est pas donne cours aux envois autres que 
Jes lettres et Jes cartes postales simples non ou 
insuffisamment affranchis, ni aux cartes 
postales avec reponse payee dont Jes deux par
ties ne sont pas entierement affranchies au 
moment du depot. 

Taxe en cas d'absence au d'insuf
fisance d' affranchissement. 

Art. 35. En cas d'absence ou d'i nsuffisance 
d' affranchissement et sauf Jes exceptions pre
vues par ]'article 45, §§ 3, 4 et 5, du Regle
ment pour certaines categories d' envois reex
pedies, Jes lettres et les cartes postales simples 
sont passibles, a la charge des destinatai1·es, 
d'une taxe double du montant de l'affranchis
sement manquant ou de l'insuffisance, sans 
que cette taxe puisse etre inferieure a 10 cen
t imes. 

Le meme t1·aitement peut etre applique, 
dans les cas precites, aux autres objets de cor-
1·espondance qui auraient ete transmis a tort 
au pays de destination. 

Surtaxes. 
Art. 36. Il peut etre per,;m, en sus des 

taxes fixees par l'article 33, pour tout objet 
transporte par des services extraordinaires 
donnant lieu a des frais speciaux, une surtaxe 
en rapport avec ces frais. 

Lorsque le tarif d'affranchissement de la 
carte postale simple comprend la surtaxe auto
risee par l'alinea precedent, ce meme tarif est 
applicable a chacune des parties de la carte 
postale avec reponse payee. 

Taxes speciales. 
Art. 37. 1. Les Administrations sont auto

risees a £rapper d'une taxe additionnelle, se
lon Jes dispositions de leur legislation, les 
objets remis a leurs services d'expedition en 
derniere limite d'heure. 

2. L'Administration du pays de destination 
est autorisee a pe1·cevoir, pour Jes objets adres
ses paste restante, une taxe speciale d'apres 
sa legislation. 

Objets passibles de droits de douane. 
Art. 38. Les petits paquets peuvent ren

fermer des objets passibles de droits de douane. 
Il en est de meme des lettres lorsque le pays 

de destination admet !'importation, sous cette 
' forme, d'objets passibles de droits de douane. 

Controle douanier. 
Art. 39. L'Administration du pays destina

taire est autorisee a soumettre au controle 
douanier Jes envois cites a !'article precedent 
et, le cas echeant, a les ouvrir d'office. 

Droit de dedouanement. 
Art. 40. Les envois soumis au controle 

douanier dans le pays de destination peuvent 
etre frappes de ce chef, au titre postal, d'un 

droit de dedouanement de 50 centimes au 
maximum par envoi. 

Droits de douane et autres droits non 
postaux. 

Art. 41. Les Administrations sont autori
sees a percevoir sur Jes destinataires des en
vois, en dehors des droits postaux, Jes droits 
de douane et tous Jes autres droits eventuels. 

Envois frans de droits. 
Art. 42. 1. Dans les relations entre les pays 

qui ,se. sont declares d'accord a cet egard, Jes 
exped,teurs peuvent prendre a leur charge, 
moyennant declaration prealable au bureau 
de depart, la totalite des droits postaux et 
non postaux dont Jes envois sont greves a la 
livraison. 

Dans ce cas, Jes expediteurs doivent s'en
gager a payer les sommes qui pourraient etre 
reclamees par le bureau destinataire et le cas 
echeant, verser des arrhes suffisantes. ' 

L'Administration qui fait l'avance de droits 
pour le, compte de l'expediteur est autorisee a 
percevoir, de ce chef, un droit de commission 
qui ne peut depasser 50 centimes par envoi. 
Ce droit est independant de celui prevu a 
!'article 40 precedent pour le dedouanement. 

2. Toute Administration a le droit de limi
ter le service des envois francs de droits aux 
objets recommandes. 

Annulation des droits de douane. 
Art. 43. Les Administrations s'engagent a 

intervenir aupres des Administrations des 
<louanes respectives pour que Jes droits de 
douane soient annules sur Jes envois renvoyes 
au pays d'origine, detruita pour cause d'avarie 
complete du contenu OU reexpedies Sur un 
tiers pays. 

Envois expres. 
Art. 44. 1. Les objets de correspondance 

sont, a la demande des expe<liteurs, remis a 
domicile par un porteur special immediate
ment apres l'arrivee, dans Jes pays dont Jes 
Administrations consentent a se charge;r de ce 
service dans leurs relations reciproques . 

2. Ces envois, qualifies ,,expres", sont sou
mis, en sus du port ordinaire, a une taxe 
speciale s'elevant au minimum au double de 
l'affranchissement d'une lettre simple ordi
naire et au maximum a un franc. Cette taxe 
doit etre acquittee completement et a l' avance 
par l'expedi teur. 

3. Lorsque le domicile du destinataire se 
trouve en dehors du rayon de distribution lo
cale du bureau de destination, la remise par 
expres peut donner lieu a l a perception d'une 
taxe complementaire jusqu'a concurrence de 
celle qui est fixee dans le service interne. 

La remise par expres n'est toutefois pas 
obl igatoire dans ce cas. 

4. Les objets expres non completement af
franchis pour le montant total des taxes paya
bles a l' avance sont distribues par Jes moyens 
ordinaires, a mains qu'ils n'aient ete traites 
comme expres par l!l bureau d'origine. Dans 
ce clernier cas, Jes envois sont taxes d'apres 
Jes dispositions de !'article 35. 

Interdictions. 
Art. 45. 1. Il est interclit d'expedier: 

• 
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a. des objets qui, par leur nature ou leur 

emballage, peuvent presenter du danger pour 
Jes agents, salir ou deteriorer les correspon
dances; 

b. des matieres explosibles, inflammables 
ou dangereuses; 

c. des animaux vivants, a !'exception des 
abe illes, des sangsues et des vers a soie; 

d. des objets pass ibles de dro its de douane, 
sauf Jes exceptions prevues a !'article 38, a ins i 
que des echantillons expedies en nombre clans 
le but d'eviter la perception de ces droits. 

Toutefois, cette interdiction ne s'applique 
pas aux imprimes pass ibles de droits de 
douane; 

e. de !'opium, de la morphine, de la co
caine et autres stupefiants; 

f . des objets obscimes ou immoraux ~ 
g. des objets quelconques dont l' entree ou 

la circulation sont interdite clans le pays 
d'ori g ine ou clans le pays de destination. 

II est, en outre, interdit d'expedier, tant 
clans Jes envois non recommandes que clans 
les petits paquets recommandes ou n"On, de 
pieces de monnaie, des billets de banque, des 
bi llets de monnaie ou des val eurs quelconques 
au porteur du platine, de !'or ou de !'argent, 
manufacture ou non, des pierreries, des bijoux 
et d' autres objets precieux. 

L'expedition des timbres-paste obl iteres ou 
non sous enveloppe ouverte est interdite. 

2. Les envois tombant sou le coup des in
terdictions precitees et que auraient ete adll')is 
a tort a !'expedition doivent etre traites corn
me suit: 

a. Jes objets enumeres au § 1 ci-dessus, sous 
a., d, e et g sont soumis au traitement prescrit 
par Jes reglements interieur de I' Administra
tion qui constate leur presence. Toutefois , Jes 
objets contenant de !'opium, de la morphine, 
de la cocaine et autres stupefiants ne sont 
clans aucun cas ni delivres aux destinataires. 
ni renvoyes a l'origine; 

b. les objets enumeres sous b et I doivent 
etre detruits sur place par la premiere Admi
n istration qui en constate la presence; 

c. Jes objets enumeres sous c, ainsi qu'aux 
deux derniers alineas du § 1, doivent etre 
renvoyes a !'Office d'origine, sauf le cas ou 
l ' Administration du pays de destination se
rait disposee a Jes remettre exceptionnellement 
aux destinataires. 

Dans le cas ou des envois admis a tort a 
!'expedition ne seraient ni renvoyes a l'origine, 
ni remis au destinataire, !'Office expediteur 
doit etre informe, d'une maniere precise, du 
traitement applique a ces envois pour qu'il 
puisse prendre eventuellement les mesures qui 
s' imposent. 

3. Est d'ailleurs reserve le droit de tout 
pays de ne pas effectuer, sur son territoire, le 
transport en transit a clecouvert des objets 
autres que Jes lettres et Jes cartes postales, a 
l'egard desquels ii n'a pas ete satisfait aux 
lois, ordonnances ou decrets qui reglent Jes 
conditions de leur publication ou de leur cir
culation clans ce pays. 

Ces objets doi vent etre renvoyes a I 'Office 
d'or igine. 

Modal ites d'affranchissement. 
Art. 46 . 1. L'affranchissement est opere, 

so it au moyen de t imbres-paste valables clans 
le pays d'or igine pour la correspondance des 
particul iers, so it au moyen d'empreintes de 
machines a affranchir, officiell ement adoptees 
et fonctionnant sous le controle immedi at de 
I' Administration ou, en ce qui concerne Jes 
imprimes, au moyen d'empreintes a la presse 
d'imprimerie OU par un autre procede lors
qu'un tel' systeme d'impression est a uto rise par 
Jes reglernents interieurs de I' Administration 
d'origine. 

2. Sont cons ideres comrne dument affran
chis: Jes cartes-reponse portant, imprimes ou 
colles, des timbres-poste du pays d'em iss ion de 
ces cartes, les envois r6guli0rement affranchis 
pour leur premier parcours et dont le com
plement de taxe a ete acquitte avant leur 
reexpedition, ainsi que les journaux ou paquets 
de journaux et ecrits periodiques dont la sus
cription porte la mention ,,Abonnernent-poste" 
et qui sont expedies en vertu de I ' Arrangement 
concernant Jes abonnements aux journaux et 
ecrits periodiques. 

3. Les correspondances deposees en pleine 
mer clans la boite d'un nav ire ou entre Jes 
mains des agents des postes embarques ou des 
commandants de navires peuvent etre affran
chies, sauf arrangement contraire entre les 
Administrations interessees, au rnoyen de tim
bres-paste et d'apres le tarif du pays auquel 
appartient ou dont depend !edit navire. S i le 
depot a bord a I ieu pendant le stationnement 
aux deux points extremes du parcoul"S ou · dans 
l'une des escales intermecliaires, l'affranchis
sement n'est valable qu'autant qu' il est effec
tue au moyen de timbres-paste et d'apres le 
tarif du pays clans les eaux duquel se trouve 
le navire. 

.l<'ra1,chise post/lie. 
Art. 4 7. 1. ont exoncrees de toutes taxes 

postales Jes corresponclances relatives au ser
vice postal echangees entre Jes Administrations 
des po tes, entre ces Administrations et le 
Bureau international, entre Jes bureaux de 
poste des pays de !'Union, et entre ces bu
reaux et les Administrations ainsi que celles 
clont le transport en franchise est expres ernent 
prevu par Jes dispositions de la Convention, 
des Arrangements et de leurs Reglernents. 

2. Les correspondances, a !'exception des 
envois greves de remboursement, clestinee aux 
prisonniers de guerre ou expecliees par eux 
sont egalement exonerees de toutes taxes posta
les , auss i bien clans Jes pays d'orig ine et de 
destination que clans Jes pays intermecliai res. 

Il en est de rneme de correspoudances con
cernant les prisonniers de guerre, expediees ou 
re9ues, soit clirectement, soit a titre d'inter
mediaire, par Jes bureaux de renseignements 
qui seraient etablis eventuellement pour ces 
personnes cl ans des pays belligerants ou dans 
les pays neutres ayant recue ill i des bell ige
rants sur leur territo ire. 

Les bell igerants recueillis et internes clans 
un pays neutre ont assimiles aux prisonniers 
de guerre proprement clits, en ce qui concerne 
!'application des dispositions ci -dessus. 

Coupons-repon e. 
Art. 48. Des coupons-reponse sont mis en 

vente clans les pays de ]'Union. 
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Le prix de vente en est determine par Jes 
Administrations interessees, mais ne peut etre 
inferieur it. 371/2 centimes ou it. !'equivalent de 
cette somme clans la monnaie du pays de debit. 

Chaque coupon est echangeable clans tout 
pays contre un timbre ou des timbres represen
tant l'affranchissement d'une lettre simple ori
ginaire de ce pays it. destination de l'etranger. 

Est, en outre, reservee it. chaque pays la· 
faculte d'exiger le depot simultane des cou
pons-reponse et des envois de correspondance 
it. affranchir en echange de ces coupons. 

Retrait. Modification d'adresse. 
Art. 49. 1. L'expediteur d'un objet de cor

respondance peut le faire retiter du service ou 
en fa ire modifier l'adresse, tant que cet objet 
n'a pas ete livre au destinataire. 

2. La demande it. formuler it. cet effet est 
transmise, par voie postale ou par voie tele
graphique, aux fra is de l'expediteur qui doit 
payer, pour toute demande par voie postale, 
la taxe applicable it. une lettre simple rncom-

• mandee, et pour toute demande par vo ie tele
graphique, la taxe du telegramme. 

Reexpedition. Rebuts. 
Art. 50. 1. En cas de changement de resi

dence du destinataire, Jes objets de correspon
dance Jui sont reexpedies, it. moins que l'expe
diteur n'ait interdit Ja reexpedition par une 
annotation appropriee du cote de la suscrip
tion. 

2. Les correspondances tombees en rebut 
pour quelque cause que ce soit doivent etre 
renvoyees immediatement au pays d'origine. 

3. Le delai de conservation des correspon
dances gardees en instance it. Ja disposition des 
destinataires ou adressees ,.poste restante" est 
generale, deux mois, sauf clans des cas particu. 

Toutefois, ce delai ne peut depasser, en regle 
generale, deux mois, sauf clans des cas particu
liers ou ]'Administration de destination juge 
necessaire de le prolonger exceptionnellement 
jusqu' it. quatre mois au maximum. Le renvoi 
au pays d'origine doit avoir lieu clans un delai 
plus court, s i l'expediteur l'a demande par une 
.annotation sur la suscription en une langue 
connue clans I e pays de destination. 

4. Les imprimes denues de valeur ne sont 
pas renvoyes, sauf si l'expediteur, par une 
annotation a l'exterieur de l'envoi, en a de
mande le retour. Les imprimes recommandes 
doivent toujours etre renvoyes. 

5. La reexpedition d'objets de correspon
dance de pays a pays ou leur renvoi au ·pays 
d'origine ne donne lieu a Ja perception d'aucun 
supplement de taxe, sauf -Jes exceptions pre
vues au Reglemcnt. 

6. Les objets de correspondance qui sont 
reexpedies OU tombe en rebut sont livres aux 
destinat.aires ou aux expediteurs contre paye
ment des taxes dont ils ont et.e greves au de
part, a l'arrivee OU en cours de route par 
su ite de reexpedition au dela du premier par
cours, sans prejudice du remboursement des 
droits de douane ou at1tres frais speciaux dont 
le pays de destination n'accorde pas l'annu
lation. 

7. En cas de reexpedition sur un autre pays 
ou de nonremise, Ja taxe de poste restante, le 
droit de dedouanement, Ja taxe complemen-

taire d'expres et le droit special de remise aux 
destinataires des petits paquets sont annules. 

R eclamations. 
Art. 51. 1. La reclamation de tout envoi 

pent donner lieu a la perception d'un droit 
[ixe d'un franc au maximum. 

En ce qui concerne Jes envois recommandes, 
aucun droit n'est per,;m, si l 'expediteur a deja 
acquitte le droit special pour un avis de recep
tion. 

2. Les reclamations ne sont admises que 
clans le delai d'un an a compter du lendemain 
du depot de l 'envoi. 

3. Chaque Office est oblige d'accepter Jes 
reclamations concernant des envois deposes sur 
le territoire d'autres Offices. Le droit de re
clamation est garde en entier par !'Office qui 
accepte la reclamation. 

4 . Lor qu'une reclamation a ete motivee par 
une faute de service, le droit de reclamation 
est restitue. 

CHAPITRE II. 

Envois reco,nmandes. 
Taxes. 

Art. 52. 1. Les objets de conespondance 
designe ,i !'article 32 peuvent etre expedies 
sous recommandation. 

Toutefois, le droit fixe de recommandation 
afferent a Ja partie .,Reponse" d'une carte 
postale ne peut etre valablement acqnitt.e par 
l'expediteur primitif de l'envoi. 

2. La taxe de tout envoi recommande doit 
etre acquitt.ee a l' avance. Elle se compose: 

a. du prix d'affranchissement ordinaire de 
]'envoi , se)on sa nature ; 

b. d'un droit fixe de recommandation de 
40 centimes au maximum. 

3. Un recepisse doit etre delivre gratuite
ment a l'expediteur d'un envoi recommande, 
au moment du depot. 

4. Les pays disposes a se charger des ris
ques pouvant deriver du cas de force majeure 
sont autorises it. percevoi r une taxe speciale de 
40 centimes au maximum pour chaque envoi 
recommande. 

5. Les envois recommandes non ou insuf
fisamment affranchis qui -auraient et.e trans
mis a tort au pays de destination sont, en cas 
de distribution, taxes d'apres Jes dispositions 
etablies pour Jes envois ordinaires non ou 
insuffisamment affranchis. 

Avis de reception. 
Art. 63. L'expediteur d'un envoi recom

mande peut obtenir un avis de reception en 
payant, au moment du depot, un droit fixe de 
40 centimes au maximum. 

L'avi de reception peut etre demande poste
rieurement au depot de l'envoi clans le delai 
et moyennant la taxe fixee par !'ar t icle 51 
pour I es reel amations. 

Etendue de Ja responsabilit.e. 
Art. 54. Sau£ Jes cas prevus it. !'article sui

vant, Jes Administrations repondent de la 
perte des envois recommandes. 

L 'exped iteur a droit, de ce chef, it. une in
demnite dont le montant est fixe a 50 francs 
par objet. 
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Exceptions au principe de la 
responsabilite. 

Art. 55. Les Administrations soot degagees 
de toute responsabilite pour la perte d'envois 
recommandes : 

a. en cas de force majeure; toutefois, la 
responsabilite subsiste a l'egard de !'Office 
expediteur qui a accepte de couvrir Jes risques 
de force majeure (art. 52, § 4). Le pays res
ponsable de Ja perte doit, suivant sa legisl ation 
interieure, decider si cette perte est due a des 
circonstances constituant un cas de force ma
jeure; 

b . lorsqu'elles ne peuvent rendre compte des 
envois par suite de la destruction des docu
ments de service resultant d'un cas de force 
majeure; 

c. lorsqu'il s'agit d'envois dont le contenu 
tombe sous le coup des intredictions prevues 
a !'article 45, § 1 ; 

d. lorsque l'expediteur n'a formule aucune 
reclamation dans le delai prevu a !'article 51. 

Cessation de la responsabilite. 
Art. 56.. Les Administrations cessent d'etre 

responsables des envois recommandes dont elles 
ont effectue la remise dans Jes conditions pres
crites par leur reglement interieur. 

Pour Jes envois adresses poste restante ou 
conserves en instance a la disposition des 
destinataires, la responsabilite cesse par la 
de! ivrance a une personne qui a justifie de son 
identite suivant Jes regles en vigueur clans le 
pays de destination, et dont Jes noms et 
qualites sont conformes aux indications de 
l'adresse. 

Payement de l'indemni te. 
Art. 57. L'obligation de payer l'iridemnite 

incombe a !'Office dont releve le bureau ex
pediteur de l' envoi, sous reserve de son droit 
de recours contre !'Office responsable. 

Del ai de payement. 
Art. 58. 1. Le payement de l'indemnite doit 

avoir lieu le plus tot possible et, au plus tard, 
clans le delai de six mois a compter du lende
main du jour de la reclamation. Ce delai est 
porte a neuf mois dans Jes relations avec Jes 
pays e loigncs. 

L'Office expediteur peut differer exception
nellement le reglement de l'indemnite au dela 
du delai prevu a l'alinea precedent, lorsquu la 
question de savoir si la perte de l' envoi est 
due a un cas de force majeure n'est pas tran
chee. 

2. L'Office d'origine est autorise a desinte-
1·esser J'expediteur pour le compte de !'Office 
intermediaire OU destinataire qui, reguliere
ment saisi, a laisse s'ecouler trois mois sans 
donner de solution a l'affaire; ce delai est 
porte a six mois dans Jes relations avec Jes 
pays eloignes. 

Determination de la responsabilite. 
Art. 59. 1. Jusqu a preuve du contraire, la 

responsabil ite pour la perte d'un envoi recom
mande incombe a !'Office qui, ayant re,;m 
l'objet sans faire d'observation et etant mis en 
possess ion de tous Jes moyens reglementaires 
d'investigation, ne peut etablir ni la deli
vrance au destinataire, ni, s'il y a lieu, la 
transip.ission reguliere a !'Office suivant. 

Toutefois, un Office intermediaire ou desti
nataire est degage de toute responsabilite lors
qu'il peut prouver qu'il n'a ete saisi de la 
reclamation qu'apres la destruction des docu
ments de service relatifs a J'envoi recherche, 
le delai de garde prevu a !'.article 78 du Re
glement et.ant expire. Cette reserve ne porte 
pas atteinte aux droits du reclamant. 

Si la perte a eu Hau en cours de transport 
sans qu'il so it possible d'etablir sur le terri
toire ou dans le service de quel pays le fait 
s' est accompl i, Jes Offices en cause supportent 
le dommage par parts egales. Toutefois, l'in
tegralite de l'indemnite due doit etre versee 
a !'Office d'origine par la premiere Admi
nistration qui ne peut etablir Ja transmissiou 
reguliere de l'envoi reclame au service cor
respondant. II appartient a cette Administra
tion de recuperer sur Jes autres Offices respon
sables Ja quote-part de chacun d'eux dans le 
dedommagement de l'ayant droit. 

2. Lorsqu'un objet recommande a ete perdu 
dans des circonstances de force majeure, !'Of
fice sur le territoire ou dans le service duquel 
la perte a eu I ieu n' en est rnsponsable envers 
!'Office expediteur que si Jes deux pays se 
chargent des risques derivant du cas de force 
majeure. 

3. Les droits de douane et autres dont l'an
nulation n'a pu etre obtenue tombent a la 
charge des Administrations responsables de la 
perte. 

4. Par le fait du payement de l'indemnite, 
I' Administration responsable est subrogee jus
qu'a concurrence du montant de cette indem
nite dans Jes droits de la personne qui l' a 
re,;me, pour tout recours eventuel, soit contre 
le destinataire, soit contre l'expediteur on 
contre des tiers. 

5. En cas de decouverte ulterieure d'un 
envoi recommande cons idere comme perdu, la 
personne a qui l'indemnite a ete payee doit 
etre avisee qu'elle pent prendre possession de 
l 'envoi contre restitution du montant de l'in-
demnite. · 

Remboursement de l'indemnite a 
l'Office exped iteur. 

Art. 60 '. 1. L'Office responsable ou pour le• 
compte duquel le payement est effectue en 
conformi te de !'article 58 est tenu de rem
bourser a !'Office expediteur, clans un delai de 
trois mois apres notification du payement, le 
montant de l'indemnite effectivement payee a 
l'expediteur. 

Ce· remboursement s'e ffectue sans frais pour 
\'Office crediteur, soit au moyen d'un mandat 
de poste, d'un cheque ou d'une traite payable 
a vue sur la capitale ou su1· une place com
merciale du pays creancier, soit en especes 
ayant cours clans ce pays. 

Passe le delai de trois mois, la somme due 
a ! 'Office expediteur est productive d'interet, 
a raison de sept pour cent !'an, a compter du 
jour de !'expiration dudit delai. 

2. L'Office d'origine ne peut reclame1· le 
remboursement de l'indemnite a !'Office res
ponsable que clans le delai de deux ans, a 
compter de la date de notification de la pj!rte , 
ou, s'il y a lieu, du jour de \'expiration du 
delai prevu a I' article 58, § 2. 

3. L'Office dont la responsabilite est du-
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ment etabl ie et qui a tout d'abord decline le 
payement de l'indemnite doit prendre a a 
charge tous Jes frais accessoi res resultant du 
retard non justi fi e apporte au payement. 

4. Le Administrations peuvent s'entendre 
pour liquider periodiquement les indemnites 
qu'elles ont payee aux expediteurs et dont 
elles ont reco,rnu le bien-fonde. 

CHAPITRE III. 

Envois cont,·e rembourse,nent. 

Taxes et condi tions. Liquidation. 
Art. 61. 1. Les correspondances recomman

dees peuvent etre expediees grevees de rem
boursement dans les relations entre les pays 
dont Jes Administrations conviennent d'assurer 
ce service. 

Sau f arrangement contra ire, le montant du 
remboursement e t exprime dans la monnaie 
du pays d'origine de l'envoi. 

Le maximum du remboursement est egal a 
eel ui fi x6 pour Jes mandats de poste a de t ina
tion du pay d'ori gine de l' envoi . 

Les objets contra remboursement sont soumis 
aux formalites et aux taxes des envois recom
mandes. 

L'exp6d iteur paie, en outre, une taxe fixe 
qui ne peut depasser 50 centimes par envoi et 
un droit proportionnel de ½ pour cent au 
maximum du montant du remboursement. 

Chaque Admini tration a la faculte d'adop
ter, pour la perception du droit proportionnel, 
l'echelle qui repond le mieux a ses convenan
ce de ervice. 

2. Le montant encaisse sur le destinataire 
est transmis a l'expediteur au moyen d'un 
mandat de remboursement qui est emis gra
tuitement. 

3. Les Administrations peuvent s'entendre 
sur un autre procede pour la liquidation des 
sommes encaissees. Elles peuvent, notamment, 
se charger de Jes verser en compte courant 
postal dans le pays de destination de l'envoi. 

Dans ce cas, sauf arrangement contraire, le 
montant du remboursement doit etre indique 
dans la monnaie du pays de destination. II 
est per~:u sur l'expediteur, en plus des taxes 
d'un envoi recommande, une taxe fixe de 25 
centimes au maximum. L'Office de de tination 
verse en compte courant, au moyen d'un bul 
letin de versement du regime interieur, le 
montant encaisse sur le de tinataire, apre 
deduction d'une taxe fixe de 25 centimes au 
maximum et de la taxe ordinaire des verse
rnents applicable dans son service interieur. 

Annulation ou reduction du rnontant 
du remboursement. 

Art. 62. L'expediteur d'un envoi recom
mande greve de remboursement peut demander 
le degrevement total ou partiel du montant du 
rembour ement. 

Les demandes de cette nature sont soumise 
aux memes dispo itions que Jes demandes de 
retrait ou de modification d'adresse. 

Si la demande de degrevement total ou par. 
tiel du montant du remboursement doit etre 
transmise par voie telegraphique, la taxe du 
telegramme est augmentee de la taxe appl i
<'able a une lettre simple recommandee. 

Responsabi li te en cas de perte de 
l'envoi. 

Art. 63. L a perte d'un envoi recommande 
greve de remboursement engage la responsa
bilite du service postal dans Jes cond1t1ons 
determinees par les articles 54 et 55. 

Garantie des sommes encaissees 
regul ierement. 

Art. 64. Les sommes onoaissees reguliere
ment du destinataire qu'elles a ient ete ou non 
converties en mandat.5 de poste ou versees en 
compte conrant postal, sont garanties a l'ex
pediteur dans les conditions determinees par 
!'Arrangement concernant Jes mandats d~ poste 
ou par Jes precriptions regissant le service des 
cheques et virements postaux. 

Indemnite en cas de nonencaissement, 
d' encaissement insuffi ant ou frau-
duleux. 

Art. 65. 1. Si l'envoi a ete livre au desti
nataire sans encaissement du montant du rem
boursement l' exped iteur a droit a une indem
nite, pourv~ qu'une reclamat\on _ait ete for
mulae dans le delai prevu a I article 51 , § 2, 
et a mains que le non-encaissement ne soit du 
a une faute ou a une negli gence de sa part ou 
que le contenu de l' envoi ne tombe sous le 
coup des interdictions prevues a !'article 45 . 

II en est de meme si la somme encai see du 
destinataire est inferieure au rnontant du rem
boursement indique ou si J'encai sement a ete 
effectue frauduleusement. 

L'indemnite ne pourra depa ser, en. aucun 
cas le montant du rembout ement. 

2'. Par le fa it du payement de l ' indemnite, 
I' Administration responsable est subrogee jus
qu'a concurrence du montant de cette indem
nite dans Jes droits de la personne qui l' a 
re9ue, pour tout recours eventuel, so it contre le 
destinataire, soit contra l' exped,teur ou contra 
des t iers. 

Som mes encaissees regul ierement. 
Indernn ites. Payernent et rncours. 

Art. 66. L'obligation de payer Jes somrnes 
enca issees regulierement, ainsi que l ' indemnite 
dont ii est question a I' article precedent, in
combe a !'Office dont releve le bureau expe
diteur de l'envoi, sous re erve de son droit de 
recours contre !'Office responsable. 

Delai de payement. 
Art. 67. Les disposit ions de !'article 58 con

cernant les dela is de payement de l' indemnite 
pour la perte d'un envoi recornmande s'appli
quent au payement des som:mes enca i sees ou 
de l'indemnite' pour Jes envo1s cont ra rembour
semcnt. 

Determination de la responsabi li te. 
Art. 68. Le payement, par !'Office expedi

teur des sommes encaissees regu lierement, 
a insi que celui de l'indemnite prevue a 
!'article 65 se fait pour le compte de !'Office 
destinatair~. Celui-ci est respon able, a moins 
qu'il ne puisse prouver que l_a faute est, due 
:i la non-observation d' une d1spos1t1on regle
mentaire par !'Office expediteur. 

Dans Jes cas d'encaissernent frauduleux a la 
suite de la disparition, dans le service, d 'un 
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cnvoi contre remboursement, l a resp~nsabil ire 
des Offices en cause est determinee selon les 
regles prevues a !'article 59 pour la perte 
d' un envoi recommande ordina ire. 

Toutefo is, l a responsabili re d'un Office in
termeda ire qu i ne participe pas au service des 
remboursements est limi ree a celle qui est 
prevue aux a r t icles 54 et 55 pour Jes envois 
recommandes. 

Les autres Administrations supportent par 
parts egales le montant non couvert par cet 
Office. 

R emboursement des sommes avancees. 
Art. 69. L'Office destinataire est tenu de 

rembourser ii. ! 'Office expedi teur, dans Jes con
ditions prevues a !' a r t icle 60, Jes sommes qui 
ont ere avancees pour son compte. 

M andats de remboursement et bul-
letins de versement. 

Art . 70. 1. Le montant d'un mandat de 
remboursement qui , pour un mot if quelconque, 
n'a pas ere paye au beneficiai re, n'est pas 
rembourse a !'Office d'emission. I1 est tenu a 
la disposit ion du benef iciaire par I 'Off ice ex
ped iteur de l 'envoi greve de remboursement 
et revient definitivement a cet Office, apres 
l' expira tion du dela i legal de p rescription. 

A tous Jes autres egards, et sous Jes reserves 
prevues a u R eglement, Jes mandats de rem
boursement sont soumis aux di sposit ions fixees 
par I' Arrangement concernant Jes mandats de 
paste. 

2. Lprsque, pour une cause quelconque, un 
bullet in de versement, emis en conform ite des 
prescriptions de !'a rt icle 61, § 3, ne peut etre 
porte au credi t du beneficiaire indique par 
l 'expedi teur de l' envoi contre rembou rsement, 
le montant de ce bulletin doit etre m is, par 
!'Office qui !'a encaisse, a la di spos it ion de 
!'Office d'orig ine pour etre paye a l'expedi
teur de l' envo i. 

Si ce payement ne peut etre effectue, ii est 
procede comme ii est p revu au § 1 du presen t 
a rticle. 

Bonification de la taxe et du droit 
de rem boursement . 

Art. 71. L'Administration d'orig ine boni fi e 
a I' Administration de destination, cl ans Jes 
conditions p rescr ites par le R eglement, une 
quote-par t fixe de 20 cen t imes par rembour
sement, plus 1/4 pour cent de la somme totale 
des mandats de remboursement p ayes. 

Les taxes p revues au § 3 de !'article 61 
restant acquises en entier a l'Off ice qu i Jes a 
per~mes. 

CHAPITRE IV. · 
Attribution des taxes. Frais de transit 

et d' entrepot. 
Attribut ion des taxes. 

Art. 72. Sau£ Jes cas expressement prevus 
par la Convention, chaque Administration 
garde en entier Jes sommes qu'ell e a per,;,ues. 

F rai s de transit. 
Art . 73. 1. L es correspondances echangees 

en depeches closes entre deux Administrations, 
au moyen des serv ices d' une ou de p i usieurs 
aut res Administrations (services t iers ) , sont 

sou11; ises, au profit de chacun des pays tra
verses ou dont les serv ices part icipent au 
t ranspor t , aux fra is de tra nsit indiques clans 
le tabl eau suivant: 
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2. Les fra is de transit pour le transport 
mari t ime sur un traject n 'excedant pas 300 
m illes marins sont fixes au t iers des sommes 
prevues au pa ragraphe precedent, si !'Admini
stration inreressee re9oit deja, du chef des 
depeches transporrees, l a remuneration a ffe
rente au t ransit terr itori al. 

3. En cas de transport m aritime effectue 
par deux ou plusieurs Administrations, Jes 
frais du parcours total ne peuvent pas de
passer 6 francs par k ilogramme de lettres et 
de cartes postales et 0 . 75 franc par kilogram
me d 'autres objets. Lorsque Jes totaux de ces 
fra is depassent respectivement 6 francs et 0 . 75 
hanc, ils sont repartis entre Jes Administra
t ions par ticipant au transport, au prorata des 
distances parcourues, sans prejud ice des ar
rangements, differen ts qui peuvent interveni r 
entre Jes part ies i nreressees. 

4. Sont consideres comme services tiers, a 
moins d'arrangement contraire , Jes transports 
marit imes effectues directement entre deux 
pays, au moyen de navires dependant de l 'un 
d'eux, a ins i que Jes t ransports effectues entre 
deux bureaux d'un meme pays, par l'interme
d ia ire de services dependant d'un autre pays. 

5. Les fra is de trans it des correspondances 
echa ngees a decouvert entre deux Adm inistra
tions sont fixes, sans egard au poids ou a la 
destination, a 5 cent imes par objet quell e 
qu'en soit la caregorie . 

6. Sont consideres comme autres objets, en 
ce qu i concerne le trans it en depeches closes et 
comme unires en ce qui concerne le transit a 
decouvert, Jes petits paquets, Jes joumau:x ou 
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paquets de journaux et ecrits periodiques ex
pedies en vertu de l'Anangement concernant 
Jes abonnements aux journaux et ecrits perio
diques, ainsi que Jes boites avec valeur de
claree expediees en vertu de !'Arrangement 
concernant Jes lettres et Jes boites avec valeur 
declaree. 

Frais d'entrepot. 
Art. 74. L'entrep6t, cl ans un port, de de

peches closes apportees par un paquebot et 
destinees a etre reprises par un autre paque
bot donne lieu au payement d'une remunera
tion fixee a 50 centimes par sac au profit de 
]'Office des postes du lieu d'entrepot, pourvu 
que cet Office ne re90ive pas de payement 
pour un service de transit territorial ou ma
ritime. 

Exemption de frais de transit. 
Art. 75. Sont exempts de tous frais de 

transit territorial ou maritime, Jes correspon
dances en franchise postale mentionnees a 
!'article 47, Jes cartes postales-reponse ren
voyees au pays d'origine, les envois reexpe
dies, Jes rebuts, Jes avis de reception, Jes 
mandats de paste et tous autres documents 
relatifs au service postal , notamment Jes plis 
concernant Jes virements postaux. 

Les depeches ma! dirigees sont considerees, 
en ce qui concerne le payement des frais de 
transit et d' entrepot, comme si elles avaient 
suivi leur voie normale. 

Services extraordinaires. 
Art. 76. Les prix de transit specifies a 

I' art icle 73 ne s' appl iquent pas au transport 
au moyen de services extraordinaires speciale
ment crees ou entretenus par une Administra
tion sur la demande d'une ou de plusieurs 
autres Administrations. Les conditions de 
cette categorie de transport sont reglees de 
gre a gre entre les Administrations interessees. 

Payements et decomptes. 
Art. 77. 1. Les frais de transit et d'entre

pot sont a la charge de !'Administration du 
pays d'origine. 

2. Le decompte general de ces frais a lieu 
d'apres Jes donnees de releves statistiques 
etablis, une fois tous Jes trois ans, pendant 
une periode de quatorze jours. Cette periode 
Pst portee a vingt-huit jours pour Jes de
peches echangees moins de six fois par semaine 
par Jes services dependant d'un pays quelcon
que. 

Le Reglement determine la periode et la 
duree d'application des statistiques. 

3. Un Office est autorise a soumettre a 
!'appreciation d'une Commission d'arbit1·es Jes 
resultats d'une statistique qui , selon Jui, diffe
reraient trop de la realite. Cet arbitrage est 
constitue ainsi qu'il est prevu a !'article 10. 

Les arbitres ont le droit de fixer en bonne 
justice le montant des frais de transit a 
payer. 

Echange de depeches closes avec 
des batiments de guerre. 

Art. 78. 1. Des depeches closes peuvent 
etre echangees entre Jes bureaux de paste de 
l 'un des pays contractants et Jes commandants 

de djvisions na.va.les ou batiments de guerre de 
ce meme pays en station a l'etranger, OU 

entre le commandant d'une de ces divisions 
navales ou batiments de guerre et le com
mandant d'une autre divi sion ou batiment du 
meme pays, par l ' intermediaire des services 
territoriaux ou maritimes dependant d'autres 
pays. 

2. Les correspondances de toute nature 
comprises clans ces depeches doivent etre ex
cl usivement a l'adresse ou en provenance des 
etats-majors et des equipages des batiments 
destinataires ou expediteurs des depeches; Jes 
tarifs et conditions d'envoi qui leur sont ap
plicables sont determines, d'apres ses regle
ments inter ieurs, pa•· I' Administration des 
postes du pays auquel appartiennent Jes ba
timents. 

3. Sauf arrangement contraire entre Jes 
Offices interesses, !'Office postal expediteur 
ou destinataire des depeches dont ii s'agit est 
redevable, envers Jes Offices intermediaires, de 
frais de transit calcules conformement aux 
dispositions de !'article 73. 

Dispositions diverses. 

Inobservation de la liberte de 
transit. 

Art. 79. Lorsqu'un pays n'observe pas Jes 
dispositions de !'article 25 concernant la li
berte de transit, Jes Administrations ont le 
droit de supprimer le service postal avec Jui. 
Elles doivent donner prealablement avis de 
cette mesure par telegramme aux Administra
tions interessees. 

Engagements. 
Art. 80. Les P ays contractants s'engagent a 
prendre, ou a proposer a leurs pouvoirs legis
latifs respectifs, Jes mesures necessaires: 

a. pour punir, tant la contrefa4,on et !'usage 
fraudu leux des coupons-reponse internationaux 
que l'emploi frauduleux, pour l'affranchisse
ment d'envois postaux, de timbres-poste con
trefaits ou ayant deja servi, ainsi que d'em
preintes contrefaites, ou ayant deja servi, de 
machines a aHranchir ou de presses d'im
primerie ; 

b. pour interdire et reprimer Jes opera
tions frauduleuses de fabrication, vente, col
portage ou distribution de vignettes et tim
bres en usage dans le serv ice des pastes, con
trefaits ou imites de telle maniere qu'il s pour
raient etre confondus avec Jes vignettes et 
timbres emis par I' Administration d'un des 
Pays adherents; 

c. pour punir les operations frauduleuses 
de fabrication et de mise en circulation de 
cartes d'identite postales, ainsi que l'emploi 
frauduleux de ces cartes; 

d. pour empecher et, le cas echeant, punir 
]'insertion d'opium, de morphine, de cocaine 
et autres stupefiants dans les envois postaux 
en faveur desquels cette insertion ne serait 
pas expressement autorisee par la Conven
tion et Jes Arrangements de ]'Union. 

Dispositions finales. 
Mise a execution et duree de la 
Convention. 

Art. 81. La presente Convention sera mise 
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a execution le ler juillet 1930 et demeurera en 
vigueU'l' pendant un temps indetermine. 

En foi de quoi, Jes Plenipotentiaires des 
Gouvernements des Pays ci-dessus enumeres 
ont signe la presente Convention en un 
exemplaire qui restera depose aux Archives 
du Gouvernement du Rouyaume-Uni de la 
Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord et 
dont une copie sera remise a chaque Partie. 

Fait a Londres, le 28 juin 1929. 
( Suivent Jes signatures.) 

UNION POSTALE UNIVERSELLE 
PRO'rOCOLE FINAL DE LA CONVENTION 

Au moment de proceder a la signature de la 
Convention postale universelle conclue a la 
date de ce jour, Jes Plenipotentiaires soussig
nes sont convenus de ce qui suit: 

Retrait. Modification d' adresse. 
I. Les dispositions de !'article 49 de la 

Convention ne s'appliquent pas a la Grande
Bretagne, ni aux Dominions, Colonies et Pro
tectorats britanniques, dont la legislation in
terieure ne permet pas le retrait ou la modi
fication d ' adresse de correspondances a la 
demande de l'expediteur. 

Equivalents. Limites maxima et 
1ninima. 

II. 1. Chaque pays a la faculte de majorer 
de 50 % ou de reduire de 20 % au maximum 
Jes taxes prevues a I' article 33, § 1, confor
mement aux indications du tableau ci-apres: 
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Les taxes choisies doivent, autant que pos
sible, etre entre elles dans Jes memes propor
tions que Jes taxes de base, chaque Office 
ayant la faculte d'arrondir ses taxes suivant 
Jes convenances de son systeme monetaire. 

2. II est loisible a chaque pays de reduire 
a 10 centimes la taxe de la carte postale 

simple et a 20 centimes celle de la carte 
postale avec reponse payee. 

3. Le tarif adopte par un pays s'applique 
aux taxes a percevoir a l'arrivee par suite 
d'absence ou d' insuffisance d 'affranchissement. 

Depot de correspondances a 
l'etranger. 

III. Aucun pays n'est tenu d'expedier, ni 
de distribuer aux destinata ires, Jes envois que 
des expediteurs quelconques domicilies sur son 
terr itoire deposent ou font deposer dans un 
pays etranger en vue de beneficier des taxes 
plus basses qui y sont etablies. La regle 
s'applique sans distinction, soit aux envois 
prepares dans le pays habite par l'expediteur 
et transportes ensuite a travers la frontiere, 
soit aux envois confectionnes dans un pays 
etranger. L'Administration interessee a le 
droit, ou de renvoyer Jes objets en question a 
l'origine, ou de Jes £rapper de ses taxes in
terieures. Les modalites de la perception des 
taxes sont laissees a son choix. 

Once avoirdupois. 
IV. II est admis, par mesure d'exception, que 

Jes pays qui, a cause de leur regime interieur, 
ne peuvent adopter le type de poids decimal 
metrique, ont la faculte d'y substituer !'once 
avoir-dupois (28,3465 grammes) en assimilant 
une once a 20 grammes pour Jes lettres et 2 
onces a 50 grammes pour Jes papiers d'affai
res, imprimes, echantillons et petits paquets. 

Coupons-reponse. 
V . Les Administrations ont la faculte de 

ne pas se charger du debit des coupons
reponse. 

Droit de recommandation. 
VI. Les pays qui ne peuvent pas fixer a 40 

centimes le droit de recommandation prevu a 
!'article 52, § 2, de la Convention sont auto
rises a percevoir un droit pouvant s' elever 
jusqu'a 50 centimes ou eventuellement jus
qu' au taux fixe pour leur service interieur. 

Services aeriens. 
VII. - Les dispositions concernant le trans

port de la poste aux lettres par voie aerienne 
sont annexees a la Convention postale univer
selle et sont cons iderees comme faisant partie 
integrante de celle-ci et de son Reglement. 

Toutefois, par derogation aux dispostions 
generales de la Convention, la modification 
de ces dispostions peut etre envisagee de 
temps a autre par une Conference compre
nant les representants des Administrations di
rectement interessees. 

Cette Conference pourra etre convoquee par 
l'intermediaire du Bureau international a la 
demande de trois au moins de ces Admini
strations. 

L'ensemble des dispositions proposees par 
cette Conference devra etre soumis, par l'in
termediaire du Bureau international, au vote 
des P ays de !'Union. La decision sera prise 
a la majorite des voix exprimees·. 

Frais speciaux de transit par lE 
Transsiberien. 

VIII. Par derogation aux dispositions de 
!'article 73 , § 1 (Tableau), !'Administration 
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postale de !'Union des Republiques Sovietistes 
Social istes est autorisee a percevoir Jes frais 
de transit par la voie du Transs iberien pour 
Jes deux directions (Mandchourie ou Vladivo
stok), a raison de Fr. 4.50 pour les L. C. et 
de Fr. 0.50 pour les A. 0 . par kilogramme 
respectivement pour les distances depassant 
6000 kilometres. 

Frais speciaux de transit par 
!'Urug uay. 

IX. Exceptionnellement, ]'Uruguay est au
torise a percevoir pour toutes Jes depeches 
d'outre-mer debarquees a Montevideo qu'il 
reachem ine par ses propres services sur les 
pays au dela, Jes frais de transit terr itoriaux 
prevus par !'article 73 de la Convention, soit 
75 centimes par kilogramme de lettres et de 
cartes postales et 10 centimes par kilogramme 
d'autres objets. 

Frais d' entrepot. 

X . Exceptionnellement, l' Administration 
portugaise est autorisee a percevoir pour tou
tes les depeches transbordees au port de Lis
bonne Jes frais d'entrepot prevus a !'article 74 
de la Convention. 

Protocole laisse ouvert aux Pays 
non representes. 

XI. L'Afghanistan et la Republique Argen
tine, qui font partie de !'Union postale, ne 

. s'etant pas fait representer au Congres, le 
Protocole leur reste ouvert pour adherer a I a 
Convention et aux Arrangements qui y ont 
ete conclus, ou seulement a l'un ou a l'autre 
d' entre eux. 

Le Protocole reste aussi ouvert dans le 
meme but au P araguay dont le delegue a du 
s'absenter avant la signature des Acte . 

Protocole la isse ouvert aux Pays 
representes pour signatures et adhe-
sions. 

XII. Le Protocole demeure ouvert en fa
veur des Pays dont les representants n'ont 
signe aujourd'hui que la Convent ion ou un 
certain nombre seulement des Arrangements 
arretes par le Congres, a l 'effet de leur per
mettre d'adherer aux autres Arrangements 
signes ce jour, ou a l'un ou a l'autre d'entre 
eux. 

Delai pour la notification des 
adhesions. 

XIII. Les adhes ions prevues aux articles 
XI et XII ci-dessus devront etre notifiees au 
Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande
Bretagne et de l'Irlande du Nord par Jes 
Gouvernements respectifs, en la forme diplo
matique, et par Jui aux Etats de !'Union. Le 
delai qui leur est accorde pour cette notifica
tion expirera le l er juillet 1930. 

Commiss ion preparatoire. 
XIV. l. Une Commission composee de qua

torze membres, reprcsentant les Offices desig
nes a la majorite des voix par le Congres, et 
du Directeur du Bureau international est 
chargee de preparer le Congres suivant, en 
particulier d'etudier Jes propositions faites en 
vue de ce Congres, de Jes comparer, de Jes 

coordonner, de donner son av is sur toutes Jes 
questions, enfin de presenter un projet et un 
rapport susceptibles de se rvir de base aux 
deliberations du Congres. 

2. La Commission preparatoire est convo
quee en temps convenable par le Bureau in
ternational avant l'ouvertui-e du Congres sui
vant et le projet et le rapport mentionnes au 
paragraphe precedent sont distribues a chaque 
Administration quatre mois au moins avant 
l'ouverture du Congres. 

3. Le Bureau international assui-e Jes tra
vaux de chancell erie de la Commission. 

En foi de quoi , Jes Plenipotentiaires ci
dessous ont dresse le present Protocole, qui 
aura la meme force et la meme valeur que si 
les dispositions qu'il contient etaient inserees 
clans le texte meme de la Convention a la
quelle ii se rapporte, et il s l'ont signe en un 
exemplaire qui restera depose aux Archives 
du Gouvernement du Royaume-Uni de la 
Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord et 
dont une copie sera remise a chaque Partie. 

Fait a Londres, le 28 juin 1929. 
(Suivent Jes signatures.) 

UNION POS'l.'ALE UNIVERSELLE 

REGLEMENT D'EXECUTION DE 
LA CONVE TIO POSTALE UNI-

VERSELLE 

Les souss ignes, vu !'article 4 de la Conven
tion postale universelle conclue a Londres le 
28 juin 1929, ont, au nom de leurs Admini
trations respectives, arrete, d'un commun ac

cord, les mesures suivantes pour assurer !'exe-
cution de ladite Convention: 

TITRE I. 
Dls11os ltlons generales. 
CHAPITRE UNIQUE. 

Transit en depeches closes et 
transit a decouvert. 

Article prem ier. Les Administrations peu
vent s'expedier reciproquement, par l'interme
diaire d'une ou de plusieurs d'entre elles, tant 
des depeches closes que des correspondances 
a decouvert, sui vant Jes besoins du trafic et 
Jes convenances du service. La transmission 
des correspondances a decouvert a une Admi
nistration intermediaire doit se limiter stric
tement aux cas ou la confection de depeches 
closes ne se j usti fie pas. 

Echange en depeches closes. 
Art. 2. l. L'echange des correspondances 

en depeches closes est regle d'un commun ac
cord entre Jes Administrations interessees. 

II est obligatoire de fonner des depeches 
closes toutes Jes fois qu'une des Administra
tions intermedia ires en fait la demande, se 
basant sur le fait que le nombre de cot-respon
dances a decouvert est de nature a entraver 
ses operations. 

2. Les Administrations par l'intermediaire 
desquelles des depeches closes sont a exped.ier 
doivent etre prevenue en temps opportun. 

3. En cas de changement dans un service 
cl'echange en depeches closes etabli entre deux 
Administrations par l'entremise d'un ou de 
plusiers pays tiers, I' Administration qui a pro-

• 
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vogue le changement en donne connaissance 
aux Administrations de ces pays. 

Acheminement des correspondances. 
Art. 3. 1. Chaque Administration est obli

gee d'acheminer, par Jes voies Jes plus rapides 
qu'elle emploie pour ses propres envois, Jes 
depeches closes et Jes correspondances a de
couvert qui Jui sont livrees par une autre Ad
ministration. 

Lorsqu'une 
sacs, ceux-ci 
rester r0unis 
courrier. 

depeche se compose de plusieurs 
doivent, autant que possibl e, 

et etre achemines par le meme 

Les objets de toute nature ma! diriges sont, 
sans aucun delai , reexpedies par la voie la 
plus prompte sur leur destination. 

2. L'Administration du pays d'origine a la 
faculte d'indiquer la voie a suivre par Jes 
depeches closes qu'elle expedie, pourvu que 
l'emploi de cette voie n'entraine pas, pour 
une Administration intermedi a ire, des frais 
speciaux. 

Sous la meme reserve, Jes Administrations 
intervenant clans le transport doivent tenir 
compte de la voie a suivre portee par l'expe
diteur sur les envois qui leur sont transmis a 
decouvert. 

3. Les Administrations qui usent de la 
faculte de percevoir des taxes supplementaires, 
en representation des frais extraordinaires af
ferents a certaines voies, sont libres de ne pas 
diriger par ces voies les correspondances non 
affranchies ou insuffisamment affranchies. 

Pays eloignes. 
Art. 4. 1. Sont consideres comme pays 

eloignes Jes pays entre lesquel s la duree des 
transports par la voie de terre ou de mer la 
plus rapide est de plus de dix jours. 

2. Sont assimiles aux pays eloignes, en ce 
qui concerne 1a fixation des delais, les pays 
de tres grande etendue ou dont Jes voies de 
communication interieures sont peu develop
pees pour Jes questions ou ces facteurs jouent 
un role preponderant. Le Bureau international 
dresser a une I iste de ces pays. 

Fixation des equivalen ts. 
Art. 5. 1. Les Administrations fixent Jes 

equivalents des taxes et droits prevus par la 
Convention et Jes Arrangements apres entente 
avec !'Administration des postes suisses, a la
quelle ii appartient de Jes faire notifier par 
l'intermediaire du Bureau international. 

Chaque Administration notifie directement 
au Bureau international !'equivalent fixe par 
elle pour l'indemnite prevue a !'article 54 de 
la Convention. 

Les equivalents ne peuvent entrer en vi 
gueur que le ler d'un mois et au pi us tot 15 
jours apres leur notification par le Bureau 
international. 

Ce Bureau dresse un tableau indiqua.nt, 
pour chaque pays, Jes equivalents des taxes 
et droits mentionnes au ler alinea ci-dess,,s, et 
renseignant, le ca.s echeant, sur le pourcen
tage de la ma.joration ou de la reduction de 
taxe appliquee en vertu de !'article II du 
Protocole final de la. Convention. 

2. Lorsqu'un cha.ngement d'equivalents est 
juge necessaire, I' Administration du pays in-

• 

teresse doit suivre I a procedure indiquee au 
paragraphe precedent. 

L es nouveaux equivalents ne peuvent egale
ment entrer en vigueur que le ler d'un mois 
et au plus tot 15 jours apres leur notification 
par le Bureau international. 

3. Les fractions monetaires resultant du 
complement de taxe applicable aux correspon
dances insuffisamment affranchies peuvent 
etre arrondies par Jes Administrations qui en 
effectuent la perception. La somme a ajouter 
de ce chef ne peut exeder la valeur d'un 
vingtieme de franc (cinq centimes). 

Timbres-poste et empreintes d'af
franchissement. 

Art. 6. 1. Les timbres-poste representant 
Jes taxes-types de ]'Union ou leur equivalent 
clans la monnaie de chaque pays sont confec
tionnes cl ans Jes couleurs suivantes: 

en bleu £once, le timbre representant la 
taxe d'une lettre simple; 

en rnuge, le timbre i-epresentant la taxe 
d'une carte postale; 

en vert, le timbre representant la taxe du 
port simple des imprimes. 

Les empreintes produites par les machines. 
a affranchir doivent etre de couleur rnuge 
vif, quelle que soit la valeur qu'elles repre
sentent. 

2. Les t imbres-poste et les empreintes d'af
franchissement doivent porter, autant que pos
sible en caracteres latins, !'indication du pays 
d'origine et mentionner leur valeur d'affran
chissement d'apres le tableau des equivalents 
adoptes. L'indication du nombre d'unites ou 
de fractions de !'unite monetaire, servant a 
exprimer cette valeur, est faite en chiffres 
arabes. En ce qui concerne Jes imprimes af
franchis au moyen d'empreintes obtenues a 
la. presse d'imprimerie, Jes indications du pays 
d'origine et de la valeur d'affranchissement 
peuvent etre remplacees par le nom du bu
reau d'origine et la mention ,, Ta.xe per,;iue", 
,,Port paye" ou une express ion analogue. 

3. Les timbres-poste commemoratifs ou de 
charite, pour lesqu.Jls un supplement de taxe 
est a payer independamment de la val eur 
d'affranchissement, doivent etre confectionnes 
de fa9on a eviter tout doute au sujet de cette 
valeur. 

4. Les timbres-poste peuvent etre marques 
a l 'emporte-piece de perforations distinctives 
selon Jes conditions fixees par !'Administra
tion qui Jes a emis. 

TITRE II. 
CondltlonM tl'acceptatlon dflS objets de 

corresponllauce. 

CHAPITRE I. 
Dispositions applicables a toutes les 

categories d' envois. 

Conditionnement et adresse. 
Art. 7. 1. Les Administrations doivent re

commander au public: 
a. de libeller l'adresse en caracteres latius 

et de la mettre clans le sens de la longueur de 
fa9on a menager I a pi ace necessaire pour Jes 
mentions ou etiquettes de service; 

b. d'indiquer l'adresse d'une maniere pre-
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cise et complete, afin que l'acheminement de 
l'envoi et sa remise au destinataire puissent 
avoir lieu sans recherches ; 

c. d'appliquer Jes timbres-poste OU Jes em
preintes d'affranchissement a !'angle droit su
perieur du cote de la suscription; 

d. d'indiquer le nom et le domicile de l'ex
pediteur, soit au verso, soit au recto, de fa9on 
a ne nuire n i a Ja clarte de l'adresse, ni a 
1 'appl ica.t ion des mentions ou etiquettes de 
service; 

e. en ce qui concerne Jes envoi expedies a 
la taxe reduite, d'indiquer la categorie a 
laquell e il s appartiennent. 

2. Les timbres non postaux et les vignettes 
de bienfaisance ou autres, susceptibles d'etre 
confondus avec Jes timbres-poste, ne peuvent 
etre appliques du cote de la suscription. II en 
est de meme des empreintes de timbres qui 
pourraient etre confondues avec Jes emprein
tes d' a ffranchissement. 

3. Les correspondances du service postal 
expediees en franchise de port doivent porter 
au recto l 'annotation .,Service des postes" ou 
une mention analogue. 

Envois poste restant.e. 
Art. 8. L'adresse des envois expedies poste 

restante doit indiquer le nom du destinataire. 
L'emploi d'initiales, de chiffres, de simples 
prenoms, de noms supposes OU de marques 
conventionnelles quelconques n'est pas admis 
pour ces envois. 

Envois sous enveloppe a panneau
transparent. 

Art. 9. 1. Les envois sous enveloppe a pan
neau transparent sont admis aux conditions 
su ivante : 

a. le panneau transparent doit etre dispose 
parallelement a la plus grande dimension, de 
fac;,on que l'adresse du destinataire apparaisse 
dans le meme sens et que !'application du 
timbre it date ne soit pas entrayee; 

b. la transparence du panneau doit assurer 
nne parfaite lisibilite de l' a dresse, meme it 
la lumiore artificielle et ne pas empecher 
] 'application d'une ecriture ; 

c. seuls les noms et adresse du destinataire 
doivent apparaitre it travers le panneau, et le 
contenu de l'enveloppe doit etre plie de fa9on 
que l'adresse ne puisse se trouver masquee, en 
tout ou en partie, par suite de glissement; 

d. l'adresse doit etre indiquee, d'une fa,;ion 
bien lisible, a l' encre OU a la machine a ecrire. 
Les envois dont l' adresse e t ecrite au crayon
encre et au crayon ne sont pas adm is. 

Les enveloppes a panneau dont la partie 
vitrifiee provoque des reflets a la lumiere ar
tificielle sont exclues du transport. 

2. Le envois sous enveloppe entierement 
transparcnte ou a panneau ouvert ne sont pas 
admis. 

Envois soumis au controle douanier. 
Art. 10. 1. Les envois I,, soumettre au con

trole douanier doivent etre revetus, au recto, 
d'une etiquette verte, conforme au modele C 1 
ci-annexe; en ce qui concerne la categorie des 
petits paquets, cette disposition est applicable 
I,, tous les objets sans exception. 

Les envois vises a l'alinea ci-dessu~ sont en 

outre accompagn 's, si l'expediteur le prefere 
ou si le pays de distribution l'exige, d'une 
declaration en douane separee, conforme au 
modele C 2 ci-annexe et rel iee exterieurement 
d'une maniere solide a l'envoi par un croise 
de ficelle ou inseree dans cet envoi. Dans ce 
cas , la partie superieure de !'etiquette C 1 est 
seule apposee sur l'envoi . 

2. Les Administrations n'assument aucune 
responsabilite du chef des declarations en 
douane, sous quelque forme qu'elles soient 
faite ·_ 

Envois francs de droits. 
Art . 11. 1. Le envois a remettre aux desti

nataires francs de tous droits doivent porter 
sur le recto l 'en-tete tres a pparent .,Franc de 
droits" ou une mention analogue dans la 
langue du pays d'origine. Ces envois sont 
pourvus, du cote de la suscription, d'une eti
quette de couleur jaune portant egalement, en 
gros caracteres, !'indication .,Franc de droits". 

2. Tout envoi expedie franc de droits est 
accompagne d'un bulletin d'affranchissement 
conforme au modele C 3 ci-annexe, confec
tionne en carton de couleur jaune et clont le 
recto est rempl i par le bureau expediteur. Le 
bulletin d'affranchissement est soliclement at
tache a l'envoi. 

CHAPITRE II. 
Dispositions special es applicables a chaque 

categorie d' envois. 
Lettrns. 

Art. 12. En principe, aucune condition de 
forme ou de fermeture n'est exigee pour Jes 
lettres, sous reserve de !'observation <lea pres
criptions de !'article 9 precedent. L a place 
necessaire au recto pour l'affranchissement, 
l' aclresse et les mentions ou etiquettes de ser
vice doit etre laissee entierement libre. 

Ca ,-tes postales simpl es. 
Art. 13. 1. Les cartes postales doivent etre 

confectionnees en carton ou en papier assez 
consistant pour ne pas entraver la manipula
tion. 

Elles doivent porter, en tete du recto, le 
titl'e ,.Carte postale" en franc;,ais ou !'equiva
lent de ce titre dans une autre langue. Ce 
titre n'est pas obligatoire pour Jes cartes pos
tales emanant de l'industrie privee. 

2. Les cartes postales doivent etre expediees 
a decouve,t, c'est-a-dire sans bande ni enve
loppe. 

3. La moitie droite au moins du recto est 
reservee a l'adt·esse du destinataire et aux 
mentions ou etiquettes de service. L'expediteur 
dispose du verso et de la partie gauche du 
recto, sous reserve des dispositions du para
graphe suivant. 

Les cartes dont tout ou partie du recto a 
ete div ise en plusieurs cases destinees a rece
voir des adresses success ives sont intet"dites. 

4. II est interdit au public de joindre ou 
d'attacher aux cartes postales des echantillons 
de marchanclise ou des objets analogues. 
Toutefois, des vignettes , des photographies, 
des timbres de toute espece, des bandes 
d'aclresse ou des feu illes a replier, des etiquet
tes et des coupures de toute sorte peuvent y 
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etre colles, a condition que ces objets ne 
soi nt pas de nature a alterer le caractere des 
cartes postales, qu'ils consistent en papier ou 
en une autre matiere tres mince et qu'ils 
so ient completement adherents a la carte. Ces 
objets ne peuvent etre colles que sur le verso 
ou sur I a partie gauche du recto des cartes 
postales, sauf Jes bandes ou etiquettes d'adres
se qui peuvent occuper tout le recto. Quant 
aux timbres de toute espece, susceptibles d'etre 
confondus avec les timbres d'affranchissement, 
ils ne sont admis qu'au verso. 

5. Les cartes postales ne remplissant pas 
Jes conditions prescrites pour cette categorie 
d'envois sont traitees corn.me lettres . 

Cartes postales avec reponse payee. 
Art. 14. 1. Les cartes post.'Lles avec re

ponse payee doivent presenter au recto, en 
langue fran9aise, comme titre sur la premiere 
partie: ,,Carte postale avec reponse payee"; 
sur la seconde partie: ,,Carte postale-reponse". 
Les deux parties doivent d'ailleurs 1'0mplir, 

· chacune, Jes autres conditions imposees a la 
carte postale simple; elles sont repliees l'une 
sur l'autre de fa90n que le pli forme le bord 
superieur et ne peuvent etre fermees d'une 
maniere quelconque. 

2. L'adresse de l a carte-reponse doit se 
trouver a l'interieur de l'envoi. 

II est loisible a l'ex.pediteur d'indiquer son 
nom et son adresse au recto de la partie 
,,Reponse", soit par ecrit, soit en y coll ant 
une etiquette. 

L 'expediteur est egalement autorise a fa ire 
imprimer au verso de la carte-reponse un 
questionnaire destine a etre rempli par le 
de tinataire. 

3. L'affranchissement de la partie ,,Re
ponse" au moyen du timbre-poste du pays qui 
a emis la carte n'est valable que si Jes deux 
parties de la carte postale avec reponse payee 
sont parvenues adherentes du pays d'origine 
et si la partie ,,Reponse" est expediee du 
pays ou elle est parvenue par la poste a desti
nation dudit pays d'origine. 

Si ces conditions ne sont pas remplies, elle 
est traitee comme carte postale non affranchie. 

Papjers d'affaires. 
Art. 15. 1. Sont consideres comme papie,rs 

d'affaires, toutes Jes pieces et tous Jes docu
ments ecrits ou dessine en tout ou partia qui 
n'ont pas le caractere d'une correspoadance 
actuelle et personnelle, tels qu.e les lettres 
ouvertes et Jes cartes postales de date an
cienne qui ont deja atteint leur bt.t primitif, 
Jes pieces de procedure, Jes actes de tout genre 
dresses par Jes officiers ministeriels, Jes lettres 
de voiture ou connaissements, Jes factures, 
certains documents des compagnies d'assuran
ce, les copies ou extraits d'actes sous se ing 
prive ecrits sur papier timbre OU non timbre, 
le partitions ou feuilles de musique manus
crites, le manuscrits d'ouvrages ou de jour
naux expedies isolement, Jes devoirs origi
naux et corriges d'eleves, a !'exclusion de toute 
indication ne se rapportant pas directement a 
!'execution du travail. 

Ces documents peuvent etre accompagnes de 
fi ches de rappel ou bordereaux d'envoi por
tant Jes mentions suivantes ou des indications 

analogue : enumeration des pieces composant 
l'envoi, references a une correspondance echan
gee entre l'expediteur et le destinataire, tel
les que: 

,,Annexe a notre lettre du ................ .......... . 
a M. . . . .. . . . . .. . .. . .. . otre reference ................. . 
References du client .... .. ... .. .. ..... " 

2. Les papiers d'affaires sont soumis, en 
ce qui concerne la forme et le conditionne
ment, aux dispositions prescrites pour Jes im
primes (articles 19 ci-apres). 
Imprimes. 

Art. 16. 1. Sont consideres comme impri
mes les journaux et ouvrages p0riodiques, les 
Jivres broches ou relies, Jes brochures, Jes pa
piers de musique (a l'exclusion des papiers 
perfores destines a etre adaptes a des instru
ments de musique automatiques), Jes cartes 
de visite, les cartes-adresse, Jes epr,:,uves d 'im
primerie avec ou sans Jes manuscrits s'y rap
portant, lea gravures, les photographies et Jes 
albums contenant des photographies, Jes ima
ges, Jes dess ins, plans, cartes geographiques, 
catalogues, prospectus, annonces et avis di
vers, imprimes, graves, lithographies OU auto
graphies, et, en general, tout.es Jes impressions 
ou reproductions obtenues sur papier, sur 
parchemin ou sur cartbn, au moyen de la ty
pographie, de la gravure, de la lithographie 
et de I' autographie, ou de tout autre procede 
rnecanique, facile a reconnaitre, horrnis le 
decalque, les timbres a caracteres mobiles ou 
non et la machine a ecrire. 

2. La taxe des imprirnes n'est pas appli
cable aux imprirnes qui portent des signes 
quelconques susceptibles de constituer un 
langage conventionnel, ni , sauf Jes exceptions 
explicitement autorisees par l'article 18, a 
ceux dont le texte a ete modifie apres tirage. 

3. Les articles de papeterie proprement 
dits, des )'instant ou ii apparait clairement 
que la partie imprimee n'est pas l'essentiel de 
l'obj et, ne peuvent etre expedies au tarif des 
imprimes. . 

4. Les cartes portant le titre ,,Carte pos
tale" ou )'equivalent de ce titre clans une 
langue quelconque sont adm ises au tarif des 
imprimes, pourvu qu'elles repondent aux con
ditions generales applicables aux imprimes. 
Celles qui ne remplissent pas ces conditions 
sont traitees comme cartes postales ou even
tuellement comme lettres, par application des 
dispositions de l'article 13, § 5, du Regle
ment. 
Objets assimiles aux imprimes. 

Art. 17. Les reproductions d'une copie-type 
faite a la plume OU a la machine a ecri re 
ont assimi lees aux imprimes lorsqu'ell es sont 

obtenues par un procede mecanique de poly
graphie, chromographie, etc.; mais, pour jouir 
de la moderation de taxe, ces reproductions 
doivent etre deposees aux guichets des bu
reaux de poste et au nombre minimum de 
vingt envois contenant des exemplaires par
faitement identique . Ces reproductiom peu
vent recevoir Jes annotations autoriseos pour 
Jes imprimes. 
Imprimes Annotations autorisees. 

Art. 18. 1. II est permis, a l'exterieur et 
a l'interieur de tous Jes envois d'imprirnes: 
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a. d'indiquer a Ja main OU par un procede 
mecanique Jes noms, qualite, profession, raison 
sociale et adresse de l'expediteur et du des
tinataire, l a date d'expedition, .la signature, 
le numero d'appel au telephone, l'adresse et 
le code telegraphiques, le compte courant pos
tal ou bancaire de l'expediteur, ainsi qu'un 
numero d'ordre ou d'immatriculation se rap
portant exclusivement a l'envoi; 

b. de corriger les fautes d'impr0ssion ; 
c. de biffer, de souligner ou d'encadrer au 

moyen de traits certains mots ou certaines 
parties du texte imprime, a moins que ces 
operations ne so ient faites dans le but de 
constituer une correspondance. 

2. II est, en outre, permis d'indiquer ou 
d'ajouter a la main OU par un procede me
canique : 

a. sur Jes avis concernant Jes departs et 
les arrivees des navires: Jes dates et heures 
des departs et arrivees, ainsi que Jes noms des 
navires et des ports de depart, d'escale et 
d'arrivee; 

b. sur Jes a vis de passage: 
le nom du voyageur, la date, l'heure et le 

nom de la localite par laquelle ii compte pas
ser, ainsi que l'endroit ou ii descend; 

c. sur Jes bulletins de commande et de 
souscription relatifs a des ouvrages de li
brairie, livres, journaux, gravures, morceaux 
de musique: 

Jes ouvrages demandes ou offerts, le prix de 
ces ouvrages, le mode de payement, !'edition 
et Jes noms des auteurs et des editeurs, ainsi 
que le numero du catalogue et Jes mots 
,,broch0", ,,cartonn0" ou ,,reli0"; 

d. sur Jes cartes ill ustrees, les cartes de 
visite imprimees, ainsi que sur Jes cartes de 
Noel et de nouvel an: 

des souhaits, felicitations, remerciements, 
compliments de condoleance ou autres formu
las de politesse exprimes en cinq mots ou au 
moyen de cinq initiales conventionnelles, au 
maximum; 

e. sur Jes epreuves d'imprimerie: 
Jes changements et additions qui se rappor

tent a la correction, a la forme et a !'im
pression, ainsi que des mentions telles que 
,,Bon a tirer", ,,Vu-Bon a tirer" OU toutes 
autres analogues se rapportant a la confec
tion de l'ouvrage. En cas de manque de place, 
Jes additions peuvent etre faites sur des feuil 
Jes speciales; 

f. sur Jes images de mode, Jes cartes geo
graphiques, etc. : 

Jes couleurs; 
g. sur Jes listes de prix courants, Jes offres 

d' an nonces, les cotes de bourse et de marche, 
les circulaires de commerce et Jes prospectus: 

des chiffres; 
toutes autres annotations representant des 

elements constitutifs des prix; 
h. sur Jes livres, brochures, journaux, pho

tographies, gravures, papiers de musique et, 
en general, sur toutes productions litteraires 
ou artistiques imprimees, gravees, lithogra
phiees OU autographiees: 

une dedicace consistant en un simple hom
mage et, sur Jes photographies, une legende 

·exp! icative tres succincte; 
i. sur les passages decoupes de journaux et 

publications periodiques: 

le titre, la date, le numero et l'adresse de 
la publication dont !'article est extrait. 

3. II est, enfin, perm is de joindre: 
a. aux epreuves d'imprimerie corrigees OU 

non: 
le manuscrit ; 
b. aux envois des categories mentionnees. 

sous § 2, lettre Ii: 
la facture se rapportant a l'objet envoye, 

Imprimes. Conditionnement des 
envois. 

Art. 19. 1. Les imprimes doivent etre, soit 
places sous bande, sur rouleau, entre des car
tons, dans un etu i ouvert des deux cotes OU. 

aux deux extremites, ou dans une enveloppe 
non fermee, soit entoures d'une ficelle facile
/,. denouer. 

2. Les imprimes presentant la forme et la 
cons istance d'une carte peuvent etre expedies 
a decouvert sans bande, enveloppe ou lien. 
Le meme mode d'expedition est admis pour 
Jes imprimes plies de fa,;:on qu'ils ne puissent 
se deplier pendant le transport et que d'autres. 
objets ne risquent de s'y fourvoyer. 

La moitie droite au moins du recto des. 
imprimes expedies sous forme de cartes est: 
reservee a I' adresse du destinataire et aux. 
mentions ou etiquettes de service. 

Echantil Ions. Annotations autorisees . 
Art. 20. II est permis d'indiquer a Ja main• 

OU par un procede mecanique, a l'exterieur OU 

a l'interieur des envois d'echanti llons, Jes 
noms, qualite, profession, raison sociale et 
adresse de l' expediteur et du destinataire,. 
ainsi que la date d'expedition, la signature, 
le numero d'appel au telephone, l'adresse et 
le code telegraphiques, le compte courant 
postal ou bancaire de l'expediteur, une mar
que de fabrique ou de marchand, des numeros. 
d'ordre, des prix et des indications relatives. 
au poid , au metrage et a la dimension, ainsi 
qu'a. la quantite disponible et celles qui sont. 
necessair s pour preciser la provenance et I.a. 
nature de la marchandise. 

Echantillons. Conditionnement des 
envois . 

Art. 21. 1. Les echantillons de marchan
dises doivent etre places dans des sacs, des 
boites ou des enveloppes mobiles. 

2. Les objets en verre ou autres matieres. 
fragiles, Jes envois de liquides, huiles, eorpa 
gras, poudres seches, colorantes ou nan, ainsi 
que Jes envois d'abeilles vivantes, de sang
sues et de graines de vers a soie sont admis au 
transport comme echantillons de marchandi
ses, pourvu qu'ils soient cionditionnes de la. 
maniere suivante: 

a. Jes objets en verre ou autres matieres. 
fragiles doivent etre emballes solidement 
(boites en metal, en bois ou en carton ondule
de quali te solide), de maniere a prevenir tout. 
danger pour Jes agents et Jes correspondances; 

b. les liquides, huiles et corps facilement 
liquefiables doivent etre inseres dans des reci
pients hermetiquement fermes. Chaque reci
pient doit etre place dans une boite speciale
en metal, en bois resistant ou en carton on
dule de qualite solide garnie de sciure d 
bois, de coton ou de matiere spongieuse, en. 
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quantite suff isante pour absorber le liquide en 
cas de bris du recipient. Le couvercle de la 
boite doit etre fixe de maniere qu'il ne puisse 
se de tacher facilement; 

c. Jes corps gras difficilement liquefi ables, I 

tels que Jes onguents, le savon mou, Jes resi
nes, etc., ainsi que les graines de vers a soie, 
dont le transport offre mains d'inconvenients. 
cloivent etre enfermes sous une premiere en
veloppe (boite, sac en toile, parchemin, etc.), 
placee elle-meme clans une seconde boite en 
bois , en metal ou en cuir fort et epais; 

d. les pouclres seches colorantes, telles que 
]' an iline , etc., ne sont aclmises que dans des 
boites en fe1·-blanc r0sistant, pla00es A leur 
tour clans des boites en bois avec de la sciure 
entre Jes cleux emballages. Les poudres seches 
non colorantes cloivent etre placees dans des 
boites en metal , en bois ou en carton ; ces 
boites cloi vent etre elles-memes enfermees clans 
un sac en tole ou en parchemin; 

e. Jes abe illes vivantes et les sangsues doi
vent etre enfermees clans des boites disposees 
<le fac;:on a eviter tout danger. 

3. Les objets qui se gatera ient, s'ils etaient 
e mballes d'apres les regles generales, peuvent 
exceptionnellement etre aclmis sous un embal-
1age hermetiquement ferme. Dans ce cas, Jes 
Aclministrations interessees peuvent exiger que 
l 'exped iteur ou le destinataire facilite le ve
rification du contenu, soit en ouvran t quel
ques-uns des envois designes par el Jes, soit 
d'une autre maniere satisfaisante. 

4. II n'est pas exige d'emballage pour Jes 
objets cl'une seule piece, tels que pieces de 
bois, pieces metalliques, etc., qu'il n'est pas 
.clans Jes usages du commerce d'emballer. 

5. L'adresse du destinataire doit etre indi
quee, autant que possible, sur l'emballage ou 
·sur l'obj et lui-meme. Si l'emballage ou l 'ob
jet ne se prete pas a !' inscription de l'adresse 
-et des indications de service ou a !'applica
tion des timbres-poste, ii doit etre fait usage 
,cJ'une etiquette volante, de ·preference en par
chem in, attachee solidement. II en est de 
meme lorsque le timbrage est susceptible de 
provoquer la deterioration de l'envoi. 

Objets assimiles aux echantillons. 
Art. 22. Sont aclmis au tarif des echant il 

lons : Jes cl iches d'imprimerie, Jes clefs isolees, 
Jes fleurs fraiches coupees, Jes objets d'histoire 
naturelle (animaux et plantes seches ou con
serves, spec imens geolog iques, etc.), tubes de 
erum et objets pathologiques rendus inoffen

si fs par leur mode de preparation et d'em
ballage. Ces objets, a !'exception des tubes 
de serum expedies clans un interet general par 
Jes laboratoires ou institutions officiellement 
reconnus, ne peuvent etre envoyes clans un but 
commercial. Leur emballage doit etre confor
me aux prescriptions generales concernant Jes 
echa ntillons de marchandises. 

Objets groupes. 
Art. 23. 1. La reunion clans un seul envo, 

d'objets de correspondance de categories dif
ferentes est limitee aux papiers d'affaires, 
aux imprimes, a !'exception des impressions 
en relief a !'usage des aveugles, et aux echan
tillons de marchandises, sous reserve: 

a. que chaque objet pris isolement ne de-

passe pas Jes limites qui Jui sont applicables 
quant aux poids et aux dimensions; 

b. que le poids total ne depasse pas 2 kilo
grammes par envoi ; 

c. que la taxe soit au minimum la taxe 
minimum des papiers d'affaires si l' envoi con
tient des papiers d'affaires, et la taxe mini
mum des echanti llons s'il se compose d'im
primes et d 'echantillons. 

2. Ces · dispositions ne sont applicables 
qu'aux objets soumis a la meme taxe uni
ta ire. Lorsqu'un Office constate la reunion 
dans un meme envoi d'objets passibles de taxe:; 
differentes, cet envoi est frappe pour son 
po ids total de la taxe afferente a la categorie 
dont le tari f est le plus eleve. 

Petits paquets. 
Art. 24. Les petits paquets sont soumis aux 

dispositions prescrites pour les echantillons de 
marchandises en ce qui concerne la forme, le 
condit ionnement et l'emballage. 

En outre, Jes nom et adresse des expediteurs 
doivent figurer a l'exterieur des envois. 

TITRE III. 

Envols recom mandes, Av is de rece1i tlou. 

CHAPITRE UNIQUE. 

Envois recommandes . 
Art. 25. 1. Les envois recomman·des doivent 

porter au recto l' en-tete tres apparent ,.Re
commande" ou une mention analogue clans la 
langue du pays d'origine. Lorsqu'il s'agit de 
lettres recomrnandees, ell es ne peuvent pre
senter aucune trace d'ouverture et de refer
meture anterieures au depot. Pour le surplus , 
aucune condition speciale de fmme, de fer
meture ou de libelle de l'adresse n'est exigee 
pour ces envois, sauf les exceptions ci-apres. 

2. Les objets de correspondance aclresses 
sous des initiales et ceux qui portent une 
adresse ecrite au crayon ne sont pas admis a 
la recommandation. 

Toutefois , l 'adresse des envois autres que 
ceu.x expedies sous enveloppe transparente 
peut etre ecrite au crayon-encre. 

3. Le objets expedies sous enveloppe trans
parente ne sont aclmis que si le panneau fait 
partie intcgrante de l'enveloppe. 

4. Le envois recommandes doivent etre 
revetus, a !'angle gauche superieur de la sus
cription, d'une etiquette conforme ou a nalogue 
au model e C 5 ci-annexe, avec !'indication en 
caracteres latins de la lettre ,.R", du nom 
du bureau d'origine et du numero d'ordre 
sous lequel l'envoi est inscrit clans le registre 
de ce bureau. 

Toutefois, ii est pe1mis aux Administrations 
dont le regime in ter ieur s'oppose actuel lement 
a l'emploi des etiquettes, d'ajourner la mise 
a execution de cette mesure et d'employer pour 
la designation des envois recommandes des 
timbres: ,.R ecommande" OU ,.R". a cote des
quels doivent f igurer !'indication du bureau 
d'origine et celle du numero d'ordre. Ces tim
bres do ivent etre apposes egalernent a !'ang le 
gauche superieur de la suscription. 

Aucun numero d'ordre, etc., ne doit etre 
porte au recto des objets recommandes par Jes 
Offices intermediaires, afin d'eviter des con-



289 7 MEI (S.157) 1930 

fusions avec le numero d'inscription de l'envoi 
au bureau d'origine. 

Avis de reception . 
Art. 26. 1. Les envois dont l'expediteur 

demande un av is de reception doivent porter 
l'annotation tres apparente .,Avis de recep
tion" ou l' empreinte d'un timbre ,,A. R." 

2. Ils sont accompagnes d'une formula de 
la consistance d'une carte postale, de coul eur 
rouge clair, confonne ou analogue au mod0le 
C 6 ci-annexe; cette formula est etablie par 
le bureau d'or igine ou par tout autre bureau 
a designer par !'Office expediteur et reunie, 
exterieurement et d'une maniere solide, a l'ob
jet auquel elle se rapporte. Si elle ne par
vient pas au bureau de destination, celui -ci 
dresse d'office un nouvel avis de reception. 

3. Le bureau de destination, apres avoir 
dument rempli la formule C 6, la renvoie 
cl ans le courr ier ordinaire, a decouvert et en 
franchise de port, a l'adresse de l'expediteur 
de l'objet. 

4. Lorsque l 'expediteur reclame un avis de 
reception qu i ne I ui est pas parvenu clans 
Jes delais voulus, ii est procede conformement 
aux regles tracees a !'article suivant. D ans ce 
cas, ii n'est p as per<;m une deuxieme taxe et 
le bureau d'ori g ine inscrit en tete de la for
mule C 6 la mention: ,,Dupl icata de l'avis de 
reception, etc." 

Avis de reception demande poste
rieurement au depot. 

Art. 27. 1. Lorsque l'expediteur demande 
un avis de reception d'un envoi recommande 
posterieurement au depot, le bureau d'origine 
J'empl it une formule C 6. 

Cette formule est attachee a une reclama,. 
t ion modele C 13 revetue d'un t imbre-poste 
representant la taxe due et tra itee selon Jes 
prescriptions de !'article 51 ci-apres, a cette 
.seule exception que, en cas de distribution re
guliere de l' envo i, le bureau de destination 
1·etire la formule C 13 et renvoie la formula 
C 6 a l'origine, de la man ie re prescrite au § 3 
<le !'article precedent. 

2. Les dispositions particulieres adoptees 
par les Administrations en vertu de !'article 
51 ci-apres, pour la transmission des reclama
tions d'envois recommandes, sont applicables 
aux derpandes d'avis de reception formulees 
posterieurement au depot. 

TITRE IV. 
Envols contre remboursement. 

CHAPITRE UNIQUE. 
Indications a porter sur l'envoi. 

Art. 28. 1. Les envois recommandes greves 
de remboursement doivent porter snr le i·ecto 
l 'en-tete ,,R emboursement" , ecrit OU imprime 
d'une maniere tres apparente, et suivi de 
]'indication du montant du remboursement en 
caracteres latins, en toutes lettres et en chif
fres arabes, sans rature ni surcharge, meme 
approuvees. 

2. L'expedi teur doit indiquer au recto de 
1'envoi son nom et son adresse en caracteres 
latins. Lorsque le montant encaisse est a 
-verser en compte courant postal clans le pays 

1930. 

de destinat ion , l' envoi doit porter, en outre, 
du cote de la suscription, !'annotation su ivante 
I ibellee en franr;:ais ou clans une autre langue 
connue dans le pays de destination: 

,,A porter au credit du compte des cheques 
postaux No..... de M ......... a ..... tenu par le 
bureau des cheques d ............... " 

Etiquette. 
Art. 29. Les envois contre remboursement 

doivent etre revetus, au recto, d'une etiquette 
de couleur orange, conforme au modele C 7 
ci-annexe. 

Mandat de remboursement, 

Art. 30 . Sau£ le cas prevu a !'article 31 
ci-apres, tout envoi contre remboursement est 
accompagne d'une fonnule de mandat de 
remboursement en carton resistant de couleur 
vert clair conforme au modele C 8 ci-annexe. 
Cette formula doit porter ]'indication du mon
tant du remboursement dans la monnaie du 
pays d'origine et indiquer, en regle generale, 
l 'expediteur de l' envoi comme benef iciaire du 
mandat. Cependant, chaque Administration 
est libre de faire adresser aux bureaux d'ori
gine des envois, ou a d'atitres de ses bureaux, 
les mandats afferents aux envois originaires 
de son service. Le coupon du mandat de rem
boursement doit indiquer le nom et l' adresse 
du destinataire de l' envoi, ainsi que le lieu 
et la date de depot de cet envoi. 

Le mandat est reuni d'une maniere sol ide 
a l'objet auquel ii se rapporte. 

Versement en compte courant postal. 

Al't. 31. Tout envoi dont le montant en
caisse doit etre verse en compte courant postal 
dans le pays de de tination est accompagne, 
sauf arrangement contraire, d'un bulletin de 
vel'sement conforme a la formule prescrite 
dans le service inter ieur de ce pays. Le bulle
tin doit designer le titul a ire du compte a 
crediter et contenir toutes les autres indica
tions que comporte le texte de la formule, a 
!'exception du montant a crediter qui sera 
inscrit par !'Office de destination apres en
caissement du montant du remboursement. Si 
le bulletin de versement est pourvu d ' un cou
pon, l' expediteur y mentionne son nom et 
son adresse, ai nsi que les autres indications 
qu'il juge necessaires. 

Le bulletin de versement · est reuni solide
ment a l'objet. 

Conversion du montant du rem
boursement. 

Art. 32. Sauf entente contraire, le mon
tant des remboursements exprime dans la mon
naie du pays d'origine de l'envoi est converti 
en monnaie du pays destinataire par Jes 
so ins de !'Administration de ce pays, qui se 
sert du taux de conversion dont elle fait usage 
pour la conversion des mandats de poste a 
destination du pays d'origine des envois. 

Divergence entre Jes indications 
du montant du remboursement. 

Art. 33. En cas de divergence entre Jes 
indications du montant du remboursement fi
gurant sur l 'envoi et sur le mandat, la som-

19 
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me la plus elevee doit etre encaissee sur le 
desti natai re. 

Si celui-ci refuse de verser cette somme, l'en
voi peut etre livre, auf !'exception prevue ci
apres, contre payement de la so=e infe
rieure, mais sous reserve qu'un payement 
complementaire sera effectue, s'il y a lieu, des 
reception des renseignements qui seront four
nis par !'Office expediteur. Si le destinataire 
n'accepte pas cette condition, ii est sursis a 
la livraison de l'envoi. 

Dans tous Jes cas, une demande de ren
seignements est transmise immediatement a 
!'Office expediteur qui doit y repondre, clans 
le plus court delai possible, en precisant le 
montant .exact du remboursement. 

Lorsque le destinataire est de passage ou 
doit s'absenter, le payement de la somme la 
plus elevee peut etre exige. En cas de refus, 
l'envoi n'est livre qu'a la reception de la re
ponse a la demande de renseignements. 

Delai de payement. 
Art. 34. Le montant du remboursement 

doi t etre paye clans un delai de 7 jours a 
compter du lendemain de l' arrivee de l'envoi 
au bureau destinataire. Ce delai peut etre 
etendu jusqu'au maximum d'un mois par Jes 
Administrations auxquelles leur legislation en 
fait une obligation. A !'expi ration du delai 
de garde, l'objet est renvoye au bureau d'ori
gine. L'expediteur peut toutefois demander 
par une annotation le retour immediat de 
l'objet, si le destinataire refu e de payer le 
montant · du remboursement !ors de la pre
miere p•resentation. 

Reduction ou annulation du rem
boursement. 

Art. 35. 1. Les demandes d'annulation ou 
de reduction du montant du remboursement 
sont soumises aux regles et formalites prescri
tes par l'article 48 ci-apres. 

S'il s'agit d'une demande telegraphique, 
celle-ci doit etre confirmee, par le premier 
courrier, par une demande postale accompag
nee du facsimile dont ii est question a l'article 
48, § 1, et portant en tete !'annotation sou
lignee au crayon de couleur ,,Confirmation de 
la demande telegraphique du ...... ". 

Dans ce cas, le bureau destinataire se borne 
a retenir l'envoi a la reception du telegramme 
et attend la confirmation postale pour faire 
droit a la demande. 

Toutefo is, !'Office destinata ire peut, sous sa 
propre responsabilite, donner su ite a une de
mande telegraphique sans attendre cette con
firmation. 

2. Excepte le cas prevu a l'article 31 , toute 
demande par voie postale de reduction du 
montant du remboursement doit etre accom
pagnee d'une nouvelle formule de mandat de 
remboursement indiquant le montant rectifie. 

Lorsqu'il s'agit d'une demande par voie 
telegraphique, le mandat de remboursement 
doit etre remplace par le bureau destinataire 
aux conditions determinees par l'article 38 
ci-apres. 

Reexpedi t ion. 
Art. 36. Les envois recommandes greve~ de 

remboursement peuvent etre reexpedies SI le 
pays de la nouvelle destination assure, avec 

celui d'origine, le service des envois de cette 
categorie. Dans ce cas, Jes envois sont accom
pagnes des formules de mandats de rembour
sement etablies par le service d'origine. L'Of
fice de la nouvelle destination procede a la 
liquidation des remboursements comme si Jes 
envois Jui avaient ete expedies directement. 

Ne peuvent etre reexpedies, Jes envois dont 
le montant encaisse doit etre verse en compte 
courant postal dans le pays de destination 
primitif. 

Emission du mandat de rembour
sement ou du bulletin de verse
ment. 

Art. 37. Immediatement apres avoir en
caisse le montant du remboursement, le bu
reau de destination, ou tout autre bureau 
designe par ]'Administration destinataire, 

' remplit la partie ,,Indications de service" du 
mandat de remboursement et, apres avoir ap
pose son timbre a date, le renvoie sans taxe 
a l'adresse indiquee. 

Lorsqu'une demande de renseignements sur 
le ·montant exact du remboursement a ete 
adressee a ]'Office d'origine, ii est sursis a 
l'envoi du mandat jusqu'a la reception de la 
reponse a cette demande. 

Les mandats de remboursement sont payes 
aux expecliteurs des envois clans Jes conditions 
determinees par chaque Administration. 

Les bulletins de versement des envois contre 
remboursement, dont le montant doit etre 
porte a un compte courant postal clans le pays 
de destination, sont traites d' apres le regime 
interieur des cheques et virements postaux de 
ce pays. 

Annulation ou remplacement des 
formules de mandats de rembour
sement ou de bulletins de verse
ment. 

Art. 38. 1. Les formules de mandats de 
remboursement qui deviennent inutilisables 
par suite de demandes d'annulation ou de rQ
duction du montant du remboursement, de 
meme que Jes formules de bulletins de verse
ment devenues inutilisables en cas d'annula
tion du montant du remboursement (article 
35) sont detruites par Jes soins de I 'Office 
destinataire des envois. 

2. Les formules afferentes aux envois gre
ves de remboursement, qui, pour un motif 
quelconque, sont renvoyes a l'origine, doivent 
etre annulees par Jes soins de I 'Office qui 
effectue le renvoi. 

3. Lorsque Jes formules afferentes aux en
vois greves de remboursement sont egarees, 
perdues ou detruites avant l'encaissement du 
remboursement, le bureau destinataire en eta
blit des duplicata sur formul a C 8 ou for
mule de bulletin de versement, selon le cas. 

Mandats de remboursement non 
delivres OU non encaisses. 

Art. 39. 1. Les mandats de remboursement 
qui n'ont pu etre delivres aux beneficiaires 
sont, apres avoir ete eventuellement soumis a 
la formalite du visa pour date, quittances par 
] 'Office d'origine des envois que ces titres 
concernent et portes en compte a !'Office qui 
Jes a emis. 

II en est de meme des mandats de rem-
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boursement qui ont ete remis aux ayants droit, 
mais dont le montant n'a pas ete encaisse. 
Toutefois, ces titres doivent, au prealable, 
etre remplaces par des autorisations de paye
ment dressees par !'Office d'origine des man
dats. 

2. Les vi as pour date et le autorisations 
de payement des mandats de rembour ement 
sont accordes clans Jes conditions prevues par 
]'Arrangement des man<lats. 

Decompte des mandats de rem-
boursement. 

Art. 40. 1. Sau£ entente contraire, le de
compte relatif aux mandats de rembourse
ment payes par chaque Office pour le compte 
d'un autre Office est effectue au moyen d'an
nexes aux comptes meqsuels des mandats de 
poste (modele C 9 ci-annexe). 

2. Dans ces annexes, qui sont accompagnees 
des mandats de remboursement payes et quit
tances, Jes man<lats sont inscrits par ordre 
alphabetique des bureaux d'emission et par 
or<lre numerique de leur inscription aux re
gistres de ces bureaux. L'Office qui a ,etabli 
le compte deduit de la somme totale de sa 
creance le montant des taxes et droits reve
nant ii, !'Office correspondant, conformement 
a !'article 71 de l a Convention. 

3. Le solde du compte C 9 est ajoute, au
tant que possible, a celui du compte mensuel 
des mandats de poste etabli pour la meme 
periode. La verification et la liquidation de 

· ces comptes sont effectuees selon Jes regles 
fixees par le Regl ement des mandats de poste. 

'J'ITRE Y . 
Operations au <lepart et a l'arrivee des 

envols. 
CHAPITRE UNIQUE. 

Application du timbre a date. 
Art. 41. 1. Les correspondances sont frap

pees au recto par le bureau d'origine d'un 
timbre indiquant, autant que possible en ca
racteres latins, le lieu d'origine et la date 
du depot a la poste. Dans Jes localites pour
vues de plusieurs bureaux de poste, le timbre 
doit indiquer quel est le bureau de depot. 

L'application du timbre prevu aux alineas 
precedents n'est pas obligatoire pour Jes im
primes affranchis au moyen d'empreintes a 
la presse d'imprimerie ou par d'autres pro
cedes prerns a !'article 46 de la Convention. 

2. Tous Jes timbres-poste valables doivent 
etre obl iteres. 

Les timbres-poste non obliteres par suite 
d'erreur ou d'omission dans le service d'ori
gine doivent etre biffes d'un fort trait ou 
annules d'une autre maniere par le bureau qui 
constate l'irregularite, mais ils ne sont pas 
frappes du timbre a date. · 

3. Les correspondances ma] dirigees doi
vent etre frappees de l'empreinte du timbre a 
elate du bureau auquel elles sont parvenues 
par erreur. Cette obligation incombe non 
seulement aux bureaux sedentaires, mais aussi 
au.."< bureaux ambulants, dans la mesure du 
possibl e. 

4. Le timbrage des correspondances depo
sees sur Jes navires incombe a !'agent des pos
tes ou a l'officier du bord charge du service, 
ou, a leur defaut, au bureaux de poste de 

l 'escale auquel ces corresponclances sont livrees 
a decouvert. Dans ce cas, le bureau Jes frappe 
de son timbre a elate et y appose la mention 
,,Navire", ,,Paquebot" ou toute autre ana
logue. 

Envois expres. 
Art. 42. Les envo,s a remettre par expres 

sont pourvus, autant que possible a cote de 
!'indication du lieu de destination, d'une eti
quette imprimee de couleur rouge £once por
tant en gros caracteres le mot ,,Expres". 

Envois non a ffranchis ou insuf-
fisamment affranchis. 

Art. 43. 1. Les corresponclances pour les
quelles une taxe quelconque doit etre per,;me 
posterieurement au depot, soit du clestinataire, 
soit de l'expediteur, en cas de mise en rebut, 
sont frappees du timbre T (taxe a payer) a 
!'angle droit superieur du recto; !'indication 
en francs et centimes du montant a percevoir 
est inscrite en chiffres tres lisibles, a cote de 
ce t imbre. 

2. L' application du timbre T ainsi que 
!'indication du montant a percevoir incom
bent a ! 'Office d'origine ou, en cas de reexpe
dition ou de mise en rebut, a !'Office reexpe
diteur. 

Toutefois, s' il s'agit d'envois provenant de 
pays qui appliquent des taxes reduites dans 
Jes relations avec !'Office reexpediteur, le 
monta nt a percevoir est indique par !'Office 
distributeur. 

3. L'Office distributeur frappe l'envoi de 
la taxe a percevoir. 

4. Tout envoi ne portant pas le timbre T 
e t considere comme dument affranchi et 
traite en consequence, sauf erreur evidente. 

5. II n'est pas tenu compte des timbres
poste non valables pour l'affranchissement. 
Dans ce cas, le chiffre zero (0) est place a 
cote de ces timbres-poste, qui doivent etre 
encadres au crayon. 

R envoi des bulletins cl'affranchis
sement. Recuperation des droits 
avances. 

Art. 44. 1. Apres la livraison d'un envo; 
franc de clroits au destinataire, le bureau qui 
a fait l'avance des frais de douane ou autres 
pour le compte de l'expediteur complete, en 
ce qui le concerne, Jes indications qui figu
rent au verso du bulletin d' affranchissement 
et transmet ce dernier, accompagne des pieces 
justi ficatives, sous enveloppe fermee, sans in
dication du contenu, au bureau d'origine de 
l' envoi. 

Toutefois, chaque Administration a le droit 
de faire effectuer, par des bureaux speciale
m ent designes, le renvoi des bulletins d'af
franchissement greves de frais et de demander 
que Jes bulletins soient transmis a un bureau 
determine. Dans ce dernier cas, le nom du 
bureau auquel Jes bulletins doivent etre ren
voyes est inscrit par le bureau expecliteur de 
l' envoi au recto du bulletin d'affranchisse
ment. 

2. Lorsqu'un envoi qui porte !'etiquette 
,,Franc de clroits" parvient au service des
tinataire sans bulletin d'affranchissement, le 
bureau charge du dedouanement etablit un 
duplicata du bulletin; le nom du pays 
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d'ongine est substitue a celu i de !'Office dont 
ii re leve et la date du depot de l'envoi est, 
autant que possible, mentionnee. Lorsque le 
bull etin d'affranchissement est perdu apres 
livraison de l'envoi, un duplicata est etabli 
clans Jes meme conditions. 

3. Les bulletins d'affranchissement affe
rents aux envois qu i, pour un motif quelcon
quo, sont renvoyes a l'origine et dont le de
douanement n'a pas encore ete effectue par 
!'Office de tinataire doivent etre annules par 
Jes soins de cet Office. 

4. A la reception d'un bulletin d'affran
chissement indiquant Jes frais debourses par le 
service destinataire, ! 'Off ice d'origine conver
tit le montant de ce frais clans sa propre 
monnaie a un taux qui ne doit pas etre su
p6rieur au taux fix{l pour !'emiss ion des man
dats de poste a destination du pays correspon
dant. Le resultat de la conversion est indique 
dans le corps de la formule et sur le coupon 
lateral; ii est appuye de la signature de 
!'agent qui a opere la conversion. Apres avoir 
1·ecouvre le montant des frais, le bureau 
d'orig ine remet a l'expediteur le coupon du 
bulletin et, le cas echeant, Jes pieces justifi
cati ves. 

Envois reexpedies. 
Art. 45. 1. Les corre pondances adressees a 

des destinataires ayant change de residence 
rnnt considerees comme adressees directement 
du lieu d'origine au lieu de la nouvelle desti
nation. 

2. Les em·ois non affranchis ou insuffi
samment affranchis pour leur premier par
cours sont frappes de la taxe applicable aux 
envois de meme nature directement adresses 
du point d'origine au lieu de la destination 
nouvelle. 

3. Les envois regulierement affranchis pour 
leur prem ier parcours, et dont le complement 
de taxe afferent au parcours ul terieur n' a 
pas ete acquitte avant leur reexpedition, sont 
frappes d'une taxe egale a la difference entre 
le prix d'a ffranchissement deja acquitte et 
celui qui aurait ete per9u si Jes envois avaient 
ete expedies primitivement sur leur nouvelle 
destination. 

4. Les envois primitivement adres es a l'in
terieur d'un pays et diiment affranchis selon 
le regime interieur sont consideres comme des 
envois regulierement affranchis pour leur pre
mier parcours. 

5. Les envois ayant oircule primitivement 
en franch ise postale clans l'interieur d'un pays 
sont frappes de l a: taxe applicable aux envois 
affranchis de meme nature adresses d irecte
ment du point d'origine au lieu de la destina
tion nouvelle. 

6. Lors de la reexpedition, le bureau des
linataire applique, clans tous Jes cas, son tim
bre a date au recto des lettres et des cartes 
postales. 

7. Les correspondance ordinaires ou re
commandees, qui , portant une adresse incom
plete OU erronee, sont renvoyees aux expedi
teur pour qu'ils la completent ou la recti
fient, ne sont pas, quand elles sont remises 
dans le service avec une suscription comple
tee ou rectifee, ccnsider'es comme des corres
pondances reexpediees, mais bien ccmme de 
nouveaux envo is et deviennent, par suite, pas
sibles d'une nouvelle taxe. 

8. Les droits de douane et les autres droits 
non postaux dont l'annulation n'a pu etre ob
tenue a la reexpedition OU au renvoi a 
l'origine (article 47 ) sont recouvres, par voie 
de rembour emcnt, sur !'Office de la nouvelle 
destination. L'Office de la destination primi
tive joint dans ce cas a l'envoi une note ex
plicative et un mandat de remboursement 
(modele C 8). 

Si le service de remboursement n'existe pas 
clans Jes relations entre Jes Administrations 
interess · es, les droits en cause sont recouvres 
par Yoie de corre pondanc. 

Enveloppes ·de reexpedition. 
Art. 46. 1. Dans Jes relations entre Jes Ad

ministrations qui se sont declarees d'acccrd , 
Jes objets de correspoT)dance ordinaires reexpe
dies a une meme personne ayant change de 
residence pnuvent etre inseres dans des en
veloppes speciales, conformes au modele C 
10 ci-annexe, fournies par Jes Administra
tions et ur lesquelles doivent seuls etre 
inscrits le nom et la nouvelle adresse du des
tinata-ire. 

2. II ne peut etre insere dans les envelop
pes de reexpedition des objets dont la forme, 
le volume et le poids risquera ient ~occas
sionner des dechirures; · le poids global d'une 
enveloppe et de son contenu ne doit en aucun 
cas depasser 250 grammes. 

3. L'enveloppe de reexpedition doit etre 
presentee ouverte au bureau reexpediteur pour 
lui pe1mettre de percevoir, s'il y a lieu, les 
complements de taxe dont Jes objets qu'elle 
contient peuvent etre passibles ou d'indiquer 
sur ces objets la taxe a percevoir a l'arrivee, 
lorsque le complement d'affranchissement n'est 
pas acquitte. 

4. A l'arrivee a destination, le ccntenu des 
enveloppes de reexpedition est verifie par Jes 
bureaux distributeurs, qui per9oivent, s'il y a 
lieu, les complements de taxe non acquittes. 

Em·ois tombes en rebut. 
Art . 47 . l. Avant de renvoyer a !'Office 

d'origine Jes correspondances non d itribuees 
pour un motif quelconque, le bureau de desti
nation doit indiquer d'une maniere claire et 
concise, en langue fran9aise, au verso de ces 
objets, la cause de la non-remise sous la 
forme suivante: inconnu, refuse, en voyage, 
parti, non reclame, decede, OU un mot simi
la ire. En ce qui concerne Jes cartes postales 
et les imprimes sous fo11110 de cartes, la 
cause de la non-remise est indiquee sur la 
moitie droite du recto. 

Cette indication est fournie par !'applica
tion d'un timbre ou l'appo ition d'une eti
quette. Chaque Office a la faculte d'ajouter 
la traduction, dans sa propre langue, de la 
cause de la non-remise et Jes autres indica
tions qui lui conviennent. 

Le bureau de destination doit b iffer le lieu 
de la premiere destination et apposer la men
tion ,,Ret:our" a cote de l'empreinte du timbre 
a date du bureau d'origine. II doit, en outre, 
appliquer son timbre a date au verso des 
lettres et au recto des cartes postales. 

2. Le renvoi des correspondances tombees 
en rebut e fait, soit isolement, soit en une 
l iasse speciale etiquetee ,,Rebuts". 

Les correspondances recommandees tombees 
en rebut sont renvoyees au bureau d'echange 
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du pays d'o,·igine comme s'il s'agissait de 
correspondances recommandees a diri ger sur 
ce pays. 

Par exception, deux Offices correspondants 
peuvent, d'un commnn accord, adopter un 
autre mode de renvoi des rebuts. 

3. Si des correspondances mises a la poste 
dans un pays et adressees a l 'inter ieur de ce 
meme pays ont pour expediteurs des personnes 
habitant un antre pays et doivent, par suite 
de mise en rebut, etre renvoyees a l'etranger 
pour etre rendues aux expediteurs, elles de
viennent des envois de l 'echange international 
et sont traitees d'apres Jes dispositions con
cernant la reexpedition. 

4. Les correspondances pour Jes marins et 
autres personnes, adressees aux soins d'un 
Consul et rendues par celui-ci au bureau de 
poste local comme non reclamees, doivent etre 
traitees de la maniere prescrite pour Jes re
buts en general. Le montant des taxes per,;,ues 
a la charge du Consul sur ces correspondances 
doit en meme temps lni etre restitue par le 
bureau de poste local. 

Retrait. Modification d'adresse. 
Art. 48. 1. Les demandes de retrait de 

correspondances ou de modification d'adresse 
donnent lieu a l'etablissement, par l'expedi
teur, d'une formule conforme au modele C 11 
ci-annexe; une seule formule peut etre utili
see pour plusieurs envois remis en meme temps 
a u meme bureau, par le meme expediteur a 
l'adresse du meme destinataire. En remettant 
cette dem ande au bureau de poste, l' expedi
teur doit justifier de son identi te et produire, 
s'il y a li eu, le bulletin de depot. Apres l a 
justification, dont !'Administration du pays 
d'origine assume la responsabi l ite, ii est 
procede de la maniere suivante: 

a. si I a demande est destinee a etre trans
rnise par voie postale, l a formule, accom
pagnee d'un fac-simile parfait de l'enveloppe 
ou de la suscription de l'envoi, est expediee 
d irectement, sous pli recommande, au bureau 
destinataire; 

b. si la demande doit etre faite par voie 
telegraphi que, la formule est deposee au ser
vice telegraphique charge d'en transmettre 
les termes au bureau de poste destinataire. 
Le telegramme est redige en langue fran
,;aise. 

2. A la reception de la formule C 11 ou 
du telegramme en tenant lieu, le bureau des
t inataire recherche la correspondance signalee 
et donne a la demande la su ite necessaire. 

Si l a recherche est infructueuse, si l' envoi a 
deja ete remis au destinataire, ou si la de
mande par voie telegraphique n'est pas assez 
explicite pour permettre de reconnaitre sure
ment l'envoi , le fait est signale immediate
ment au bureau d'origine, qui en previent le 
reclamant. 

3. Toute Administration peut ex iger, par 
une notification adressee au Bureau interna
t ional , que l 'echange des demandes, en ce 
qui la concerne, soit effectue par l'entremise 
de son Administration centrale ou d'un bu
reau specialement designe. 

Dans Jes cas ou l'echange des demandes 
s'effectue par l'entremise des Administrations 
centrales, ii doit etre tenu compte des deman
des expediees directement par Jes bureaux 

d'origine aux bureaux de dest ination, clans ce 
sens que Jes correspondances y relatives sont 
exclues de la distribution jusqu'a l'arrivee de 
la demande de !'Administration centrale. 

Les Administrations qui usent de la fa
cu l te prevue par le premier alinea du present 
paragraphe prennent a leur charge Jes frais 
que peut entrainer I a transmission, clans leur 
service interieur, par voie postale OU tel e
graph ique , des communications a 8ch anger 
a vec le bureau desti nata ire. • 

Le recours a la voie telegraphique est obli
gatoire lorsque l'expediteur a lui-meme fait 
usage de cette voie et que le bureau desti na
ta ire ne peut pas etre prevenu en temps utile 
par I a voie postal e. 

Simple correction d'adresse. 
Art. 49. U ne simple correction d'adresse 

(sans modification du nom ou de la qualite 
du destinata ire) peut etre demandee directe
ment par l 'exped iteur au bureau destinataire, 
c'est-a-dire sans l' accompl issement des forma
l it<'-s prescrites pour le changement d'adresse 
proprement dit. 

Reclamations. Envois ordina ires . 
Art. 50. 1. Toute reclamation rel ative a un 

envoi ordinaire est soumise a la procedure 
suivante: 

a. le reclamant doit remplir la partie qui 
le concerne d'une formule conforme au mo
dele C 12 ci-annexe; 

b. le bureau ou la reclamation s'est pro
duite transmet la formu le directement au 
bureau correspondant. La transmission s'effec
tue d'office, sans aucu ne ecriture; 

c. le bureau correspondant fait presenter 
la formule au destinataire ou a l'expediteur, 
selon le cas, pour recuei llir Jes renseignements 
qu'elle comporte ; 

d . l a form ule dument completee est ren
voyee d'office au bureau qui l'a dressee; 

e. si l a reclamation est reconnue fondee, 
elle est transmise a I' Administration centrale 
pour servir de base aux investigations ulte
rieures. 

2. Toute Administration peut exiger, par 
une notification adressee au Bureau inter
national , que Jes reclamations qui concernent 
son service soient transmises a son Admini
stration centrale OU a un bureau specialement 
designe. 

Reclamations. Envois recommandes. 
Art. 51. 1. Toute reclamation relative a 

un envoi recommande est etabl ie sur une for
mule conforme ou analogue au modele C 13 
ci-annexe et transmise en regle generale par 
le bureau d 'origine clirectement au bureau de 
destination. 

Une seule formule peut etre utilisee pour 
plusieurs envois remis en meme temps au 
meme bureau par le meme exped iteur a 
l'adresse du meme destinatai1'e. 

2. Les Offices d'origine et de destination 
peuvent, d'un commun accord, faire trans
mettre la reclamation de bureau a bureau en 
suivant la meme voie d 'acheminement que 
l'envoi. 

3. D ans le cas prevu au § 1 ci-dessus, le 
bureau destinataire, s'il est en etat de fournir 
Jes renseignements sur le sort definitif de 
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l'envoi , complete la fonnule et la retourne au 
bureau d'origine. 

Lorsque le sort de l 'envoi ne peut etre im
mediatement etabli par le bureau de destina
t ion, celui-ci constate le fa it su r la formul e 
et la reexpedie au bureau d 'ori gine en y 
ajoutant, autant que poss ible, une declara tion 
du destina ta ire constatant qu'il n'a pas re~u 
l 'envoi. Dans ce cas, !'Office d'origine com
plete la formule en y indiquant .Jes donnees 
de la .transmission au premier Office interme
diaire. II l' adresse ensuite a ce dernier Office, 
qui y consi gne ses observations et la t ransmet 
eventuellement a !'Office suivant. La recla
mation passe ainsi d'Office a Office jusqu'a. 
ce que le sort de l'envoi reclame soi t etabli. 
L'Office qui a effectue la remise au destina
ta ire, ou qui , le cas echeant, ne peut etablir 
n i la remise, ni la t ransmission reguliere a 
,me autre Administration , constate le fait sur 
la formule et la renvole a !'Office d'origine. 

4. Dans le cas prevu au § 2 ci-dessus, Jes 
recherches se poursuivent depuis ]'Office 
d'or ig ine jusqu'a !'Office de destination en 
observant la procedure visee au paragr aphe 
precedent. 

5. L a formule C 13 doit indiquer l'adresse 
complete du destinata ire et etre accompagnee, 
autant que poss ible, d'un facsimi le de l' enve
loppe ou de la suscri ption de l' envoi . Elle est 
transmise d'office, sans lettre d'envoi, sous 
enveloppe fermee. 

6. Chaque Office peut demander, par une 
notification adressee a u Bureau international , 
que le reclamat ions qu i concernent son ser
vice soient t ransmises, soi t a son Administra
tion cent rale, soit a un bureau specialement 
designe ou, s' il est seulement interesse a t itre 
d'intermedi a ire, au bureau d'echange auquel 
l 'envo i a ete expedie. 

L a formul e C 13 et Jes p ieces y annexees 
doivent, clans tous Jes cas, faire retour a !'Of
fi ce d'ori gine de l' envoi reclame, clans un 
dela i qui ne peut exceder six mois a par t ir de 
la date de la reclamat ion . Ce dela i est porte 
a neuf mois dans Jes re! ations avec Jes pays 
eloignes. 

7. Les dispositions qui precedent ne s'ap
pl iquent pas aux cas de spol iat ion de depeche, 
manque de depeche ou autres cas semblabes 
qui comportent une corre pondance plus eten
due ent re Jes Administrations. 

Reclama tions des envois deposes 
clans un autre pays . 

Art. 52 . Dans le cas prevu a !'article 51 , 
§ 3. de la Convention, la form ule de reclama
tion C 12 ou C 13 est transmise a !'Adminis
t ration d'origine. La formule C 13 doit etre 
accompagnee du recepisse de depot. 

L'Office d'origine doit etre mis en possess ion 
de la formule clans le dela i prevu a !'a rticle 
51 , § 2, de la Convention. 

TITRE VI. 
Echange des envols. 

CHAPITRE QU E . 
F euil les d' avis . 

Art. 53. 1. Les feuill es d'avis accompag
nant des clepeches echangees entre deux bu
reaux sont conformes au modele C 14 ci
annexe. Elles sont placee sous des enveloppes 

de couleur bleue portant en gros caracteres 
]' indicat ion ,,F euill e d' avis". 

2. En tete de la feu ille d'avis doivent etre 
ment ionnes: 

le pays d 'origine et le pays de destination, 
Jes noms des bureaux d'echange d'origine 

et de destination, 
la date d'expedition de la depeche. 
Une empreinte du timbre 1\ date doit etre 

appl iquee a l' endroit des igne. 
3. L a presence d' envois a faire remettre 

par expres est indiquee par !'appl icat ion du 
t imbre ,,Expres" au tableau N° I . 

4. Le tableau O II sert pour !' indication 
du numero d'ordre de la depeche, du nom du 
paquebot, de la vo ie d'acheminement et du 
nombre des sacs composant la depeche. 

Sauf ar rangement contra ire, Jes bureau.-.: 
expedi teurs numerotent Jes feu illes d'avis 
d'apres une seri e annuelle pour chaque bu0 

reau de destination. Chaque depeche prend un 
numero distinct, meme s'il s' agit d 'une de
peche supplementa ire empruntant la meme 
voie ou le meme nav ire que la depeche ordi
naire . 

A la premiere expedition de chaque annee, 
la feuill e doit porter, outre le numero d'ordre 
de la depeche, celui de la derniere depeche 
de l'annee precedente. 

Le nom du navire qu i emporte la depeche 
est indique lorsque le bureau expediteur est 
a meme de le connaitre. 

Dans le nombre des sacs composant la de
peche, ii y a lieu de comprendre aussi Jes 
sacs contenant Jes sacs vides renvoyes. 

5. Le tableau N ° III doit mentionner: 
a. le nombre total general des envois re

commandes inscri ts a u tableau N ° V et, le cas 
echeant, dan Jes I istes speciales. 

II peut etre fa it usage d'une ou de plu
sieurs I istes speciales conformes au modele C 
15 ci-annexe, soit pour remplacer le tableau.. 
N° V , so it pour servir comma feuill e d'avis 
supplementaire. 

L'emploi exclusif de listes speciales est obl i
gatoire. si l'Office de destinat ion en fait l a 
demande. 

Lorsque plusieurs l istes sont employees, elles 
doivent etre numerotees. Le nombre des envois 
recommandes qui peuvent etre inscrits sur une 
seule et meme liste est lim ite a 60 ; 

b. le nombre total des envois avec valeur 
declaree inscri ts sur la feuille d' envoi ; 

c. le nombre, indique separement, des sacs 
et des paquets contenant Jes envois recomman
des et des sacs et des paquets renfermant Jes 
envois avec valeur declaree; 

d. le nombre de listes speciales des envois 
recommandes et le nombre de feu illes d'envoi 
des obj ets avec valeur declaree. 

6. Au tableau N ° IV sont inscrits, separe
ment, le nombre des sacs en retour apparte
nant a !'Office destinata ire, ainsi que celui 
des sacs ut ilises pour la confection de l a de
peche et appartenant a !'Office expediteur, y 
compris Jes sacs pour Jes objets rncommandes. 
Le cas echeant, le nombre des sacs vides ap
partenant a une Administration autre que 
celle a laquell e la depeche est adressee doit 
etre mentionne eparement avec indication de 
cette Adm inistrat ion. 

Sant, en outre, mentionnees dans ce tableau, 
Jes lettres de se rvice ouvertes et Jes communi-
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cations ou recommandations diverses du bu
reau expediteur ayant trait au service 
d'echange. 

7. Le tableau N° V est destine a !'inscrip
tion des envois recornmandes lorsqu'il n'e t 
pas fait un usage exclusif de feu illes speciales. 

Les envois recornmandes sont decrit,s indivi
duellement avec indication du nom du bureau 
d'origine et du numero d'enregistrement a ce 
bureau, U. moins que les Offices correspon
dant.s ne se soient entendus pour !'inscription 
globale de envois sur les feuilles d'avis . 

Lorsque la depeche ne contient pas d'envois 
recommandes, la mention ,,Neant" est portee 
en regard de l a rubrique correspondante de la 
feuille d'avis. 

8. Au tableau O VI sont inscrites, avec 
Jes details que ce tableau comporte, les de
peches clo es inserees clans l'envoi direct 
auqnel la feuille d'avis se rapporte. 

9. Les Administrations peuvent s'entendre 
pour creer d' autres tableaux ou rubriques sur 
la feuille d'avis, lorsqu'elles le jugent neces
saire. Elles peuvent, notamment, disposer Les 
tableaux Nos. V et VI conformement a leurs 
besoins. 

10. Lorsqu'un bureau d'echange n'a aucun 
objet a !iVl'er a un bureau correspondant, l 'en
voi d'une depeche n'a lieu que si les Offices 
interesse ont convenu de ne pas numeroter 
Jes feuilles d'avis clans leurs echanges recipro
ques. Dans ce cas, le bureau d'echange doit 
envoyer, clans la forme ordinaire, une de
peche qui se cornpo e uniquement d'une feuille 
d'avis negative. 

11. Quand les depeches clo es sont confiees 
par une Administration a une autre, pour 
etre transmises au moyen de batiment.s de 
commerce, le nombre ou le poids des lettres 
et autres objet,s do it etre indique a la feuille 
d'avis et sur l'adresse de ces depeches, lorsque 
]'Off ice charge d'assurer l 'embarquement des
dites depeches le demande. 

Transmission de envois recom-
mandes. 

Art. 54. 1. Les envois recommandes et, s'il 
y a lieu, les listes speciales prevues au § 5 
de !'article precedent sont reunis en un ou plu
sieurs paquet.s ou sacs distinct.s, qui doivent 
etre convenablement enveloppes ou ferrnes et 
cachetes OU plombe de maniere a en pre er
ver le contenu. Les envois recommandes sont 
classes clans chaque paquet d'apres leur ordre 
d'inscription. Quand on emploie plusieurs li s
tes detachees, chacune d'elles est enliassee 
avec les objets recommandes auxquels elle se 
rapporte. 

Dans auoun cas, les envois recommandes ne 
peuvent etre confondus avec les correspon
dances ordinaires. 

2. Au paquet d'envois recommandes est 
attachee exterieurement, par un croi e de 
ficelle, I' nveloppe speciale contenant la feuille 
d'avis; lorsque Jes envois recommandes sont 
renferme dans un sac, ladite enveloppe est 
fixee au col de ce sac. 

3. S'il y a plus d'un paquet ou ac d'en
vois recommandes, chacun des paquet.s ou sacs 
supplementaires est muni d'une etiquette indi
quant la nature du contenu. 

Transmission des envois expres. 
Art. 55. 1. Les envois expres ordinaires 

sont reunis en une liasse speciale, munie d'une 
etiquette portant en gros caracteres la mention 
,,Expres" et inseres, par les bureaux d'echange, 
clans l' enveloppe contenant la feuille d'avis 
qui accompagne la depeche. 

Toutefois, si cette enveloppe doit etre fixee 
au col du sac des envois recommandes (§ 2 de 
!'article precedent), l a Jiasse des envois expres 
est placee clans le sac exterieur. La presence, 
clans la depeche, des correspondances de 
l'espece est alors annoncee par une fiche pla
cee clans l'enveloppe contenant la feuille 
d'avis. La meme procedure est suivie lorsque 
les envois expres n'ont pu etre joint,s a la 
feuille d'avis en raison de leur nombre, de 
leur forrne ou de leurs dimensions. 

2. Les envois expres recommandes sont 
classes, a leur ordre, parmi Jes autres envois 
recommandes et la mention ,,Expres" est por
tee clans la colonne ,,Ob ervations" des feuil
les d'avis ou des listes speciales, en regard de 

• !'inscription de chacun d'eux. 

Confection des depeches. 
Art. 56. 1. En regle generals, Jes objet,s 

sont classes et enliasses par nature de cor
respondances, le lettres et Jes cartes postales 
etant comprises dans la meme liasse et les 
journaLL'< et ecrit,s periodiques devant faire 
l'objet de liasses distinctes de cell es des im
prime ordinaires. Les lettres, cartes postales 
et imprimes de petite dimensions doivent 
otre disposes dans le sens de l'adresse. Les 
objet,s affranchis sont separes de ceux qui ne 
le sont pas ou le sont in uffisamment et Jes 
etiquettes de liasses d'objet,s non affranchis ou 
insuffisarnment affranchis sont frappees du 
timbre T. 

Les lettres portant des traces d'ouverture, de 
deterioration ou d'avarie doivent etre munies 
d'une mention du fait et frappees du timbre 
a date du bureau qui !'a constate. 

Les rnandat.s de poste expedies a decouvert 
sont reunis en un paquet di tinct. 

2. Les depeches sont renfermees dans des 
sacs convenablement clos, cachetes ou plombes 
e.t etiquetes. Lorsqu'il est fait usage de fi
celle, ii est prescrit de ne la passer que deux 
fois autour du col avant de la nouer. Les ern
preintes des cachets ou des plombs doivent re
produire une inscription en caracteres latins 
et etre tres lisibles. 

Les etiquettes des depeches doivent etre en 
toile, carton fort, parchemin ou en papier 
colle sur une planchette; clans Jes relations 
entre bureaux limi t rophes, ii peut etre fait 
usage d'etiquettes en papier fort. Les etiquet
~es • sont confectionnees dans Jes couleurs sui
vantes: 

a. en rouge clair, pour le sacs contenant 
des envois recommandes; 

b. en blanc, pour les sacs ne contenant que 
des lettres et des carte postales ordinaires; 

c. en bleu clair, pour Jes sacs contenant ex
cl usivement d'autres objet,s ordinaires. 

Les sacs contenant de la correspondance or
dinai re mixte (lettres , ca,·tes postales et autres 
objet.s) doivent etrE) muni. de !'etiquette 
blanche. 
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Toutefois, I 'emploi des etiquettes de couleur 

blanche et bleu clair n'est obligatoire que 
pour Jes Administrations dont le regime inte
rieur ne s'y oppose pas. 

Les etiquettes porteront ]' indication impri
mee en petits caract.eres latins du nom du 
bureau expediteur et, en caract.erns latins gras, 
du nom du bureau destinataire, precedes 
respectivement des mots ,,de" et ,,pour". Dans 
Jes echanges par voie maritime effectues dans 
des delai s indeterm ines et, si I 'Office inte
resse le demande, ces indications seront com
pl etees par la mention de la date d' expedi
tion, du numero de l'envoi et du port de de
ba1·quement. 

Les sacs doivent indiquer d'une fa9on 1 isible, 
en caract.eres latins, le bureau ou le pays 
d'origine, et porter la mention ,,Postes" ou 
toute autre analogue Jes signalant depeches 
postale . 

3. Sau£ arrangement contraire, Jes depeches 
peu volumineuses ou negative sont s imple
ment enveloppees de papier fort de maniere 
a eviter toute deterioration du contenu, pui 
ficelees et cachetees ou plombees. 

En cas de plombage, ces depeches doivent 
etre conditionnees de telle fa9on que la ficelle 
ne puisse pas etre detachee. Lorsqu'elles ne 
contiennent que des correspondances ordinaires, 
elles peuvent. etre fe1mees au moyen de cachets 
gommes portant !'indication imprimee du bu
reau ou de !'Office expediteur. Les suscriptions 
des paquets doivent correspondre, en ce qui 
concerne Jes indications imprimees et Jes cou
leul'S, aux prescriptions prevues au § 2 prece
dent pour Jes etiquettes des sacs de correspon
dances. 

4. Lorsque le nombre ou le volume des 
envois exige l'emploi de plus d'un sac, des 
sacs distincts doivent, autant que possible, etre 
utilises: 

a. pour Jes lettres et cartes posta:les, 
b. pour Jes autres objets; le cas echeant, 

des sacs distincts doivent encore etre utili ses 
pour Jes petits paquets; Jes eti quettes de ces 
derniers sacs porteront la mention ,,P etits 
paquets". 

Le paquet ou sac des envois recommandes, 
reuni avec la feuille d'avis de la fa9on pre
vue a !'article 54, § 2, place clans un des sacs 
de lettres ou clans un sac special ; le sac ex
terieur doit porter, en tout cas, une etiquette 
de couleur rouge clair . Lorsqu'il y a plus 
d'un sac d'envois recommandes, Jes sacs sup
plementaires ne contenant que des objets re
commande outres que des lettres et des car
tes postale peuvent etre expedies a decouvert 
munis de !'etiquette rouge clair. 

Le sac ou paquet rnnfermant la feuille 
d' avis est designe, en outre, par la lettre F 
tracee d'une maniere apparente sur !'etiquette 
rouge clair. L'etiquette ainsi marquee est 
utilisee meme si la depeche et negative. 

5. Le poids de chaque sac ne doit pas de
passer 30 kilogrammes. 

Remise des depeches. 
Art. 57. 1. La remise des depeches entre 

deux bureaux correspondants s'effectue sui
\'ant Jes dispositions prises par le Offices in
teresses. 

Ces Offices peuvent s'entendre pour remettre 
globalement Jes sacs et paquets autres que 

ceux qui sont designes par des etiquettes de 
couleur rouge. 

2. Les depeches doivent e tre livrees en bon 
etat. Cependant, une depeche ne peut pas 
etre refus0e pour cause d'avarie. 

Lors de la remise, seuls Jes sacs et paquets 
signales par des etiquettes rouges doivent 
etre soumis a une verification complete de 
leur fermeture et de leur condit ionnement. 

3. Lorsqu'une depeche est r09ue en mauvais 
etat par un bureau intermediaire, elle doit 
etre mi e telle quelle sous nouvel emball age. 
Le bureau qui effectue le remballage do it 
porter Jes indications de !'etiquette originale 
sur la nouve1le 0tiquette et apposer sur celle
ci une empreinte de son timbre a date, preoe
dee de la mention ,,Remballe a ... " 
Verification des depeches. 

Art. 58. 1. Lorsqu'un bureau intermediaire 
doit proceder au remballage d'une depeche, 
ii en verifie le contenu s'il y a lieu de penser 
que celui-ci n'est pas reste intact. 

II dresse un bulletin de verification du mo
dele C 16 ci-annexe en se conformant aux 
dispositions du § 3 ci-apres. Ce bull etin est 
envoye au bureau d'echange d'o u la depeche 
a ete re9ue; une copie en est adressee au 
bureau d'origine et une autre est inseree clans 
la depeche remballee. 

2. Le bureau destinataire ver ifie si la de
peche est au complet et si le inscriptions de 
la feuille d'avis et, le cas echeant, des listes 
speciales d'envois recommandes sont exactes. 
En cas d manque d'une depeche ou d'un ou 
pi usieurs sacs en faisant partie, d'ob jets re
commandes, d'une feuille d'avis, d'une liste 
Speciale d'envois recommandes, OU lorsqu'il 
s'agit de toute autre irregularite, le fait est 
constate immediatement par deux agents. 
Ceux-ci font Jes rectifications necessa ires sur 
les feuilles ou listes en ayant so in de biffer 
Jes indications erronees de maniere a la isser 
reconnaitre Jes inscriptions primitives. A moins 
d'une erreur ev idente , Jes rectifications pre
valent su r la declaration originale. 

3. Les faits constates sont signales, au 
moyen d'un bulletin de verification, au bu
reau d'origine de la depeche et, en cas de 
manquant ,·eel , au dernier bureau interme
diaire, par le premier courrier util isable 
apres verification complete de la depeche. 

Les indications de ce bulletin doivent spe
ci fier auss i exactement que poss ible de quel 
sac, paquet ou objet ii s'agit. 

Un duplicata du bulletin de verification est 
envoye, clans Jes memes cond itions que !'ori
g inal , a !'Administration dont releve le bu
reau d'or igine de la depeche, lorsque cette 
Administration l'exige. Lorsqu'i l s'agit d'irre
gularites importantes permettant de presumer 
une perte ou une spoliation, le sac ou l'enve
loppe et le cachet de fermeture du paquet ou 
du sac des envois recommandes sont joi nts au 
bulletin de verification destine au bureau 
d'origine. 

Si le bureau destinataire n'a pas trouve le 
paquet ou le sac des objets recommandes et 
s'il peut designer avec certitude le sac de 
lettres qui aurait du le contenir, ii annexe 
audit bulletin de verification ce sac, avec la 
ficelle, !'etiquette et le cachet de fermeture 
du sac. 
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Dans l 'echange avec Jes Offices qui exigent 
l'envoi d'un duplicata, les pieces justificatives 
m entionnees ci-dessus sont annexees au du
pi icata. 

Les bulletins de verification et Jes duplicata 
sont envoyes sous pl i recornmande. 

Dans Jes cas prevus aux §§ 1 et 2 du pre
sent article, le bureau d'origine et, le cas 
echeant, le dernier bureau d'echange interme
diaire peuvent, en outre, 0tre avis0s par t010-
grarnme aux frais de I 'Office qui expedie 
celui-ci. 

Un av is telegraphique doit etre ernis toutes 
Jes fois que la depeche presente des traces , 
evidentes de spoli ation, a fin que le bureau 
expediteur ou interrnediaire procede sans au
cun retard a !'instruction de l'affaire et, le 
cas echeant, avise egalement par telegramme 
!'Office precedent pour la continuation de l'en
quete. 

4. Lorsque ]'absence d'une depeche est le 
resultat d'un defaut de coincidence des cour
riers ou lorsqu'elle est dument expl iquee sur 
le bordereau de remise, l'etabl issement du 
bu lletin de verification prevu aux §§ 1 et 3 
n' est pas necessaire, si l a depeche parvient 
a u bureau destinataire par le p lus prochain 
courr ier. 

L'envoi du duplicata prevu au § 3 peut 
etre differe, si !'on presume que le manque 
de la depeche provient d'un retard ou d'une 
fausse d irection. 

Des la rentree d'une depeche dont !'absence 
avait ete signalee au bureau d'origine et, le 
cas echeant, au dernier bureau d'echange in
termed ia ire, ii y a .lieu d'adresser a ces bu
reaux un second bulletin de verif ication an
non9ant la reception de cette depeche. 

5. Les bureaux auxquels sont adresses Jes 
bulletins prevus au present article Jes ren
voient le pi us promptement possible, apres 
Jes avo ir examines et y avoir mentionne leurs 
observations, s' il y a lieu. 

Toutefois, si ces bulletins ne sont pas ren
voyes a !'Office d'origine clans le delai de 
deux mois a compter de la date de leur ex
pedition, ils seront consideres, jusqu'a preuve 
du contraire, comme dument acceptes par Jes 
bureaux auxquels il s ont ere adresses. 

Ce delai est porte a quatre mois clans Jes 
1·elations avec les pays eloignes. 

6. Lorsqu'un bureau receptionnaire auquel 
la verification de la depeche incombait n'a pas 
fait parvenir au bureau d'origine et, le cas 
echeant, au dernier bureau d'echange inter
mediaire, par le premier courrier util isable 
apres la verification, un bulletin constatant 
des irregularites quelconques, ii est cons idere 
comme ayant re9u la depeche et son contenu 
jusqu'a preuve du contraire. La meme pre'. 
somption ex iste pour Jes irregularites dont la 
mention a ete omise ou signalee d'une ma
niere incomplete clans le bulletin de verifi
cation. 

Renvoi des sacs vides. 
Art. 59. 1. Sau£ arrangement contraire 

entre Jes Offices correspondants, Jes sacs doi
vent etre renvoyes vides, par le prochain cour-
1·ier, cl ans une depeche directe pour le pays 
expediteur des sacs. L e nombre des sacs ren
voyes par chaque depeche doi t etre inscrit 

sous la rubrique ,,Indications de service" de 
la feuille d 'av is. 

Le renvoi est effectue entre Jes bureaux 
d'echange designes a cet effet. 

Les sacs vides doivent etre enroules et atta
ches ensemble en paquets convenables; le cas 
echeant, Jes planchettes a etiquettes doi vent 
etre p lacees a l'interieur des sacs. Les paquets 
do ivent etre revetus d'une etiquette indiquant 
le nom du bureau d'6change d'ou les sacs ont 
ete re9us, chaque fois qu'ils sont renvoyes par 
l'intermediaire d'un autre bureau d'echange. 

Si Jes sacs vides a renvoyer ne sont pas trop 
nombreux, ils peuvent etre places dans Jes sacs 
contenant la correspondance; clans le cas con
traire, il s doivent etre places a part clans des 
sacs cachetes, etiquetes au nom des bureaux 
d' echange respectifs. Les etiquettes do ivent 
porter l a mention ,,Sacs vides" . , 

2. A !'aide des mentions fa ites sous la 
rubrique ,,Indications de service" de la feuille 
d'avis, chaque Administration peut exercer, 
clans son service, un controle sur le renvo i des 
sacs qui Jui appartiennent. Dans le cas ou ce 
controle demontrerait que 10 % du nombre 
total des sacs utilises pendant une annee pour 
la confection des depeches n'ont pas ete ren
voyes avant la fin de cette annee, !'Office 
qui ne peut etabl ir le renvoi des sacs vides 
e t tenu de rembourser a !'Office expediteur 
la valeur des sacs manquants . Le rembourse
ment doit avoir egalement lieu si le nombre 
des sacs manquants n'atteint pas 10 % mais 
excede 50 uni tes. 

Chaque Administration fixe, perioclique
ment et uniformement pour toutes Jes especes 
de sacs qui sont utilises par es bureaux 
d'echange. une valeur moyenne en francs et 
la communi que aux Administrations interessees 
par l 'intermediaire du Bureau international. 

TITRE VII. 
Dispositions concernant Jes _frais de transit 

et cl'entrepot. 

CHAPITRE I. 
Optfratiom de statistique. 

Statistique des frais de transit. 
Art. 60. 1. Les frais de transit ex ig ibles en 

execution des article 73 et su ivants de la 
Convention sont etabl is sur la base de statisti
ques clressees une fois tous Jes trois ans, pen
dant Jes 14 ou 28 premiers jours du mois de 
mai ou pendant Jes 14 ou 28 premiers jours
qu i suivent le 14 octobre alternativement. 

Les clepeches confectionnees a bord des na
vires sont compr ises clans Jes statistiques lors
qu' elles sont clebarquees pendant la per iode de 
statistique. 

La statistique sera dresse pendant 1~ 
deuxieme annee de chaque periocle triennale. 

La statistique de mai 1929 a ins i que les 
comptes y relatifs dresses cl'apres Jes disposi
tions de la Convention de Stockholm s'appl i
queront ii l a liquidation des frai s de transit 
jusqu'a la fin de l' a nnee 1931. 

La statistique d'octrobre-novembre 1933 s' ap
pliquera aux annees 1932, 1933, 1934 et ainsi 
de suite. 

2. Les payements annuels de frais de 
transit a effectuer en raison de chaque sta-
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tistique devront etre continues, sauf compen
sation sur la base de la prochaine statistique, 
jusqu'a ce que Jes comptes etablis d' apres 
cette derniere soient approuves ou cons ideres 
cornme admis de plein droit (article 70 ci
apres}. 

3. Lorsqu' il se produit une modification 
importante dans l 'acheminement des corres
pondances d'un pays pour un autre et pour 
autant que cette modification affecte une pe
riode ou des periodes s'elevant a un total 
d' au mains douze mois, chaque Office inte
resse peut demander une revision des comp
tes de frais de transit. D ans ce cas, Jes som
mes a payer par Jes Offices expediteurs sont 
etablies d'apres les services intermediaires 
reellement employes, mais Jes poids totaux 
qui servent de base aux nouveaux comptes 
do ivent normalement etre Jes memes que ceux 
des· depeches expediees pendant la periode 
de tatistique mentionnee au § 1. Lorsqu' une 
entente sur le mode de repartition ne peut 
etre obtenue, une• statistique speciale doit etre 
dressee pour regler le partage de ces poids 
entre les divers services empruntes. Aucune 
modification dans l 'acheminement des corres
pondances pour un pays determine n'est con
s ideree comme importante si elle n'affecte pas 
de plus de 5000 francs par an Jes comptes 
entre I 'Office d'orig ine et !'Office interme
diaire interesse. La demande d'une revis ion 
des comptes et, le cas echeant, d'une statisque 
specia le peut etre fa ite lorsque la modifica
tion dans l' acheminement des correspondances 
dont ii s'agit a dure au mains 9 mois. Toute
fois, les donnees de cette statistique ne sont 
prises en consideration que si la periode de 
12 mois est reellement accomplie. 

Si , !ors d'une stati t ique specia le, ii est 
etabli que Jes poids totaux des courriers 
echanges entre deux Offices et transpor tes par 
un tiers Office ont subi une augmentation de 
cent pour cent ou une diminution de cinquante 
pour cent vis-a-vis des donnees de la derniere 
stati stique periodique et que le compte du 
t iers Office subirait de ce chef une modifica
tion de pi us de 5000 francs pa r a n, Jes nou
vea ux poids constates erviront de base pour 
les fra is de transit dus a cet Office. 

De meme, lorsqu'une Administration inter
mediaire constate, dans les six mois qui su i
vent la statistique, qu'il existe entre les ex
peditions faites par une autre Administration 
pendant la periode de statistique et le trafic 
normal une difference de vingt pour cent au 
mains sur Jes poids totaux du transport, !'Of
fice interesse peut exiger l 'etablissement d'une 
nouvell e statistique si les comptes entre deux 
Offices sont a ffectes d'une modification de 
plus de 5000 francs pa~ an. 

Confection et des ignation des de-
peches closes pendant la periode 
de statistique. 

A rt. 61. 1. P endant chaque periode de sta
tistique, l 'echange de correspondances, en de
peches closes entre deux Offices, a travers le 
territoire ou a u moyen des services d'un on de 
plusieurs autres Offices, donne lieu a !'utilisa
t ion de sacs distincts pour les ,,lettres et Jes 
cartes postales" et pour Jes ,,autres objets". 

2. P ar derogation aux dispos it ions des ar-

ticles 54 et 55 ci-dessus, chaque Administra
tion a la faculte, pendant la periode de sta
tistique, de comprendre Jes objets recornman
des et Jes envois expres autres que Jes lettres 
et Jes cartes postales dans un des sacs destines 
aux ,,autres objets", en faisant mention de ce 
fait sur la feuille d'avis; mais si, conforme
ment auxdits articles 54 et 55, ces objets sont 
compris da ns un sac de lettres, ils sont traites, 
en ce qui concerne la statist ique, cornme 
faisant partie de l'envoi de lett res. 

3. Pendant la periode de statistique, toutes 
Jes depeches echangees en transit doivent etre 
munies, en dehors des etiquettes ordinaires, 
d'une etiquette specia le portant en gros ca
racteres la mention ,,Statistique", suivie de 
!'indication 5 kilogrammes, 15 kilogrammes 
ou 30 kilogrammes selon la categorie de poids 
(article 62, § 1, c i-apres}. 

En ce qui concerne Jes sacs dont le poids 
brut ne depasse pas 2 kilogrammes ou qui ne 
contiennent que des sacs vides, des correspon
dances exemptes de tous frais de transit (art. 
75 de la Convention} ou une feui lle d'avis 
negative, la mention ,,Statistique" est suivie 
du mot ,,Exempt" . 

4. L'etiquette ,,Statistique" doit porter en 
outre la mention ,,L . C." ou ,,A. 0 .", suivant 
le cas. 

IJonstatation du nombre de sacs et 
du poids des depeches clo es . 

Art. 62. 1. En ce qui concerne Jes de
peches qui donnent lieu au payement de frai s 
de transit, le bureau d'echange expediteur 
inscrit, a la feuille d 'avis pour le bureau 
d 'echange destinataire de la depeche, le nom
bre de sacs en Jes repartissant, le cas echcant, 
clans Jes categories su ivantes : 

I I 

., 
" ol 
<IJ ., 

"O 

] 
!3 
0 z 
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Le nombre des sacs exempts de frais de 
transit a inscrire doit etre le total de ceux 
portant !'indication ,,Statistique - Exempt" , 
d'apres les precriptions de !'article 61 , § 3, 
ci-dessus. 

2. Les indications des feuilles d'avis sont 
verifiees par le bureau d'echange destinataire. 
Si ce bureau constate une erreur clans les nom
bres inscrits, ii rectifie la feuille et signale 
imm0diate1nent l' e rreur au bureau d'echange 
expediteur au moyen d'un bulletin de verifica
tion conforme au modele C 24 ci-annexe. Tou
tefois, en ce qui concerne le poids d'un sac, 
]'indication du bureau d'echange expediteur 
est tenue pour valable, a moins que le poids 
reel ne depasse de plus de 250 g rammes le 
poids maximum de la categorie clans laquelle 
ce sac a ete inscrit. 

Confection des releves C 17 des 
depeches closes. 

Art. 63. 1. Auss itot que possible apres la do
ture des operations de statistique, les bureaux 
destinata ires dressent en autant d'expeditions 
qu'il y a d'Offices interesses, y compris celui 
du lieu de depart, des releves conformes au 
modele C 17 ci-annexe et transmettent ces 
releves aux bureaux d'echange de !'Office ex
pediteur pour etre revetus de leur acceptation. 
Ceux-c i, apres avoir accepte Jes releves, les 
transmettent a leur tour a !'Administration 
centrale dont il s dependent en vue de les 
repartir entre Jes Offices interesses. 

2. Si les releves C 17 ne sont pas parvenus 
ou ne sont pas parvenus en nombre suffi sant 
am, bureaux d'echange de !'Office expediteur 
clans le dela i de trois mois (quatre mois clans 
Jes echanges avec Jes pays eloignes), a comp
ter du jour de !'expedition de la derniere 
depeche a comprendre dans · la statistique, ces 
bureaux dressent eux-memes lesd its releves, en 
nombre suff isant, d'apres leurs propres indica
tions et en inscrivant sur chacun d' eux la 
mention: ,,Les releves C 17 du bureau desti
nataire ne sont pas parvenus clans le delai 
reglementaire." Ils les transmettent ensu ite a 
!'Administration centrale dont ils relevent 
pour leur repartition entre les OJfices en 
cause. 

Liste des depeches closes echangees 
en transit. 

Art. 64. 1. Aussitot que possible et, au 
plus tard, clans un delai de trois mois apres 
chaque periode de statistique, sauf le cas ou 
la voie d 'acheminement n'a pu etre constatee 
clans ce delai, les Administrations qui ont 
expedie des depeches en transit envoient la 
liste de ces depeches aux differentes Admini
strations dont elles ont emprunte l'interme
diaire. 

2. Si cette liste iadique des depeches en 
transit qui, d'apres les dispositions de !'article 
61 ci-dessus, ne donnent pas l ieu a l 'etablisse
ment d'un releve C 17, on y inscrit une men
tion explicative, telle que ,,Poids ne depasse 
pas 2 kilogrammes", ,,Sacs vides", ,,Corres
pondances exemptes", ,,Feuille d'avis nega
tive" . 

Depeches closes echangees avec 
les batiments de guerre. 

Art. 65. II incombe aux Administrations 

des pays dont relevant des batiments de 
guerre de dresser les releves C 17 relatifs aux 
depeches expedi6es ou rei;iues par ces bati
ments . Les depeches expediees, pendant la 
periode de statistique, a l'adresse des bati
ments de guerre doivent porter, sur des eti
quettes, la date d'expedition. Dans le cas ou 
ces depeches sont reexpediees, !'Office reex
pediteur en informe !'Office du pays dont le 
b/itiment releve. 

Bulletin de trans it. 

Art. 66 . 1. Lorsque la route a suivre et Jes 
services de transport a utiliser pour les de
peches expediees pendant la periode de sta
tistique sont inconnus ou incertains, !'Office 
d'origine doit, a la demande de !'Administra
tion destinataire, preparer pour chaque de
peche un bulletin de couleur verte conforme 
au modele C 25 ci-annexe. L'Office d'origine 
peut egalement expedier ce bulletin sans une 
demande formelle de !'Administration destina
taire, si Jes circonstances paraissent l'exiger. 

Les feuilles d'avis des depeches qui donnent 
lieu a l'etablissement dudit bulletin doivent 
etre revetues en tete de !'annotation tres ap
parente ,,Bulletin de transit". La meme men
tion soulignee au crayon rouge est portee sur 
Jes etiquettes speciales ,,Statistique" dont ii 
est question a I' article 61. 

2. Le bulletin de transit doit etre transmis 
a decouvert, avec Jes depeches auxquelles ii se 
rapporte, aux differents se rvices qui partici
pant /J. leur transport. Dans chaque pays inte
resse, les bureaux d'echange d'entree et de 
sortie , a !'exclusion de tout autre bureau in
termediaire, consignent sur le bulletin Jes 
rense ignements concernant le transit effectue 
par eux. Le dernier bureau d'echange inter
mediaire doit remettre le bulletin C 25 direc
tement au bureau de destination. Le bulletin 
est renvoye ensuite par !'Office destinataire 
au bureau d'origine a l'appui du releve C 17. 
Lorsqu'un bulletin de transit dont !'expedition 
a ete demandee ou est anaoncee en tete de la 
feuille d'avis fait defaut, le bureau de destina
l ion est tenu de le reclamer sans aucun retard. 

Statistique des correspondances a 
decouvert. 

Art. 67. 1. Les correspondances ordinaires 
et recommandees, ainsi que Jes lettres et 
boites avec valeur declaree , provenant du pays 
meme OU des pays au dela, transmises a de
couvert pendant une periode de statistique 
font l'objet, de la part du bureau d'echange 
expediteur, d' une inscription sur la feuille 
d'avis libell ee comme suit: 

Nombre de correspondances a <lecouvert ........ 
Les correspondances exemptes de tous frais 

de transit conformement aux dispositions de 
I' article 75 de I a Convention ne sont pas com
prises clans ces chiffres. 

Pour faciliter la verification, le bureau 
d' echange expediteur doit comprendre les cor
respondances ordinaires inscrites sur la feuille 
d'avis clans des I iasses speciales portant Ja 
mention ,,Correspondances a decouvert". 

2. A defaut de correspondances a decou
vert, le bureau expediteur inscrit en tete de la 
feuille d 'avis la mention: 

.,Pas de correspondances /J. decouvert." 
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3. Les imcriptions aux feuilles d'avis sont 

verifiees par le bureau d'echange destinataire. 
Si ce bureau constate des di ffei·ences de pi us 
de cinq objets, ii rectifie lesdites inscriptions 
et signale imm0diatement l'erreur au bureau 
exped iteur au rnoyon cl'un bulletin de ver ifi 
cation. Si la d ifference constatee reste clans 
la limite prccitee, les indications du bureau 
exped iteur sont tenues pour valables. · 

4. Apres avoir termine Jes operations sta
tistiques, le bureau d'echange destinataire 
cl resse, en simple expedition, des releves (mo
dele C 19 ci-annexe) qu'il transmet, sans re
tard, a l 'Administration centrale dont il rel eve. 

Statistique des depeches entreposees. 
Art. 68. Pour les depeches clont l'entrepot 

clans un port donne lieu, aux termes de ]'ar
t icle 74 de la Convention, a une remuneration 
au profit de ]'Office entreposeur. cet Office 
etabl it , par pays d'origine, un releve journa
l ier confonne au modele C 21 ci-annexe et ou 
figu rent Jes indications rel atives a ux clepeches 
re,;;ues du pays considere, par l'entrepot, pen
dant la periocle des 14 ou 28 jours de la 
statistique des frais de trans it, sans egard aux 
dates d'expedition et de reexpecl ition desdites 
depeches. 

Les indications portees sur Jes releves jour
naliers sont recapitulees, pour chaque pays 
d'origine, sur un etat conforme au modele C 
22 ci-annexe et qu i est envoye a l' Administra
tion centrale dudit pays, accompagne des re
leves modele C 21 y afferents. 

L'etat recapitulatif C 22, revetu de l' ac
ceptation de ]'Administra tion du pays expe
diteur, est transrnis ,wee Jes releves modele 
C 21 a ]'Administration centrale de ]'Office 
dont releve 1 'entrepot. 

Services extraorcli nai res. 
Art. 69. Independamment des transports 

aerien sont seuls cons ideres comme servwes 
extraorclinaires, donnant lieu a des frais de 
transit speciaux, le service entretenu pour le 
transport territorial acce lere de la Malle dite 
des I ndes et le service specia l automobile P a
lestine ou Syrie-Iraq . 

CHAPITRE II. 
Co m ptabilite. R eglement des comptes . 

Compt des fra is de tran it . 
A rt. 70 . l. Pour l 'etablissement des comp

tes de transit, Jes sacs legers, moyens et 
lourds, tels qu'ils sont definis a ]'article 62 
ci-dessu . sont portes en compte respectivement 
pour les poid moyens de 4, 12 et 24 kilo
gramme. 

2. Le poids des depeches closes, le nombre 
des correspondances transmises a decouver t et, 
le ea echeant, le nombre des sacs entrepo es 
clans un port, sont multiplies par 26, ou 13 
selon le cas, et Jes produits servent de base a 
des comptes particuliers etablissant en francs 
Jes sommes annuelles revenant a chaque Office. 

Dans le cas ou le multiplicateur 26 ou 13 
ne repond pas au traf ic normal echange par 
un service, les Administrations interessees 
s'entendent pour ]'adoption d'un autre multi
plicateur qui vaut pendant Jes annees aux
quell es s'applique la statistique. 

Le oin de dresser Jes comptes incombe a 
!'Office crediteur qui Jes transmet a ]'Office 
clebite ur. 

3. Afin de tenir compte du poicls des sacs 
et de l'emballage, ainsi que des categories de 
corresponclances exempte de tous fra is de 
trans it en conformite des dispositions de l'ar
ticle 75 de la Convention, le montant total du 
compte des clepeches closes est redui t de cl ix 
pour cent. 

4. Les comptes particul iers sont dresses en 
double expedition sur la base des releves C 
17, C 19 et C 21 et sur des formules C 18, 
C 20 et C 22. Ils ont t ranmis a !'Office ex
J)ed iteur aussitOt qua poss ible et, au p i us tard, 
clans un delai de 10 moi suivant !'expi ration 
de la pcriocle de statistique. 

5. Si !'Office qui a envoye le compte par
ticulier n'a re,;;u aucune observation rectifica
tive clans un intervalle de 4 mois a compter 
de l' envoi, ce compte est considere comme ad
mis de plein clroit. 

Decompte general annuel. Inter
vention du Bureau international. 

Art. 71. l. Sau£ entente contraire entre Jes 
Administrations interessees, le decompte gene
ral comprenant Jes frais de trans it et d'entre
pot est tabli annuellement par le Bureau in
ternational. 

2. Aussitot que les comptes par t icul iers 
entre deux Administration sont approuves ou 
consicleres comme adm is de ple in dro it (§ 5 
de ]'article precedent), chacune de ces Ad
ministrations transmet, sans retard, au B u-
1·eau international , un releve (modele C 23 
ci-annexe) incliquant Jes montants totaux de 
ces comptes. Lors de la reception d 'un releve 
de la part d'une Admin istration, le Bureau 
international en avertit l'autre A dministra
tion i nteressce. 

Dans le solde, il est fait abandon des cen
times. 

En cas de differences entre Jes indications 
corresponclantes fournies par deux Admi nistra
tions. le Bureau international Jes invite a se 
mettre cl'accorcl et a Jui indiquer les so=es 

J · definitivement arretees. 
Lorsqu'une seulement des Adm inistrations a 

folll'ni le releve C 23, Jes indications de cette 
Administration font foi , a moins que le releve 
correspondant de ]'Administration retardataire 
ne soit parvenu au Bureau international en 
temps opportun pour l'etabl issement du 
procha in decompte general annuel. 

D ans le cas prevu au § 5 de ]' a r t icle prece
dent. Jes releves cloiyent porter la mention 
,,Aucune observation de ]'Office debi teur n'est 
parvenue clans le delai reglementaire" . 

Si cleux Administrations se mettent cl 'ac-
' cord pour faire un reglement specia l, leurs 

releve C 23 portent la mention ,,Compte 
reglee a part-a titre d'information" et ne 
sont pas compris clans le decompte general 
annuel. 

3. Le Bureau international tabli t, a la fi n 
de chaque annee, sur la base des releves qui 
lui sont parvenus jusque-la et qui sont consi
deres comme admis de plein droit, Un cle
compte general annuel des fra is de transit. 
Le cas echeant. il se conforme a la regle fixee 
a l'article 60, § 2, pour Jes payements annuels. 
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Le decompte indique: 
a. le Doit et l'Avoir de chaque Office; 
b. le solde debiteur ou le solde crediteur de 

chaque Office; 
c. les sommes a payer par les Offices de

biteurs; 
d . les sornrnes a recevoir par les Offices 

crediteurs. 
Le Bureau international pourvoit a ce que 

le nombre des payements effectues par les 
Offices debiteurs soit restreint clans la mesure 
du possible. 

4. Les decomptes generaux annuels doivent 
etre transrnis aux Admin istrations par le Bu
reau international, aussitot que possible et, 
au plus tard, avant !'expiration du premier 
trimestre de l'annee qui su it celle de leur 
etablissement. 

Liquidation des frais de transit . 
Art. 72. 1. Sau£ entente contraire, le solde 

resultant du decompte general annuel du Bu
rnau international OU des reglernents speciaux, 
y compris, le cas echeant, la compensation 
prevue a !'article 60, § 2, est paye par !'Office 
debiteur a !'Office crediteur en or ou au 
moyen de cheques ou de traites payables a 
vue sur la capitale ou sur une place commer
ciale du pays creancier. 

En cas de payernent a u moyen de cheques 
ou de traites, ces t itres sont etablis en mon
naie du pays creancier pour un montant equi
valent, au jour de l'achat, a la valeur du 
solde exprime en francs. Les frais de paye
ment sont supportes par I 'Office debiteur. 

Ces cheques ou traites peuvent etre egale
rnent ti res sur un autrn pays, a la condition 
que ces titres representent le merne equiva
lent et que les frais d'escompte soient a la 
charge de !'Office debiteur. 

2. Le payement precite doit etre effectue 
dans le plus bref delai possible, et, a u plus 
tard, avant !'expiration d'un delai de 4 mois 
a partir de la date d'envoi du decompte par 
le Bureau international ou de !'invitation a 
payer, adressee par I 'Office creancier a !'Of
fice debiteur, quand ii s'agit d'un cornpte 
regle a part. Ce delai peut etre porte a 5 
mois dans les relations entre pays eloignes. 
· Passe ces delais, les sommes dues sont pro

ductives d'interet, a raison de sept pour cent 
l'an, a cornpter du jour d'expiration desdits 
dela is. 

TITRE VIII. 
Dls1iositions dlverses. 
CHAPITRE UNIQUE. 

Coupons-reponse. 
Art. 73. 1. Les coupons-reponse sont con

formes au modele C 26 ci-annexe et imprimes 
par les soins du Bureau international sur 
papier portant en filigrane les lettres U P U 
en grands caracteres. 

2. Chaque Administration a la facu lte: 
a. de donner aux coupons-reponse une per

foration distinctive qui ne nuise pas a la lec
ture du texte et ne soit pas de nature a 
entraver la verification de ces valeurs; 

b. de modifier, a la main ou au moyen 
d'un procede d'impression, le prix de vente 
indique sur Jes coupons. 

3. Le Bureau international fournit Jes cou-
pons au prix coUtant. . 

4. Sauf entente contraire entre Jes Ad
ministrations interessees, Jes coupons echanges 
sont envoyes annuellement aux Administra
tions qui les ont emis avec !'indication globale 
de leur nombre et de leur valeur. 

5. Aussitot que deux Administrations se 
sont mises d'accord sur le nombre des cou
pons echanges dans leurs relations reciproques, 
un re leve (modele C 27 ci-annexe), indiquant 
le solde debiteur ou crediteur, est dresse par 
chacune des deux Administrations et transmis 
par celles-ci au Bureau international. A defaut 
d'accord entre deux Administrations dans un 
delai de six mois, !'Office crediteur etablit 
son decompte et l' envoie au Bureau interna
tional. Pour l 'etablissement de ce releve, la 
valeur du coupon est calculee a 37½ centimes 
par unite. Le Bureau international comprend 
le solde dans un decompte annuel. 

Dans le ·cas ou l'une seulement des Admini
strations aura it fourni le releve (modele C 
27) , Jes indications de cette Administration 
font foi. 

6. Lorsque, dans Jes rapports entre deux 
Offices, le solde annuel ne depasse pas 25 
francs, !'Office debit.eur est exonere de tout 
payement et le releve n'est pas dresse. 

7. Dans le cas ou deux Administrations se 
sont mises d'accord pour faire un reglement 
special , elles ne transmettent pas de releve 
oµ Bureau international. 

8. Le payement des soldes a lieu dans Jes 
conditions prevues a !'article 72. 

Cartes d'identite. 
Art. 74. 1. Les Administrations designent 

Jes bureaux de poste ou Jes services postaux 
qui delivrent Jes cartes d'identite. 

2. Ces cartes sont etablies sur des formules 
conformes au modele C 28 ci-annexe. Ces for
mules sont fourn.ies , au prix coutant, par le 
Bureau international. 

3. Au moment de la demande, le requerant 
remet sa photographie et justifie de son iden
tite. Les Administrations edictent les prescrip
tions necessaires pour que les cartes ne soient 
delivrees qu'apres examen minutieux de l'iden
tite du requerant. 

L'agent inscrit cette demande dans un re
g istre, remplit a l'encre et en caracteres la
tins toutes Jes indications que comporte la 
formule de carte d'identite, colle sur celli-ci 
la photographie a l 'endroit des igne, applique 
mi-partie sur cette photographie et mi-partie 
sur la carte un t irnbre-poste representant la 
taxe perc;me et annu le cette figurine au moyen 
d'une empreinte bien nette du timbre a date. 

II appose ensuite de nouveau l' empreinte de 
ce timbre ou de son sceau officiel , de maniere 
qu'elle porte a la fois sur la partie superieure 
de !a photographie et sur la carte, puis repro
duit cette empreinte au recto de la carte, 
signe eel le-ci et la remet a l'interesse apres 
avoir recueilli sa signature. 

4. Lorsque la physionomie du titul a ire s'est 
modifiee au point qu'ell e ne reponde plus a 
la photographie ou au signalement, la carte 
doit etre renouvelee. 

5. Chaque pays conserve la faculte de de
livrer Jes cartes d'identite du service interna-
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tional selon Jes regles appl iquees pour Jes car
tes en usage clans on service inter ieur. 
Depeches echangees avec des ba-
t iments de guerre. 

Art. 75. l. L'etabl issement d'un echange, 
en depeches closes, entre un Office postal et 
des divisions navales ou batiments de guerre 
de meme nationalite, ou entre une division 
navale ou batiment de guerre et une autre 
de meme nationalite, doit etre notifie, autant 
que possible a l'avance, aux Offices inter
media ires. 

2. La suscription de ces depeches est redi-
gee comme suit: Du bureau de .... ... ............. . 

l ite) de (designation de la division) a (P ays). 
P our la div ision navale (nationa, } 

Pour le batiment (nationalite) le 
(nom du batiment) a .................... . 

OU 

De la division navale (national ite) I 
de ( designation de la division) · a ... 
dt~ba~!::~rt il.(~~.ti~.~.~~i.~! .. ~~ .. (.~.~~ r 

Pour le bureau de .. .............. ....... . 
OU 

(Pays). 

De la division navale (nationalite) 
de (des ignation de la divis ion) a ... 

Du batiment (nationalite) le (nom 
du batiment) a ............................. . 

} (Paya). 

l ite) de (des ignation de la division) a (P ) 
P our la division navale (nationa- } 

Pour le batiment (nationalite) le ays · 
(nom du batiment) a ...... .............. . 

3. Les depeches a destination ou provenant 
de divisions navales ou de batiments de guerre 
sont acheminees, sauf indication d'une voie 
speciale sur l 'adresse, par Jes voies Jes plus 
rapides et clans Jes memes conditions que Jes 
depeches echangees entre bureaux de poste. 

Le capitaine d'un paquebot postal qui trans
porte des depeches a destination d'une division 
navale ou d'un batiment de guerre Jes tient 
a la disposition du commandant de la division 
ou du batiment destinataire pour le cas ou 
celui-ci viendrait Jui en demander Ja livraison 
en route. 

4. Si Jes batiments ne se trouvent pas au 
l ieu de destination quand Jes depeches a leur 
adres e y arrivent, ces depeches sont conservees 
au bureau de poste, en attendant leur retrait 
par le destinataire ou leur reexped ition sur 
un autre point. La reexpedition peut etre de
mandee, soit par !'Office postal d'origine, soit 
par le commandant de la division navale ou 
du batiment destinataire, soit enfin par un 
Consul de meme nationalite. 

5. Celles des depeches dont ii s'agit qui 
portent la mention ,,Aux soins du Consul d ... " 
sont consignees au Consulat du pays d'origine. 
Elles peuvent etre ulterieurement, a la de
mande du Consul, reintegrees clans le service 
postal et reexpediees sur le lieu d'origine ou 
sur une autre destination. 

6. Les depeches a destination d'un bati
ment de guerre sont considerees comme etant 
en transit jusqu'il. leur remise au comman
dant de ce batiment, alors meme qu'elles 
auraient ete prim itivement adressc\es aux soins 
d'un bureau de poste ou a un Consul charge 
de servir d'agent de transport intermc\diaire; 
elles ne sont done pas considerees comme etant 

parvenues a leur adresse, tant qu'elles n'ont 
pas ete linee au batiment de guerre destina
taire. 

Bulletins d'affranchissement. De
compte des frais de douane, etc. 

Art. 76. l. Le decompte relatif au.-,: frais 
de douane, etc., debourses par chaque Office 
pour le compte d'un autre, est effectue au 
moyen des comptes particuliers mensueis con
formes au modele C 4 ci-annexe, qui sont 
etabiis par !'Office debiteur clans la monnaie 
du pays crediteur. Les bulletins d'affranch isse
ment sont inscrit par ordre aiphabetique des 
bureaux qui ont fait l 'avance des frais et 
suivant l'ordre numerique qui leur a ete 
donne. 

Si les deux Administrations interessees as
surent egalement le service des colis postaux 
clans leurs relations reciproques, elles peuvent 
comprendre, sauf avis contraire, clans Jes de
comptes des bulletins d'affranchi sement de ce 
dernier service, ceux de la poste aux lettres. 

2. Le compte particulier, accompagne des 
bulletins d'affranchissement, est t ransmis a 
l'Adminfatration creditrice au plus tard a la 
fin du mois qui suit celui auquel ii se rap
porte. II n'est pas dresse de compte nc\gatif. 

3. La verification des comptes est effectuee 
d'apres Jes regles fixees par le Reglement des 
mandats de poste. 

4. Les decomptes donnent lieu a une liqui
dation speciale. Chaque Office peut, toute
fois, demander que ces comptes soient annexe , 
soit aux comptes des mandats de poste, soit 
au.-,: comptes C P 14 ou C P 15 des colis 
postaux. 

Formules a !'usage du public. 
Art. 77. En vue de !'appl ication ·des dispo

sitions de !'article 30, § 2, de la Convention, 
sont considerees comme formules a !'usage du 
public: 

les formul es C 1 (Etiquette de douane), C 2 
(Declaration en douane), C 6 (Avis de recep
tion) , C 8 (Mandat de remboursement inter
national), C 10 (Enveloppe de reexped ition), 
C 11 (Demande de retrait ou de modification 
d'adresse), C 12 (Renseignements a fournir en 
cas de reclamation d'un envoi ordinaire), C 
13 (Reclamation d'un envoi recommande). 

Delai de garde des documents. 
Art. 78. Les documents du service interna

tional doivent etre conserves pendant une pe
riode minimum de deux ans . 

Adresse telegraphique. 
Art. 79. Les Administrations font usage, 

pour Jes communications telegraphiques qu' 
elles echangent entre elles, de l'adresse tele
graphique ,,Postgen", suivie de !'indication 
de la ville ou se trouve le siege de !'Admini
stration centrale. 

TITRE IX. 
Bureau lnt.ernatlonal. 
CHAPITRE UNIQUE. 

Congres et Conferences. 
Art. 80. Le Bureau international prepare 

Jes trnvaux des l;ongre~ ou Conferences. ]I 



303 7 ME I (S.1 57) 1930 

pourvoit aux impressions et a la distribution 
des documents necessaires. 

Le Direct eur de ce Bureau a ~siste au." seances 
des Congres ou Conferences et prend part aux 
discussions, sans voix deliberative. 

R enseignements. Demandes de 
modifications des Actes. 

Art. 81. Le Bureau international doit se 
tenir en tout temps 11, la disposition des mem?res 
de l'Union, pour leur fournir, sur les quest1o?s 
relatives au service, les renseignements dont 1!s 
pourra.ient avoir besoin . . . 

II instruit les demandes de moilificatwn ou 
<l'interpretation des disposit ions q ui rcgi~sent 
l'Union e+, not ifie lea resultats des consultat10ns . 

Publicat ions. 
Art. 82. 1. Le Bureau international redige, 

a l'a ide des documents qui sont mis a sa dispo
sition , un journal special en l~ngues allemande, 
anglaise, espagnole et frarn;a1se. . 

2. JI publie, d 'apres !es . informa~10ns four 
nies en vertu des prescript10ns de I ar t icle ~O 
ci-apres, un recueil officiel de~ tous l~s r!3nst:1g
nements d 'interet general concernant I execut10n 
de la Convention et du Reglement dans ch~q.ue 
pays. L es modifications ulterieures sont not1fiees 
par circulaires. , , . 

Des recueils analogues concernant I execut10n 
des Arra ngements sont publies sur la demande 
des Administrations participan t a ces Arrange
ments. 

3. Les documents publies par le Bureau 
international sont distribues aux Administra
t ions dans la proportion du nombre d 'unites 
contributives a ssicrnees a chacune d 'elles par 
!'article 24 de la Con vention. 

Les exemplaires suppleJ:?entaires de ce~ ~ocu
ment s qui seraient reclames par les Admm!stra
tions sont payes a part, d 'apres leur prix de 
r evient. 

4. Le Bureau international est charge de 
publier un dictionnaire alphabetique de tous 
Jes bureaux de post e du monde, avec une mer;i
tion speciale pour _ceux de ces bureaux ?ha!g,es 
de services qui ne sont pas encore ~enerahses. 
Ce ilictionnaire est tenu au courant R.u moyen 
de supplements ou de toute au tre maniere que 
le Bureau international juge convenabl~ .. 

Le dictionnaire est distribue aux Administra
tions a ra ison de 10 exemplaires par unite con
tributive assignee a chacune d 'Plles par !'article 
24 de la Convention. L 1;1s exemplaires supple
mentaires demandes par Jes Administrations 
sont pay~s a part, d 'apres leur prix de revient . 

R apport annuel. 
Art. 83. Le Bureau international fait sur 

sa ~estion un rapport an~mel 9-ui est communi
que a t outes les Admllllstrat10ns. 

Langue officielle du Bureau in ter-
national. 

Art. 84. La langue officielle du Bureau in
ternational est la langue fran9aise. 

Coupons-reponse. Cartes d ' identite. 
Tableau de equivalents. 

Art. 85. Le Bureau international est charge 
de Ja confection et de l 'approvis.ionnement des 
coupons-reponse et des cartes d 'identite, a insi 

que de· l'etablissement et de la distribution du 
tableau des equivalents prevu 1l. )'ar ticle Ii ci
dessus. 
Balance et liquidation des comptes. 

Art . 86. 1. Le Bureau int-ernational est 
charge d 'operer la balance et la liquidation dei> 
comptes de t oute na ture relatifs au _se_rvicti 
internat,ional des postes ent re les Admrn_1stra 
tions qui d~clarent, vouloir emprunter son rnter
media ire. Celles-ci se concertent , a cet e/Iet,. 
entre elles et avec ce Bureau . 

2 8ur la demande des Administrations inte
ressees, Jes decomptes telegraphi_q ucs pe~vent 
aussi etre iniliques au Bureau m ternat10nale 
pour entrer dans la compensation des soldes .. 

3. Chaque Administ.ration conserve le drmt 
d 'etablir a son choix de~ decomptes speciaux 
pour diverses branches du service et d 'en operer 
a sa convenance le r eglement avec ses correspon
da nts, sans employer l'intermeiliaire ~u. Bureau 
international, auquel . lies se borne a md1quer 
pour quelles bra nches de service et pour quels 
pays elle reclame ses offices. , 

4. Les Administrations qui auront emprunte 
l'intermediaire du Bureau international pour 
la balance et la liq uidation des decomptes 
peuvent cesser d'u~er de cet in~ermediaire trois 
mois apres en avoir donne av1s. 
Etablissement des comptes. 

Art. 87. 1. Lorsq ue les compt-es particu!iers: 
ont ete debattus et ar retes d 'un commun accord. 
les Offices debit-eurs t ransmettent aux Offices 
crediteurs pour chaque nature d 'operations, 
une reco~ aissance, etablie en francs et centi
mes du monta nt de la balance des deux comp-
t es particuliers, avec l ' inilication de l'obj et de 
la creance et de Ja periodP- a laq uelle elle se 
rappor te. 

Sauf entente cont raire, ! 'Office qui clesirerait, 
pour sa comptabili te inter ie,ure, . av<?ir _des 
comptes generaux , aurait a les et abhr lm -m eme 
et a les .. soumettre a l'acceptation de !' Office 
correspondant. 

Les Offices peuvent s'entendre pour pratiquer 
un autre svst eme dans leurs relations. 

2. Chaque Office adresse a~ Burt:au inter
national mensuellement ou t rimestnellement , 
si des circonstances speciales le rendent desi
rable, un tableau iniliquant son Avmr du chef 
des decompt-es particuliers, ainsi que le total 
des sommes dont ii e t crediteur envers chacun 
des Offices contract ants ; chaq ue creance fi gu
rant dans ce t a bleau doit etre justifiee par· 
une reconnaissance de l'Office debiteur. 

Ce tableau doit parvenir au Bureau int~r
national le 19 de chaque moIS ou du pr~mier 
m ois de chaque trimest re a u plus_ t ar~. A defau~, 
i i n 'est compris que dans la liqmdat10n du mms. 
ou du trimestre suivant. 

3. Le Bureau international const ate, en 
rapprochant !es reconnaissani:es, si _les t a~leaux 
son t exacts. Tou te rectificat 10n necessarre est 
notifiee a ux Offices interesses . 

L-e Doit de chaque Office er;iver~ un a_utre est 
r e:porte dans un tableau recap1t ulatif ; afin 
d'etablir le t ot al dont chaque Office est deb1-
teur, il suffit d'additionner les diverses colonnes 
de ce ta bleau recapitulatif. 

Balance generale. 
Art. 88. 1. Le Bureau international reunit. 
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le tableaux et les recapitulation en une balance 
generale indiq uant : 

a. le total du Doit et de ['Amir de chaque 
Office; 

b. le solde debiteur ou le solde crediteur 
de chaq ue Office : 

r.. le sommes a payer par le Offices debi
teurs et la repartition de ces sommes entre les 
Offices crediteurs. 

II vei!le, dans la mesure du poss ible, a ce que 
chaque Office n'ait a effectuer, pour se liberer, 
qu'un ou deux payements d istincts. 

Toutefois, !'Office q ui se trouve hal,ituelle
ment a decouvert vis-a-vis d'un autre Office 
pour une somme suuerieure a 50,000 francs a le 
droit de reclamPT des acomptc . 

Ces acomptes Ront inscrits, tant pa, !'Office 
crediteur que par !'Office debiteur, au bas des 
tableaux a adresser au Bureau international. 

2. Les reconnai sances t ransmises au Bureau 
international a vec Jes tableaux ont clas ees 
par Office. 

E lles servent de base pour l'et.abli sement de 
la liquidation des comptes de chacun des Offices 
interes es. Dans cette liquidation doivent figurer 

a. les sommes afferentes aux comptes spe
ciaux portant sur Jes d ivers echanges; 

b. le total des sommes resultant de tous Jes 
comptes speciaux par rapport a chacun des 
Office interesses; 

c. Jes totaux des sommes dues a tou~ les 
Office crediteurs pour chaque branche du ser
vice, a in i que leur total general. 

Ce total doit etre egal au total du Doit qui 
figure dans la recapitulation. 

Au bas du bordereau de liquidation, la ba
lance est etablie entre le Doit et I' Avoir resultant 
des tableaux adresses par les Offices au Bureau 
international. Le montant net du Doit ou de 
l'Avoir doit etre egal au solde debiteur ou au 
solde crediteur porte dans la balance generate. 
En outre, le bordereau indiq ue Les Offices en 
faveur desquels le payement doit et.re effectue 
par !' Office debiteur. 

Les bordereaux de liquidation doivent etre 
transmis aux Offices interes es par le Bureau 
internat ional, au plus tard le 22 de chaque mois. 
Payement. 

Art. 89. Le payement des sommes due , en 
vertu d'une liquidation, par un Office a un autre 
Office, doit etre effectue aussitot que ;possible 
et au plus tard quinze jour apres la reception 
du bordereau de liquidation par !'Office debi
teur. Quant aux a utres conditions de payement, 
les di positions du§ l de !'article 72 sont appli
cables. Les dispositions du § 2 dudit a rticle font 
r egle en cas de non-payement du solde dans le 
delai fixe. 

Les soldes debiteurs ou crediteurs n'excedant 
pas 500 francs peuvent etre reportes a la liqui
dation du mois suivant, a la condition toutefois 
q ne les Offices interes es soient en rapport 
mensuel avec le Bureau international. II est 
fait mention de ce report dans les recapitulations 
et dans Jes liquidations pour les Offices crediteurs 
et debiteurs. L'Office debiteur fait parverur, le 
cas echeant, a !'Office crediteur, une reconnais-
ance de Ja somme due, pour etre portee au 

prochain tableau. 
Commurucations a adresser au Bureau 
international. 

Art. 90. 1. Les Administrations doivent se 

communiquer notamment par l'intermediaire 
du Bureau international : 

a. !'indication des surtaxes qu'elles per9oi
vent pour frais de transport extraordinaire en 
vertu des articles 36 et 76 de la Convention, 
ainsi que la nomenrlature de pays auxquel 
s'appliquent ces surtaxes et, s' il y a lieu, la 
designation des ervice qui en motivent la 
perception ; 

b. la collect ion en trois exemplaires de leurs 
t imbres-po te et de impre sions-types de J.~urs 
machines a affranchir, avec indication de la date 
a partir de laque!le les timbres-poste des emis
sions anterieure ces eraient d'avoir cours ; 

c. !eur decision au sujet de la faculte d·appli
quer ou non certaines dispositions generales de 
la Convention et du Reglement ; 

d. le taxes moderees qu'elles ont adoptees, 
en vertu de l'article 5 de la Convent ion, et 
!'indication des relations auxq nelles ces taxe 
sont applicables; 

e. tous les ren eignements utiles concernant 
les prescriptions douanieres ou autres, ainsi q ue 
les interdictions on restrictions reglant !'impor
tation et le transit des envois postaux dans 
leurs service re pectifs; 

f. la liste des distances kilometriques pour 
les parcours territoriaux suivis par !es depeches 
en transit; 

g. la liste des lignes de paquebots en par
tance de leurs ports et utilisees pour le transport 
des depeches avec indication des parcours, des 
distance et des durees de parcours entre le 
port d'embarquement et cbacun des ports d'es
cale succe if , de la periodicite du service et 
des pays auxquel le frais de transit maritime, 
en cas d 'utilisation des paquebots, doivent etre 
payes: 

h. !' indication qu'elles aclmettent ou non, 
dans Jes envois affranchis au tarif des lettres, 
des objets passibles de droits de douane; 

i . leurs taxes postales interieures. 
2. Toute moditication apportee ulterieure

ment, a l'egard de l'un ou l'aut re des points 
ci-dessus mentionnes, doit etre notifiee sans 
reta,·d. 

3. Les Administrations doivent foumir au 
Bureau international deux exemplaires des do
cuments qu'elle publient, tant sur le service 
interieur q ue sur le ervice international. 

tatistiq ue generate. 
Art. 91. 1. Le Bureau international dresse 

une stati5tique generale pour chaque annee. 
A cet effet. les Administrations lui font par

venir une erie aussi complete que possible de 
renseignements tatistiq ues sous forme de ta
bleau a dresser conformement aux modeles C 29 
et C 30 ci-annexees. Le tableau C 29 est transmis 
a la fin du mois <le juillet de chaque annee; 
mais les rensei"nements compris dans les par
ties J, II et I de ce tableau ne sont fournis 
que tous les trois ans; le tableau C 30 est ega
lement tran mi tous Jes tl"ois ans, a la meme 
date. Les renseignements fournis se rapportent 
toujours a l'annee precedente. . 

" Le operation de service qui donnent 
lieu a enregistremP.nt font l'objet de releves 
periodique , d'apres le ecritures effectuees. 

3. Pour toutes les autres operations, il est 
procede chaque annee Ii. un comptage des objets 
de touta natw·e, san5 distinction entre les lettres, 
cartes postales, pa.piers d'affaires, imprimes, 
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echantillons de marchandises et petits paquets, 
et, au moins tons les trois ans, a un denombre
ment des differentes categories de correspon
dances. 

Chaque Administration fixe elle-meme l'epo
que et la duree de ces comptages. 

, 4. Dans l'interv11,lle qui ~•ecoule entre les 
statistiques speciales, le denombrement des 
differentes categories est fait d'apres tes chiffres 
prop01·tionnels tires de la precedente stntistique 
special e. 

5. Le Bureau internat ional fait imprimer et 
distribue les formules de statistique a remplir 
par chaque Administration. II fournit aux 
Administrations qui en font !a demande toutes 
les indications necessaires sur Jeq r e~les a suivre 
pour assurer l'uniformite des operations de sta
tis~ique. 

Depenses du Bureau international. 
Art. 92. l. Les depenses ordinaires du Bu

reau international ne doivent pas depasser, par 
annee, la somme de 3.'\0,000 francs suisses. 

2. L' Administration des postes suisses sur
veitle les depenses du Bureau international, fait 
Jes avances nece~~aires et etablit le compte an
nuel qui est communique aux autre~ Adminis
tr11,tions. 

3. Les sommes avancees par !'Administra
tion des postes suisses, suivant le ~ 2 de cet 
11,rticle, doivent etre remboursees par le~ Offices 
debiteurs dans le plus bref dPlai pogsible, et au 
plus tard avant le 31 decemhre de l'annee 
d'envoi du compte. Passe ce delai, Jes sommes 
dues sont productives d'interet au profit de 
ladite Administration, a raison de sept pour 
cent !'an, a compter du jour d'expiration dudit 
de lai. 

4. Les pays de !'Union sont classes ainsi 
qu'il suit en vue de la repartition des frais: 

lre classe: Union de l'Afrique du , ud, Alle
magne, Etats-Unis d'Amerique, Republique 
Argentine, Commonwealth de I' Australie, Ca
nada, Chine, France, Rovaume-Uni de la 
Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, Inde 
britannique, Etat libre d'Irlande, Italie, Japon, 
Nouvelle-Zelande, Turquie, Union des R epu
bl iq ues Sovietistes Socialiste ; 

2e classe : Espagne, Mexique; 
3e classe: Ensemble des Possessions insulai

res des Etats-Unis d'Amerique autres que les 
Iles Philippines, Belgique, Brasil, Egypte, AJ. 
_gerie, Colonies et Protectorats fran9ais de l'In
dochine, Ensemble des autres Colonies fran9ai 
·ses, Grece, Pay-Bas, Indes neerlandaises, Po
Jogne, Roumanie, Royaume des Serbes, Croates 
.et Slovenes, Suede, Suisse, Tchecoslovaq uie : 

4e elasse : Autriche, Danemark, Finlande, 
Hongrie, Chosen, Norvege, Portugal, Colonies 
portugaises de l'Afrique, Colonies portugaises 
de l'Asie et de l'Oceanie; 

5e classe: Bulgarie, Chili, Republique de 
Colombie, Estonie, Lettonie, Maroc (a !'exclu
sion de la Zone espagnole), Maroc (Zone espao. 
nole), Peron, Perse, Tunisie: 

0 

6e classe : Afghanistan, Albanie, Bolivie, Re
publique de Costa-Rica, Republique de Cuba, 
Ville libre de Dantzig, Republique Dominicaine, 
Equateur. Ethiopie, Guatemala, Republique 
d'Haiti, Republique du Honduras, Lithuanie, 
Luxembourg, Nicaragua, Republique de Pana
.ma, Paraguay, Colonies neerlandaises en Ame-
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rique, Republique du Salvador, Territoire de 
la Sarre, Siam, Uruguay, F,tats-Unis de Vene
zuela: 

7e classe: Iles Philippines, Colonie du Congo 
beige, Ensemble des Colonies espagnoles, Roy
aume de Hedjaz et de Nedjde et Dependances, 
Iraq, Islande, Ensemble des Colonies italiennes, 
Ensemble des Dependances japonaises autres 
que le Chosen, Republique de Libe11.a, Repu
blique de Saint-Marin, Etat de la Cite du 
Vatican. 

Dispositions finales. 
llfise a execution et duree du 
Reglement. 

Art. 93. Le present Reglement sera execu
toire a partir du jour de ta mise en vigueur de 
la Convention po tale universelle. It aura la 
meme duree que cette Convention, a moins 
qu'il ne soit renouvele d'un comrnun accord 
entre les Parties interessees. 

Fait a Londres, le 28 juin 1929. 
(Bui vent les signatures.\ 

UNION POSTALE UNIVERSELLE 
Protocole final du reglement 

Au moment de proceder a ta s ignature du 
Reglement d'execution de la Convention arrete 
par le Congres postal universe! de Londres, Jes 
Plenipotentiaires soussignes sont convenues de 
ce <l ui suit : 

Payement des soldes de frais de 
transit. 

I. l. En · cas de payement au moyen de 
cheques ou traites du solde prevu a !'article 72, 
ces cheques ou traites sont exprimes en monnaie 
d'un pays ou la banque centrale d'emission ou 
une autre institution officielle d'emission achete 
et vend de l'or ou des devises-or contre la mon
naie nationale a des taux fixes determines par 
la loi ou en vertu d'un arrangement avec le 
Gou vernement. 

Si les monnaies de plusieurs pays repondent 
a ces conditions, c'est au pays crediteur de 
designer la monnaie qui lui convient. La con
version se fait au pair des monnaies d'or. 

2. Les cheques ou traites peuvent etre ex
primes aussi en monnaie du pays crediteur, si 
les deux pays se sont mis d'accord a ce suj et. 
Dans ce cas, le solde est converti au pair des 
monnaies d'or en monnaie d'un pays repondant 
aux conditions prevues au paragraphe prece
dent. Le resultat obtenu est ensuite converti 
dans la monnaie du pays debiteur et de celle-ci 
dans la monnaie du p2.ys crediteur a u cours de 
la bourse de la capitale ou d'une place commer
ciale du pays debiteur an jour de la remise de 
l 'ordre d 'achat du cheque ou de la traite. 

Confection des depeches. 
II. L' Administration des Etats-Unis d' Ame

rique a la faculte d'inserer la feuille d'avis dans 
un sac contenant des lettres ordinaires, pourvu 
que l'indice F figure clairement sur !'etiquette 
de ce sac. 

En foi de quoi, Jes Plenipotentiaires ci-dessous 
ont dresse le present Protocole, q ui aura la 
meme force et la meme valeur que si les disposi
tions qu'il contient etaient inserees dans le texte 
meme du Reglement auquel ii se rapporte, et 

20 
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ils l'ont signe en un exemplaire qui restera 
depose aux Archives du Gouvernement du 
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de 
l'Irlande du Nord et dont une copie sera remise 
a chaque P art ie. 

Fait a Londres, le 28 juin 1929. 
(Suivent Jes signatures.) 

UN ION POSTALE UNIVERSELLE 
Dispositions concernant le transport de la paste 

aux lettres par voie aerienne 
CHAPITRE I. 

Dispositions genera/es. 
Obj ets de correspondance admis au 
transp ort aerien. 

Article premier. 1. Sont admis au transport 
aerien, sur tout ou partie du parcours, t ous Jes 
objets designes a l'article 32 de la Convention 
postale universelle, savoir: Jes let tres, car tes 
postales simples ou avec rep onse payee, pap iers 
d'affaires, imprimes de toute nature (y compris 
Jes imprimes en relief a !'usage des aveugles) , 
echantillons de marchandises, petits paquets, 
ainsi que Jes mandats de poste \)t Jes abonne
ments-poste. Ces envois prennent, dans ce cas, 
la denominat ion de ,,Correspondances-avion " . 

2. Les obj ets mentionnes a !'article 32 de la 
Convention peuvent etre soumis a la formalite 
de la r ecommandation. 

3. Les envois avec valeur declaree - lettres 
et boites - peuvent etre egalement ad:rais au 
t ransport aerien dans Jes relations entre pays 
qui conviennent d'echanger des obj ets de l'es
pece par Ja vo;e de !'air. · 
Liberte de transit. 

Art. 2. La liberte de transit prevue a l'ar
t icle 25 de la Convention postale universelle 
est garantie aux correspondances-avion dans 
le territoire entier de !'Union, que les Adminis
t rations intermediaires prennent part ou non 
au reacheminement des correspondances. 
Taxes et conditions generales d'ad-
mission des correspondances-avion. 

Art. 3. 1. Les objet s a transmett re par voie 
aerienne acquittent, en sus des t axes postales 
reglementaires une surtaxe speciale de t ransport 
aerien dont ii appartient a l'Administration du 
pays d'origine de fixer le montant; cette surtaxe 
ne doit pas depasser 25 cent imes-or par 20 
grammes et par 1000 k ilometres de piucours 
aerien. 

2. En ce qui concerne Jes cartes posta les 
et Jes maudats de poste, la surtaxe est de 25 
centimes-or au maximum par p iece et par 
1000 kilometres de parcours aerien. 

3. La surtaxe des cartes p ostales avec repon
se payee est per9ue pour chaque part ie separe
ment an point de depart de chacune de ces par
t ies. 

4. Les surtaxes ment ionnees aux §§ 1, 2 et 
3 du present article s'appliquent seulement aux 
services auxquels le t arif prevu a !'article 11, 
§ 10, est applicable. Elles doivent etre uniformes 
pour chaque pays de destination. 

5. La surtaxe des correspondances-avion 
t ransportees par Jes serv ices extraordina ires 
(article ll, § 11) peut etre majoree, compte 
tenu des fra-is extraordinaires que !'utilisation 
de ces services occasionne. 

6. Les surtaxes doivent etre acquittees 
obligatoirement au depart. Sauf dans Jes cas 
prevus a l'ar t icle 6, elles ne peuvent etre per9ues 
sur le de~tinataire. 

7. Les correspondances-avion sont affran 
chies dans les condit ions prevues par l'article 46 
de la Convention postale unive1selle. Toutefois, , 
et sans egard a la natnre de ces correspondances, 
l 'affranchissement peut etre represente par une 
ment ion manuscrit e, en chiffres, de la somme 
per9ue, exprimee en monnaie du pays d'origine 
sous la forme : 

Affranchissement per~u : Fr. c. 
Cette ment ion peut , soit figurer dans une 

griffe speciale ou sur une figurine ou etiquette 
Speciale, soit encore etre simplement inscrite 
sur l'enveloppe de l'obj et par un procede quel
conque. Dans tous Jes cas, la mention doit etre 
appuyee du t imbre a date du bureau d'origine. 

Correspondances-avion non affran-
chies ou insuffisa= ent affranchies. 

Art. 4. 1. E n cas d 'absence t otale d'affran
chissement , Jes correspondances-avion sont 
traitees conformement aux dispositions des 
art icles 34 et 35 de Ja Convention postale uni
verseJle. Les obj et s dont l 'affranchissement 
postal n 'est pas obligatoire au depart sont 
transmis par les voies ordinaires. 

2. En cas d 'insuffisance d 'affranchissement, 
les correspondances-avion sont transmises par 
la voie de !'air, lorsque Jes taxes acquittees 
representent au moins le montant de la surtaxe 
aerienne. Les disposit ions de l'article 35 de la 
Convent ion postale universeJle sont applicables 
en ce qui concerne la perception des taxes 
posta le non acquittees au depart. 

3. Lors de la t ransmission de ces envois 
par voie ordinaire, le bureau de depot ou le 
bureau d 'echange doit biffer toute annotation 
r elative au t ransport aerien. 

Distribut ion des correspondances-
avion. 

Art. 5. 1. Les correspondances-avion sont 
distribuees dans Jes mei!leures conditions de 
rapidite possibles et doivent au moins etre 
comprises dans la premil-re distribution qui 
suit le.ur a rrivee au bureau de distribut ion. 

2. Les expediteurs ont la faculte de deman
der la remise a domicile par porteur special 
il:nmediatement apres l'arri vee, en acquittant la 
t axe speciale d 'expres prevue par l'article 44 
de la Convent ion postale universelle. Cette 
faculte n 'existe, que dans Jes relations entre 
pays qui ont or~anise le service des envois 
expres dans leurs rela tions reciproques. 

3. Moyennant remuneration supplementaire, 
Jes Administra tions pourront, apres entente 
entre eJles, proceder a la remise a domicile 
par des moyens speciaux, notamment par 
utilisation des t ubes pneumatiques. 

R eexpedit ion et renvoi des corres
pondances-avion. 

Art. 6. I . Les correspondances.-avion adres
sees a des dest inataires ayant change de resi
dence sont reexpediees sur la nouveJle destina
t ion par Jes moyens de transport ordinaires, IL 
moins que le destinataire n 'ait demande exp, es
sement la reexpedition par la voie aerienne et 
n'ait paye d 'avance au bureau reexpediteur la 
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surtaxe aerienne du nouveau parcours. Les 
correspondances tombees en rebut sont ren
voyees a l'origine par la voie ordiuaire. 

2. Si la reexpedition ou le renvoi a lieu 
par les moyens ordiuaires de la poste, !'etiquette 
,,Par avion" et toute annotation se rapportant 
a la transmission par la voie aerienne doivent 
etre barrees d'office au inoyen de deux forts 
traits transvers~ux. 

CHAPITRE II. 

Envois recommandes ou avec valeur declaree. 

I. Envois recommandes. 
Envois recommandes. 

Art. 7. Les envois recommandes sont sou
mis aux taxes postales et conditions generales 
d'admission prevues par la Convention postale 
universelle. Ils acquittent, en outre, les memes 
surtaxes aeriennes que les envois ordinaires. 

Responsabilite. 
Art. 8. Les Administrations assument a 

l'egard des envois recommandes achemines 
par voie aerienne la meme responsabilite que 
pour les autres envois recommandes. 

II. Envois avec valeur declaree. 
Envois avec valeur declaree. 

Art. 9. 1. Les Administrations qui admet
tent les envois avec valeur declaree au tran
sport aerien sont autorisees a percevoir du chef 
de ces envois un droit special d'assurance dont 
elles fixent le montant. 

Le total du droit d'assurance ordinaire et du 
droit special devra rester dans les limites fixees 
par !'article 3, lettre c, de l' Arrangement con
cernant les lettres et boites avec valeur declaree. 

2. Ence qui ·concerne les envois avec valeur 
declaree qui transitent en depeches closes par 
le territoire de pays non adherents a I' Arrange
ment concernant les envois de l 'espece ou qui 
transitent par des services aeriens pour lesqueL~ 
Jes pays en cause n'acceptent pas la responsa
bilite des valeurs, la responsabilite de ces pays 
est limitee a celle qui est prevue pour Jes envois 
recommandes. 

CHAPITRE III. 

Attribution des surtaxes aeriennes. Frais de 
transport. 

Attribution des surtaxes. 
Art. 10. Chaque Administration garde en 

entier les sommes qu'elle a per9ues au titre des 
surtaxes aeriennes de toute nature. 

Frais de transport aerien des 
depeches closes. 

Art. 11. 1. Les frais de transit prevus a 
] 'article 73 de la Conveution postale universelle 
ne s'appliquent pas aux services aeriens. 

2. Par derogation aux dispositions de la 
Convention, les pays de destination qui assurent 
le reacheminement des correspondances-avion 
par la voie aerienne dans leur reseau interne 
ont droit a la bonification des frais de transport 
a l'interieur. Cette bonification doit etre uni
forme pour tous les parcours du resoou inte
rieur d'un meme pays. 

3. Les frais de tmnsport afferents a un 

meme parcours aenen sont uniformes pour 
toutes Jes Administrations qui font emploi de 
ce service sans participer aux frais d'exploita
tion. 

4 . Sau£ Jes exceptions prevues aux §§ 5 et 6 
ci-apres, les frais cle transport aerien sont paya
bles a l ' Administration des postes du pays ou 
se trouve l'aeroport dans lequel les correspcin
dances ont ete prises en charge par le service 
aerien. 

5. L'Office qui remet a une entreprise de 
transport aerien des depeches destinees a em
prunter successivement plusieurs services ae
riens distincts peut, s'il est d'accord avec Jes 
Offices intermediaires, regler clirectement avec 
cette entreprise Jes frais de transport pour la 
totalite du parcours. Les Offices intermediaires 
out, de leur cote, le droit de demander !'appli
cation pure et simple des dispositions du § 4. 

6. Par derogation aux stipulations des §§ 4 
et 5 ci-dessus, est reserve a chaque Administra
tion clout depend un service aerien, le droit de 
percevoir clirectement de chaque Administra
tion q ui utilise ce service les frais de transport 
afferents a la totalite du parcours. 

7. Les frais clu transport aerien des corres 
pondances-avion expediees en depeches closes 
sont a la charge de l'Admiuistration du pays 
d'origine; !es frais du transport aerien des cor
respondances expediees a decouvert sont a la 
charge de !'Administration qui les remet a 
decouvert a une autre Administration. 

8. Sau£ entente contraire entre les Adminis
trations des pastes interessees, le transborde
ment en cours de route dans un meme aeroport 
des depeches qui emprun~ent successivement 
plusieurs services aeriens distincts se fait obli
gatoirement par l'intermediaire de !'Adminis
tration des pastes du pays ou a lieu le trans
bordement. Cette regle ne s'applique pas lors
que ce transbordement a lieu entrt> des appareils 
assurant les sections successives d 'un meme 
service. 

9. II n'est pas per~m de fra;s d'entrepGt 
pour les depeches-avion. 

Toutefois, dans le cas on, pour des circon
stances exceptionnel!es, des frais considerables 
cloivent etre supportes du fait de cet entrepot, 
les Administrations sont autorisees a percevoir 
les frais d'entrepot prevus a !'article 74 de la 
Convention. 

10. Comme mesure temporaire, le tarif de 
base a appliquer aux r eglements des comptes 
entre les Admiuistrations du chef des transports 
aeriens est fixe a 6 centimes de franc-or par 
fraction indivisible de 100 grammes de poids 
brut et de 100 kilometres. Toutes fractions de 
100 grammes et de 100 kilomc-tres sont arron
dies respectivement aux 100 grammes et aux 
100 kilometres superieurs et cela separement 
pour chaque depeche qui fait l'objet de la 
stati~tique-avion. Les d6peches aeriennes tran
sportees en service interieur sont soumises a ux 
memes regles. 

11. Les prix de transport specifies ci-dessus 
ne s'appliquent pas aux transports a longue 
distance effectues ou moyen de services clout la 
creation et .' entretien necessitent des frais 
extraordinaires. Les conditions cle !'utilisation 
de ces services sont reglees de gre a gre entre 
les Administrat-ions interessees; elles doivent 
etre uniformes pour toutes les Administrations 
empruntant c11s services. 
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12. Les fr'\is de transport prer·ites soot dus 
aussi pour les correspondances exemptes de 
frais de transit ainsi que pour les depeches ou 
correspondances mal dirigees, danr- le cas ou 
elles sont acheminees par la voie aerienne. 

13. En dehors des frais eventuels d'entrepot 
(§ . 9 ci-dessus), les Administrations des pays 
survoles n'ont droit a aucune remuneration 
pour les depeches transportees par voie aerienne 
au-dessus de leur territoire. 

Frais de transport des correspon
dances-avion a decouvert. 

Art. 12. 1. Les correspondances-avion peu
vent etre echangees a d0couvert entre deux 
Administrations par la voie aerienne. 

2. Les frais de transport aerien sont payes 
eu entier a !'Administration des postes du pays 
auquel Jes correspondances sont adressees a 
decouvert en vue de leur reexpedition par voie 
aerienne ; cette Administration peut exigP.r la 
formation de liasses distinctes pour les desti
nations qu'elte indiquera. 

3. Pour determiner les frais de transport, le 
poids net des correspondances-avion transmises 
a decouvert est majore de 25 % pour tenir 
compte des depenses afferentes aux travaux de 
tri. Toutefois, la majoration des frais de tran
sport aerien qui ec r~sulte en faveur d'un pays 
de transit ne pent depasser 1 franc 50 centimes 
par 100 grammes de poids net. 

Calcul des distances entre deux pay8 
relies par p!usieurs ligc.es at>riennes. 

Art. 13. Si deux pays soot relies par plusi
eurs lignes aeriennes, les frais de transport sont 
calcules d'apres la distance moyenne de ces 
parcours et leur importance pour le trafic inter
national. 

CHAPITRE IV. 

Bureau international. 

Communications a adresser au 
Bureau int-ernational. 

Art. 14. 1. Les Administrations doivent se 
communiquer par l 'intermediaire du Bureau 
international : · 

a. · !'indication des surtaxes aeriennes qu'elles 
pergoivent pour des correspondances-avion tant 
a l'interieur qu'a destination d'autres pays; 

b. !'indication si elles admettent ou non 
des lettres et boites a vec valeur declaree au 
transport aerien ; 

c. la liste des lignes aeriennes nationales ou 
etrangeres qu'elles utilisent pour le transport 
des correspondances-avion, soit que ces lignes 
fonctionnent a l'interieur du pays, soit qu'elles 
partent de ses aeroports vers les pays etrangers ; 
ces dernieres lignes doivent, figurer dans la liste 
avec le parcours pour lequel !'Administration 
qui Jes utilise assume la responsabilite du chef 
des correspondances qu'elle Jeur confie. La liste 
doit indiquer, notamment, pour chaque ligne, 
la distance et la duree du parcours a partir du 
port de depart jusqu'aux differents ports d 'es
cale, la periodicite du service, le pays auquel 
Jes frais du transport aerien sur la ligne doivent 
etre payes et les conditions ou restrictions spe
ciales auxquelles !'utilisation de cette ligne est 
subordonnee. A la fin des indications concernant 
Jes lignes interieures, chaque Administration 

308 

doit indiquer la distance moyenne qu'e!le a 
adoptee pour la bonification du transport aerien 
des correspondances-avion destinees a l' inte
rieur de son pays ; 

d. la liste des pays a destination desquels 
elles assument la reexpedition des correspon
dances-a·don par la voie aerienne, pour tout ou 
partie du parcours, avec indication des voies 
par lesq uelles la reexpedition a. lieu, des distan
ces du parcours aerien et des frais de transport 
y afferents 

Ces renseignements sont consignes sm· une for 
mule du mode!e A V 1 ci-annexe. 

2. Les communications sous c et d doivent 
6tre envoy0es r0guli0rernent deux fois par an, 
un mois avant le commencement du service 
d'ete et un mois avant celui du service d'hiver. 
Toute modification apportee ulterieurement 
doit etre notifiee sans retard. 

3. Le Bureau international dresse, d'apres 
Jes communications qui lui parviennent, un 
Recueil de renseignements concernant le service 
postal aerien, y compris l'echange des lettres 
et des boites avec valeur declaree, une liste 
generate des lignes postales aeriennes et une 
liste genera.le des pays desservis par des lignes 
aeriennes. Ces documents sont repartis sans 
delai entre les Administrations. La liste generate 
a etablir par le Bureau international doit cor
respondre au modele A V 1 ci-annexe. 

Le Bureau international est charge egalement 
de dresser une carte mondiale indiquant les 
lignes postales de communications internatio
nales aeriennes, ainsi que des cartes supple
mentaires donnant Jes lignes interieures de 
chaque continent. 

4. A titre de renseignement provisoire, une 
copie des communications sous c et d sera trans
mise directement par chaque Administration a 
tous les autres Offices q ui en exprimeront le 
desir. 

5. Les Administrations communiqueront, 
en outre, regulierement, a tous les Offices q ui 
en feront la demande, les horaires des lignes 
aeriennes de lem·s reseaux interieur et interna
tional avec indicat,ion, pour chaque port d'es
cale, des heures d' arri vee et de depart des 
avions. 

CHAPITRE V. 

Reglement de compte. 

Statistique de decompte. 
Art. 15. 1. Le decompte general des frais 

de transport aerien a lieu d'apres des releves 
statistiques etablis dans les sept jours qui 
suivent le 14 juin et le 14 novembre de chaque 
annee. Les donnees de la statistique de juin 
forment la base des bonifications dues pour le 
service d'ete; celles de novembre comptent 
pour le service d'hiver. 

2. Les statistiq ues concernant des services 
qui ne fonctionnent pas pendant Jes mois de 
juin et novembre seront etablies apres entente 
entre les Administrations interessees. 

3. Par mesure transitoire, tout Office a la 
faculte de demander que Jes reglements de 
compte aient lieu trimestriellement sur la base 
du poids brut des envois reellement transportes 
pendant le trimestre precedent. Dans ce cas, 
une entente intervient entre les Offices interesses 
sur la procedure a suivre. 
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Confection des depeches ordinaires 
ou des depeches-avion pendant Jes 
periodes de statistique des frais de 
t ransport aerien . 

Art. 16. Les dispositions de l'article 61 du 
Reglement d 'execution de la Convention postale 
universelle ne s'appliquent pas aux statist.iques 
bi-annuelles pour l'evaluation des frais du 
transport aerien. Toutefois, pendant la periode 
de ces statistiq ues, les etiquettes ou suscriptions 
de depeches q ui contiennent des correspon
dances-avion doivent porter. d ' une maniere 
apparcnte, la mention ,,Statistiq ue-avion". 

Constatation du poids des correspon
dances-avion. 

Art. 17. 1. Pendant les periodes de statisti
que, la date d'expedition et le poids brut de 
la depeche sont indiques sur !'etiquette ou sur 
Ta suscription exterieure de la depeche. L'in
sertion de depeches-avion entrantes dans une 
autre depeche de meme nature est interdite . 

2. Dans le cas ou des correspondances a 
decouvert destinees 1', etre reacheminees par 
voie aerienne sont comprises clans une depeche 
ordinaire ou clans une depeche-avion, le poids 
doit etre indique separement wr la. feuille d'avis 
pour chaque pays auquel les correspondances
avion sont destinees. Au besoin, Jes indications 
de poids peuvent etre faites sur un bordereau 
special correspondant au modele A V 2 ci-apres 
et qui est annexe a la feuille d'avis. 

3. Ces indications sont- verifiees par le bureau 
d'echange destinataire. 8i ce bureau constate 
que le poids reel indique differe de plus de 20 
grammes du poids annonce, ii rectifie la feuille 
d'avis ou !'etiquette et signale immediatement 
l'erreur au bureau d'echange expediteur par 
bulletin de verification ; une copie de ce bulletin 
est adressee, le cas echeant, a chaquP Office 
intermediaire. Si les differences de poids con
statees restent clans Jes limites preciteeG, Jes 
indicat,ions du bureau expediteur sont tenues 
pour valables. 

Liste des depeches-avion closes. 
Art. 18. Aussit6t que possible, et, en tout 

cas, ans un delai de quinze jours apres chaque 
peri de d statistique, les Administrat ions qui 
ont expe ie des depeches-avion closes envoient 
la :ste ,le ces depeches aux differentes Admi 
nis ,, ions dont elles ont emprunte les services 
aeriens, y compris, le cas echeant, celle de 
destination. 

Etablissement des releves A V 3 et 
A V 4 des depeches-avion. 

Art. 19. 1. Pendant les periodes de statis
tique, les Administrations intermediaires pren
nent note, clans un releve conforme au modele 
A V 3 ci-annexe, des poids indiques sur les 
etiquettes ou suscriptions exterieures des depe
ches-avion qu'elles ont reacheminees par la voie 
aerienne au dela des frontieres de leurs pays. 
Il est dresse un releve pour chaque bureau 
d'echange expediteur de depeches-avion . 

2. Les Administrations de reception des 
depeches-avion qui assurent, par la voie aerien
ne, le reacheminement des correspondances
avion qu'elles contiennent, soit clans leur reseau 
interne, soit au dela des frontieres de leurs pays, 
dressent un releve conforme au modele A V 4 

ci-annexe, d'apres Jes indications figurant clans 
Jes feuilles d'avis. Il est procede de la meme 
maniere en ce qui concerne Jes correspondances
avion contenues clans Jes deneches ordinaires. 

3. Aussit6t que possible, et, au plus tard, 
un mois apres la cloture des operations de 
statistique, Jes relev6s A V 3 et A V 4 sont 
t ransmis aux bureaux d'echange expediteurs 
pour , etre revetus de leur acceptation. Ces 
bureaux, apres avoir accepte les releves, !es 
transmettent a leur tour a ieur Administration 
centrale qui Jes fait parvenir a !'Administration 
centrale de !'Office crediteur. 

4. Si !'office crediteur n'a re,;m aucune ob
servation rectificative clans un intervalle de 3 
mois a compter de l 'envoi, Jes releves sont 
consideres comme admis de plein droit. En cas 
de circonstances extraordinaires (longue dis
tance, etc.) , ces delais peuvent etre prolonges 
d'un commun accord entre Jes Offices interesses. 

Compt3 de~ frais de transport. aerien, 
Art. 20. l. Les poids bruts ou nets des cor

respondances-avion figurant dans les releves 
A V 3 ou A V 4 sont multiplies par un chiffre 
etabli d'apres Ja frequence des services d'ete et 
d'hiver, et Jes produits ainsi obtenus servent 
de base a des comptes particnliers et.ablissant 
en francs les prix de transport revenant a chaq ue 
Office pour le semestre en cours. 

2. Le soin de dresser ces comptes incombe 
a ]'Office crediteur qui Jes transmet a !' Office 
debiteur. " 

3. Les comptes particuliers sont dresses en 
double expedition et transmis aus•it6t que 
possible a l'Office debiteur. Si !'Office crediteur 
n'a re9u aucune observation rectificative clans 
un intervalle de 3 mois a compter de l 'envoi, 
ce compte est comidere comme admis de plein 
droit. 

Decompte general. 
Art. 21. Sau£ entente contraire entre Jes 

Administrations interessees, le decompte gene
ral des frais du t.ransport aerien est etabli deux 
fois par an par le Bureau international d'apres 
Jes regles fixees pour le decompte des frais 
de transit. 

CHAPITRE VI. 

Dispositions dii:erses . 

Signalisation des correspondances
avion. 

Art. 22. Les correspondances-avion sont 
revetues au depart d'une etiquette speciale ou 
d 'une empreinte de couleur bleue comportant 
Jes mots ,,Par avion" avec traduction clans la 
langue du pays d'origine. 

Acheminement par la voie aerienne 
sur une partie seulement du parcours 

Art. 23. Si l'expediteur desire que sa cor
respondance soit expediee par la voie aerienne 
sur une partie du parcours aerien seulement, 
il doit en faire mention. A la fin de la trans
mission aerienne de ces correspondances, la 
mention et !'etiquette ,,Par avion" ainsi que 
!'annotation speciale doivent etre barrees d'Of
fice par deux forts traits transversaux, 
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Mode d'expedition des corresponda.nces
avion dans les depeches ordinaires. 

Art. 24. Le mode d'expedition prescrit a 
!'article 55 du Reglement d 'execution de la 
Convention posta!e universelle pour !es envois 
expres s'applique egalement aux correspon
danee9-avion inserees dans des depeches ordi
naires, a cette exception pres que le mot 
,,Expres" sur l 'et~quette des liasseq et dans la 
colonne ,, Observat.ions" des feuilles d'avis doit 
etre remplace par les mots ,,Par avion". 

Annotations a porter sur !f's feuilles 
d 'avis et d 'envoi et sur les etiquettes 
des depeches contenant des corres
p ondances-avion. 

Art. 25. l. La presence de correspondances · 
avion clans les depeches ordinaires est indiquee 
par les mois ,,Par avion" au tableau No. I de 
la feuil!e d'avis et sur la feuille d'envoi, dont 
la contexture sera modi.fiee en consequence. 

2. Le feuilles d'avis accompagnant des 
depeches-avioo doiveot etre revetues dans leur 
en-tete de !'etiquette ,,Par a,ion" . La meme 
etiquette ,,Par avion" est appliquee sur les 
ctiq uettes ou suscriptions de ces depeches. 

Acheminement des correspondances-
avioo. 

Art. 26. l. Les Administrations qui se er
vent des communfoation aeriennes pour le 
transport de leurs propres correspondances 
sont tenues d'acheminer, par ces memes com
munications, les correspondances-avion qui leur 
parviennent des autres Administrations. 

2. Les Administrations qui ne disposent 
pas d ' un service aerien acheminent les corres
p ondances-avion par les voies les plus rapide 
utilisees par la poste. 

II en est de meme si, pour une rai on quel
conque, l 'acheminement par ces autres voies 
offre des avantages sur une voie aerienne 
existante. 

Dedouanement des correspondances 
pa sibles de droits de douane. 

Art. 27. Les Administrations prennent des 
mesure pour accelerer autant que possible le 
dedouanement des corre pondance -avion pa -
sibles de droits de douane. 

Application des dispoRitions de la 
ComTention et des Arrangements. 

Art. 28. Les dispositions de la Convention 
et des Arrangements, ainsi que de !ears Regle
ments re pectifs, exception fa ite de !'Arrange
ment des colis postaux et de son Reglement , 
sont applicables en tout ce qui n'est pas expres
sement regle par les articles precedents. 

Mise a execution et duree des 
Dispositions adoptees. 

Art. 29. Las presentes Dispositions seront 
executoires a partir du jour de la mise en vigueur 
de la Convention postale universelle. E lles 
arnont la meme duree que cette Convention, 
a moins qu'elles ne oient renouvelees d'un 
common accord entre les Partie interes ees. 

Fait a Landres, le 28 juin 1929. 
(Suivent les signatures.) 

UNIO PO TALE U IVERSELLE 
Protocole Final des Dispositions concernant le 
Transport de la Poste aux Lettres par V oie 

Aerienne 
Frais de tran port aerien des 
dep eches closes. 

Article unique. Les Administrations de l' Inde 
britannique et de !'Union des Republiques 
Sovietistes Socialistes ont la faculte de percevoir 
les frais de transport prevus a l' article 11 des 
Dispositions concernant le transport de la poste 
aux lettres par voie aerienne pour chaque 
parcours de leur reseau aerien interne. 

Fait a Landres, le 2 j uin 1929. 
( uivent les signatures.) 

U IO PO TALE U IVERSELLE 
ARANGEME T CONCERNANT les lettrE# 

et les Boiles avec valeur declaree con.clu 
entre l' Albanie, l' Allemagne, la Republique 
Argentine, l'Autriche, la Belgique, la Oolonie 
du Congo Belge, la Bolivie, . le Bresil, la 
Bulgarie, le Ohili, la Chine, la Republique 
de Oolombie, la Republique de Guba, le 
Danemark, la ville libre de Dantzig, la 
Republique Dominicaine, l'Egypte, l'Espag
ne, l'Ensemble des Oolonie..• Espagnoles, 
l' Estonie, l' Ethiopie, la Finlande, la France, 
l' Algerie, le.• Colonies et Protectorats Fran,;ais 
de l'Indochine, l'Ensemble des aiitres Colo
nies Franr.,aises, le Royaume-Uni de la 
Grande-Brelagne et de l'Irlante du Nord, 
la Grece. la Republique d'Haiti. le Royaume 
de Bedjaz et ae Nedjde et Dependanr,es, la 
Republique du Honduras, la Hongrie, l' I nde 
Britannique, l'Etat libre d'Irlande, l'I s
lande, l'ltalie, l'Ensemble des Colonies Ita
liennes, le Japon, le Chosen, l'EnBemble des 
autres Dependances J aponaises, la Lettonie, 
la Republique de Liberia, la Lithuanie, le 
Luxembourg, le J,foroc ( a l'exclusion de la 
zone Espagnole), le Maroc (zone Espagnole), 
le Nicaragua, la Norvege, la No1ivelle-Ze
lande, la Republique de I'ana,na, le Para
guay, les Pays-Bas, les I ndes Neerlandaises, 
les Colonies N eerlandaises en Amer¾Z_ue, la 
Perse, la Pologne, le Portugal, les Colonies 
Portugaises de l'Afrique, les Colonies Por
tugaises de l'A ie et de l'Oceanie, la Rou
manie, la Republique de Saint-Marin, le 
territoire de la arre, le Royaume des Berbes, 
Oroates et Slovenes, le iam, la Suede, la 
Suisse, la Tchecoslovaquie, la Tunisie, la 
Turquie, l' Union des Re,Puhliques Sov~etis
tes. , ocialistes, l' Etat de la Cite d1t Vatir.an, 
l' Y emen et les Etats-Unis de Venezuela. 

Les soussignes, Plenipotent iaires des Gouver
nements des P ays ci-dessus enumeres, vu 1':ir
t icle 3 de la Convention, ont,, d'un commun 
accord et sou~ reserve de ratification, arrcte 
!'Arrangement suivant: 

CHAPITRE I. 
Dispositions generales. 

Objet de !'Arrangement. 
Article premier. II peat etre echange entre 

les P avs contractant , sous le nom de lettres 
ou de · boites a vec valeur declaree, des lettres 
contenant des valeurs-papier et des documents 
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de valeur, ainsi que des boites contenant des 
bijoux et objets precieux, avec assurance du 
contenu pour le montant de la declaration. 

Dans les relations entre Jes Pays qni se sont 
declares d 'accord a ce sujet, Jes lettres avec 
valeur declaree peuvent aussi contenir des 
objets passibles de droits de douane. 

La participation a l'echange des boites i,,vec 
valeur declaree est limitee a ceux des Pays 
ad herents qui declarent assurer ce service. 

Maximum de declaration de valeur. 
Art. 2. Le~ divers Offices, dans leurs rap

ports respectifs, ont la faculte de determiner 
un maximum de declaration de valeur qui ne 
peut entre inferieur a 10,000 francs par envoi. 

Taxes. 
Art. 3. La taxe des lettres et des bo1tes avec 

valeur declaree doit etre acquittee a l 'avance. 
Cette taxe se compose : 
a. pour les lettres, du port et du droit fixe 

applicables a une lettre recommandee du meme 
poids et pour la m€nne destination : 

b. pour Jes boites, d'un port de 20 centimes 
par 50 grammes avec un minimum de l franc 
et, en outre, du droit fiie de reoommandation; 

c. pour Jes lettres et Jes boites, d'un droit 
d'assurance qui ne doit pas depasser 50 centimes 
par 300 francs ou fraction de 300 francs declares, 
quel que soit le pays de destination, meme dans 
les pays qui se chargent des risques pouvant 
deriver du cas de force majeure. 

Conditions generales. 
Art. 4. 1. Les boites avec valeur declaree 

ne doivent contenir aucune lettre, note ou docu
ment ayant le caractere de correspondance 
actuelle et personnelle. 

II est permis, cependant, d 'inserer dans l'en
voi une facture ouverte reduite a ses enoncia
tions constitutives, ainsi qu'une simple copie de 
la suscription de la boite avec mention de 
l 'adresse de l 'expeditaur. 

2. Les boites avec valeur declaree ne pen
vent pas depasser le poids de 1 kilogramme, ni 
presenter des dimensions superieures a 30 cen
timetres en longueur, 20 centimetres en largeur 
et 10 centimetres ·en hauteur. 

3. Les envois avec valeur declaree qui ne 
remplissent pas Jes conditions req uises et q ui 
auraient ete admis a tort peuvent etre renvoyes 
a !'Office d'origine. Toutefois, !'Office de destina
tion dont Jes r eglements interieurs ne s'y op
posent pas est autorise a remettre ces envois 
aux destinataires, en leur appliquant, le cas 
echeant, les r egles de taxation fixees a !'article 
33, § 8, de la Convention. Le fait qu'une boite 
.a vec valeur declaree contient une lettre, une 
note ou un document ayant le caractere de 
correspondance actuelle et personelle ne peut, 
en aucun cas, entrainer le renvoi a l'expediteur. 

Recepisse. 
Art. 5. L'expediteur d 'un envoi contenant 

,des valeurs declarees re9oit gratuitement au 
moment du depot un recepisse de son envoi. 

Droit de dedouanement et taxe de 
poste restante. 

Art. 6. Les envois soumis au contr6le doua
.nier dans le pays de destination peuvent etre 
frappes de ce chef, au titre postal, d'un droit de 

dedouanement de 50 centimes au maximum 
par envoi. 

; L' Administration du pays destinataire est 
egalement autorisee a percevoir pour les envois 
avec valeur declaree adresses poste restante 
une taxe speciale d'apres sa legislation. 

Droits de douane et autres droits 
non postaux. Envois francs de droits. 

Art. 7. 1. Les boites a vec valeur declaree 
sont soumises a la legislation du pays d'origine 
ou du pays de destination en ce qui concerne, 
a !'exportation, la restitution des droits de 
garantie, et, a !'importation, l'exercice du 
controle de la garantie et de la douane. 

2. Les droits fiscaux et frais d'essayage 
exigibles a !'importation sont perc;ms sur Jes 
destinataires !ors de la distribution. Si, par 
suite de changement de residence du destina
taire, de refus ou pour toute autre cause, une 
boite de valeur declaree vient a etre reexpediee 
sur un autre pays participant a l'echange ou 
renvoyee au pays d'origine, ceux des frais dont 
ii s'agit qui ne sont pas remboursables a la 
reexportation sont recou vres sur le destinataire 
ou sur l'expediteur. 

3. Dans les relations entre Offices qui se 
sont declares d'accord a cet egard, les expedi
teurs de lettres et boites a vec valeur declaree 
peuvent prendre a leur charge, dans les con
ditions determinees par !'article 42 de la Con
vention, la totalite des droits postaux et non 
postaux dont ces envois sont greves a la li
vraison. 

Remise par expres. 
Art. 8. L'expediteur d'un envoi peut en 

demander la remise a domicile par porteur 
special aussitot apres l 'arrivee, aux conditions 
fixees par !'article 44 de la Convention. 

Est, toutefois, reserv&e a !'Office de destina
tion, la facu!M de faire remettre par expres un 
avis d'arrivee de l'envoi au lieu de l'envoi lui
meme lorsque ses reglements le comportent. 
Declaration frauduleuse de valeur. 

Art. 9. La dec!arat-ion de valeur ne peut 
pas depasser la valeur reelle du contenu de 
l'envoi, mais-ii est permis de ne declarer qu' une 
partie de cet-te valeur. Le montant de la decla
ration des papiers representant une valeur a 
raison de leurs frais d'etablissement ne peut 
pas depasser Jes frais de remplacement even
t.uels de ces documents en oas de perte. 

Toute declaration frauduleuse de valeur supe
rieure a la va!eur reelle du contenu d'un envoi 
est passible des poursuites judiciaires que peut 
comporter la legislation du pays d'origine. 
Interdictions . 

Art. 10. 1. II est interd,it d'inserer dans les 
lettres a vec valeur declaree : 

a. les objets mentionnes a !'article 45, § 1, 
de la Convention, sous les lettres a, b, e, f et g ; 

b. des animaux vivants; 
c. des pieces de monnaie ; 
d. des objets passibles de droits de douane, 

a !'exception des valeurs-papier, sous reserve 
des dispositions de !'article premier; 

e. du platine, de l'or ou de !'argent, manu
factures ou non, des pierreries, des bijoux et 
autres objets precieux . 

2. II est interdit d' inserer dans Jes boites 
avec valeur declaree : 
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a. les objets mentionnes a !'article 45, § J, 
de la Convention, sous Jes Jettres a, b, /, g et 
au § 1 ci-dessus, lettre b ; 

b. des billets de banque, des bil!ets dP. mon 
naie, ou des valeurs quelconques au porteur; 

c. de !'opium, de la morphine, de la cocaine 
et autres stupefiants. Touteiofs, !'interdiction 
ne s'applique pas aux envois de l'espece effec
t ues dans un but medical ou scientifique pour 
les pays qui les admettent a cette condition. 

3. Les dispositions prevues au 2e alinea cftl 
!'article precedent sont applicables lorsque Jes 
lettres ou boites avec valeur declaree contien
nent des objets dont !' insertion est interdite. 

4. Les dispositions de !'article 45, § 2, de 
la Convention soot applicables aux objets admis 
a tort a !'expedition qui tomberaient sous le 
coup des interdictions prevues au present article. 

Franchises. 
Art. 11. l. Les lettres avec valeur declaree 

relatives au service po tal echangees, soit par 
les Administrations po tales entre el!es, soit 
entre ces Administration Pt le Bureau inter
national, soot exemptes de toutes taxes postales. 

2. II en est de meme des lettres et des boites 
avec valeur declaree non grevees de rembourse
ment concernant les prisonniers de guerre ex
pediees ou rec;mes conformement aux disposi 
tions de !'article 47, § 2, de la Convention. 

Retrait. fodification d'adresse. 
Art. 12. L 'expediteur d'un envoi avec va

leur declaree peut le faire retire1· du service ou 
en faire modifier l 'adresse pour reexpedier cet 
envoi, soit a l'interieur du pays de destination 
primitive, soit sur l'un quelconque des pays 
contractants, aux conditions fixees par !'article 
49 de la Convention. 

S' il s'agit d 'une demande de modification 
d'adresse par voie telegraphiqne, la taxe du 
telegramme est angmentee de la taxe applicable 
a une lettre simple recommandee. 

Avis de reception. 
Art. 13. L'expediteur peut obtenir nn avis 

de reception clans les conrlitions determinees 
par ['article 53 de la Convention. 

Reexpedition. Rebuts. 
Art. 14. Les dispositions de !'article 50 de 

la Convention s'appliqnent aux envois avec 
valenr declareo reexpedies ou tombes en rebut. 

Reclamations. 
Art. 15. Ence qui concerne Jes reclamations 

des lettres et boites avec va!enr declaree, 1es 
Administrations se conforment aux dispositions 
de !'article 51 de la Convention. 

CH.A.PITRE IT. 

Res ponsabilite. 

]%endue de la responsabilite. 
Art. 16. l. Sauf Jes cas prevus a !'article 

suivant, Jes Administrations repondent de la 
perte, de la spoliation ou de l 'avarie des envois 
avec valeur declaree. 

Leur responsabilite est engagee t.ant pour 
Jes envois transportes a decouvert que pour 
ceux achemines en depeche closes. 

L'expediteur a droit a une indemnite corres
pondant au montant reel de la perte, de la 

spoliation ou de l'avarie, sans que l'indemnite 
puisse depa ser en aucun cas le montant de la 
declaration de valeur. 

2. Les dommages indirects ou les benefices 
non realise ne ont pa pris en consideration. 

3. En cas de perte de l'envoi ou de destruc
tion complete de son contenu, l'expediteur a 
droit, en outre, a la restitution des frais d'ex
pedit.ion. 

4. Le droit d'assurance reste acquis dans 
tous Jes cas aux Administrations. 

Exceptions en principe de la responsabilite . 
Art. 1 7. Le Administrations sont degagees 

de toute responsabilite: 
a . en cas de force majeure; toutefois, la 

responsabilite subsiste a l'egard de !'Office ex
pediteur qui a accepte de couvrir Jes risques de 
force majeure (article 3, lettre c); 

b. lorsqu'elles ne peuvent rendi-e compte 
des envois par suite de la destruction des docu
men,-s de service resultant d'un cas de force 
majeure; 

c. lorsque le dommage a ete cause par la 
faute ou !a negligence de !'expediteur, ou pro
vient de la nature de l'objet; 

d. lorsqu'i l s'agit d'envois dont le contenu 
tombe sous le coup des interdictions prevues 
a I' article 10 ; 

e. lorsqu'il s'agit d'envois q ui ont fait l'objet 
d'une declaration frauduleuse de valeur supe
rieure a la valeur reelle du contenu ; 

/. lorsque l'expediteur n'a formule aucune 
reclamation clans le delai prevu a !'article 51 
d!'I la Convention ; 

g. en matiere de transport maritime, lors
que Jes Offices des pays adherents ont fa.it con
naitre qu'ils n'etaient pas en mesure d 'accepter 
la responsabilite des valeurs a bord des navires 
dont ils font emploi; ces Offices assument nean
moins pour le transit d'envois avec valeur 
declaree en depeches closes la responeabilite 
qui est prevue pour Jes envois recommandes. 
Cessation de la responsabilite. 

Art. 18. Les Administrations cessent d 'etre 
responsables de envois avec valeur declaree 
dont e\les ont effectue la remise clans Jes con
ditions prescrite· par leur reglement intcrieur. 

Toutefois, la responsabilite est maintenue : 
a. lorsque, le reglement interieur le per

mettant, le destinataire formule des reserves 
en prenant livraison d'un envoi spolie ou 
avarie ; 

b. loraque le destinataire, nonobstant de
charge donnee regulierement, declare sans delai 
avoir constate un dommage et prouve a la satie
faction de I ' Administration destinataire que 
la spoliation ou l'avarie est anterieure a la li
vraison. 

Payement de l'indemnite. Delai de 
payement. 

Art. 19. En ce qui concerne le payement 
de l'indemnite et le delai de payement, Jes dis
positions des articles 57 et 58 de la Convention 
s'appliquent au service des valeurs declarees. 
Determination de la responsabilite. 

Art. 20. 1. - Jusqu'a preuve du contraire, 
la respon abilite incombe a !'Office qu i, ayant 
re9u l'objet sans faire d'observation et etant 
mis en :p,osse ion de tons Jes moyens reglemen
taires d investigation, ne peut etablir ni la deli-
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vrance au destinataire, ni, s'il y a lieu, la trans• 
mission reguliere a !'Office suivant. 

Toutefois, un Office intermediaire ou destina
taire est degage de tout,e responsabilite lors
qu' il peut prouver qu'il n'a ete saisi de la re
clamation qu'apres la destruction des docu
ments de service relatifs a l'envoi recherche, 
le delai de garde preyu a !'article 78 du Re
g-lement de la Convention etant expire. Cette 
reserve ne porte pas atteinte aux droits du 
reclamant. 

Jusqu'a preuve du contraire, !'Administra
tion qui a transmis une lettre ou une boite 
contenant des valeurs declarees a une autre 
Administration est dechargee de toute respon
sabilite, si le bureau d'echange auquel la let
tre ou la boite a ete livrc\e n'a pas fait par
venir, par le premier courrier utilisable apres 
la verification, a I' Administration expeditrice, 
un prnces-verbal constatant l'absense ou !'alte
ration, soit du paquet entier des valeurs de
clarees, soit de la lettre ou de la boite elle
meme. 

2. - Si la perte, la spoliation ou l'avarie 
s' est produite en cours de transport, sans qu'il 
soit possible d'etabl ir sur le territoire ou clans 
le service Je quel pays le fait s'est accompli, 
Jes Offices en cause supportent le dommage par 
parts egales. Toutefois, si la spoliation ou 
l'avarie a ete constatee clans le pays de desti
nation OU, en cas de renvoi a l'expediteur, clans 
le pays d'origine, il incombe a !'Office de ce 
pays de prouver que ni l'emballage, ni la fer
meture de l'objet n'ont decele aucune defec
tuosite apparente et que le poids n'a pas differe 
de celui constate !ors du depot. 

Si une telle preuve a ete faite par !'Office de 
destination, ou le cas echeant par !'Administra
tion d'origine, aucune des autres Administra
tions en cause ne pent decliner sa part de res
ponsa bilite en invoquant le fait qu'elle a livre 
l'envoi sans que I' Administration suivante ait 
formule d'objection. 

3. - Si la perte, la spoliation ou l'avarie 
s'est produite sur le territoire ou clans le ser
vice d'un Office intermediaire qui n'a pas adhere 
au present Arrangement, les autres Adminis
trations supportent par parts egales le dom
mage non convert par cet Office en vertu des 
dispositions prevues a !'article 25 de la Con
vention. Dans ce cas, l'expediteur doit prouver 
d'une maniere authentique que le contenu de 
l'envoi etait complet, intact et soigneusement 
em bailee. 

La procedure prevue a l'alinea precedent, pour 
la repartition de l'indemnite a payer entre les 
Administrations interessees est egalement ap
pliq nee en cas de transport maritime si la perte, 
la spoliation ou l'avarie s'est produite clans le 
service d'un Office adherent qui n'accepte pas 
la responsabilite (art. 17, lettre g). 

4. - Les droits de douane et autres dont 
l'annulation n'a pu etre obtenue tombent a la 
charge des Administrations responsables de la 
perte. 

5. - ~ar le fait du payement de l'indem
nite, !'Administration responsable est subrogee, 
jusqu'a concurrence du montant de cette in
demnite, clans les droits de la personne qui l'a 
re9ue, pour tout recours eventuel, soit contre 
le destinataire, soit contre l'expediteur ou con· 
tre des tiers. 

6. - En cas de decouverte ulterieure d'un 

envoi considere comme perdu, la personne a 
qui l'indemnite a ete payee doit etre avisee 
qu'elle pent prendre livraison de l'envoi contre 
restitution du montant de l'indemnite versee. 
Limitation de la responsabilite . 

Art . 21. 1. - La responsabilite de chaqrn, 
Administration n'est clans tons les cas engagee, 
a l'egard des autres Administrations, que jus
qu'a concurrence du maximum de declaration 
de valeur qu'elle a adopte. 

2. - Lorsqu'une lettre ou une boite con
tenant des valeurs declarees a ete perdue, spo
liee ou avariee dans des circonstances de force 
majeure, !'Office sur le territoire ou clans le 
service duquel la perte, la spoliation ou l'avarie 
a eu lieu n'en est responsable envers l'Office 
expediteur que si les deux pays se chargent des 
risques derivant du cas de force majeure. 
Remboursement de l'indemnite a 
!'Office expediteur. 

Art. 22. 1. - L'Office responsable ou pour 
le compte duquel le payement est effectue est 
tenu de rembourser a !'Office expediteur, clans 
un de!ai de 3 moins apres notification du paye
ment, le montant de l'indemnite effectivement 
payee a l'expediteur. 

Ce remboursement s'effectue sans frais pour 
!'Office crediteur, Roit au moyen d'un ma.ndat 
de poste, d'un cheque on d'une traite payable 
a vue sur la capitale on sur une place commer
ciale du pays creancier, soit en especes ayant 
cours clans ce pays. P11sse le del11i de trois mois, 
la somme due a !'Office expediteur est produc
tive d 'interet a raison de sept pour cent l'an, 
a compter du jour de !'expiration dudit delai. 

2. - L'Office d 'origine ne pent reclamer le 
remboursement de l'indemnite a ]'Office res
ponsable que clans le delai de deux ans a comp
ter de la date .de notification de la perte, de la 
spoliation ou de !'avarie, ou s'il y a lieu du jour 
de !'expiration du delai prevu a !'article 58, 
§ 2, de- la Convention. 

3. - L'Office dont la responsabilite est 
dument etablie et qui a tout d'abord decline 
le payement de l'indemnite doit prendre a sa 
charge tons Jes frais accessoires resultant du 
retard non justifie apporte au payement. 

CHAPITRE III. 
Envois contre re1nboursement. 

Taxes et conditions. 
Art. 23. Les lettres et boites avec valeur 

declaree pen vent etre grevees de rem bourse
ment aux conditions admises par !'article 61 
de la Convention. Ces objets sont soumis aux 
formalites et aux taxes des envois de valeur 
declaree de la categoric a laquelle ils appar
tiennent. 

Annulation ou reduction du mon
tant du remboursement . 

Art . 24. L'expediteur d'un envoi avec va
leur declaree, greve de remboursement, pent 
demander le degrevement total ou partiel du 
montant du remboursement. 

Les demandes de cette nature sont soumises 
aux dispositions de !'article 62 de la Convention. 

Responsabilite en cas de perte, de 
spoliation on d'avarie. 

Art. 25. La perte,. la spoliation on l'avarie 
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.i'une lettre ou boite avec valeur declaree, gre
vee de remboursement, engagent Ja responsabili
te du service postal dans Jes conditions deter
minees par le chapitre precedent. 

Indemnite en cas de non-encaisse-
ment, d 'encaissement insuffisant ou 
frauduleux . 

Art. 26. l. - Si l'envoi a ete livre a u desti
nataire sans encaissement du montant du rem
boursement. l'exfediteur a droit a une indem
nit.e, pounu qu une reclamation ait ete for
mulce dans le delai prevu a ]'article Ii \ § 2, 
de la Convention et a moins que le non-encais- 1 
sement ne aoit d,1 a. une faute ou a une negli
gence de sa part ou que le contenu de l'envoi 
ne tombe sous le coup des interdictions prevues 
aux articles 9 et 10. 

II en est de meme si la somme encaissee du 
destinataire est inferieure au montant du rem
boursement indique ou si l 'encaissement a ete 
effectue frauduleusement. 

L'indemnite ne pourra depasser, en aucun 
cas, le montant du remboursement. 

2. - Par le fait du payement- de l'indem
nite, l'Administr<ition responsable est subrogee, 
jusqu'a concurrence du montant de cette in
demnite, dans Jes droits de la personne qui l'a 
re9ue, pour tout recours eventuel, sdit contre 
le destiuataire, soit contre l' expediteur ou 
contre des tiers. 

Garantie des sommes eucaissees. 
Obligation de payer. Delais et re
cours. 

Art. 27. Les dispositions des articles 64, 66, 
67, 68, 69, 70 et 71 de la Convention s'appli
q uent au service des valeurs declarees grev~es 
de remboursement. 

CHAPITRE IV. · 

Attribution des taxes. Frais de transit. 
Partage des taxes. Attribution des 
taxes. 

Art. 18. Sauf ce qui est stipule a !'article 
71 de la Convention, Jes taxes et droits postaux 
prevus par !'Arrangement soot acquis en entier 
a !'Office qui Jes a per~ms. 

Frais de transit et d 'entrepot. 
Art. 29. Les lettres et les boites a vec valeur 

declaree soot assujetties aux frais de transit 
et d'entrepot prevues par la Convention. 

CHAPITRE V. 

Dispositions diverses. 

Application des r egles de la Con
vention. 

Art. 30. Les dispositions de la Convention 
et de son R eglement s'appliquent- aux envois 
avec valeur declaree pour tout ce qui n 'est pas 
expressement prevu dans le present Arrange
ment et son Reglement. 

Bureaux participant au service. 
Art. 31. Les Administrations prennent Jes 

mesnres necessaires pour assurer, autaut que 
possible, le service des lettres et boites avec 
valeur declaree dans tous le bureaux de leurs 
pays. 

Approbation des propositions faites 
dans l' intervalle des reunions. 

Art. :3 . Pour devenir executoires, Jes pro
positions faites dans l'intervalle des reunions 
(art. 1 et 19 de la Convention) doivent reunir: 

a. l'una nimite des suffrages, s'il s'a.~it de 
!'addition de nouvelles dispositions ou de la mo· 
d.ification des dispositiops du present article et 
des articles 1 a 6, 8, 11, 12, 13, 15, a 30 et 33 
ou de !'article 16 du Reglement; 

b. les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de 
la modification des dispositions du present Ar
rangement autres que celles des articles pre
cites ou des articles 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 et 15 du 
Reglement; 

c. la simple majorite absolue, s' il s'agit de 
la modification des autres articles du R egle
ment ou de !'interpretation des dispositions du 
present Arrangement ou du Reglement, sauf 
le cas de litige prevu a ['article 10 de la Con
vention. 

Dispositions finales. 
Mise a execution et duree de !'Ar
rangement. 

Art. 33. Le present Arrangement sera mis 
a execution le l er iuillet 1930 et demeurera en 
vigueur pendant un temps indetermine. 

En foi de quoi, les P lenipotentiaires des 
Gouvernements des Pays ci-dessus enumeres 
ont signe le present Arran1:1ement en un exem
plaire qui restera depose aux Archives du 
Gouvernement du Royaume-Uni d'3 la Grande
Bretagne et de I'Irlande du Nord et dont une 
copie sera remise a chaque Partie. 

Fait a Londres, le 28 juin 1929. 
(Suivent les signatures.) 

UNIO ' POSTALE UNIVERSELLE 
PROTOCOLE FI AL DE L'ARRANGE

MENT 
Au moment de proceder a la signature de 

!'Arrangement concernant Jes lettres et Jes 
boites avec valeur declaree, conclu a la date de 
ce jour, les Plenipotentiaires soussignes soot 
convenus de ce qui suit: 
Maximum de declaration de valeur. 

·Art. unique. En derogation a la disposition 
de !'article 2 de l ' Arrangement qui fixe a 10,000 
francs la limite a u-dessous de laq uelle le maxi
mum de declaration de valeur ne peut etre fixe, 
ii est convenu que tout pays peut reduire ce 
maximum a 5000 francs, ou au chiffre adopte 
dans son service interieur, si ce chiffre est in
ferieur a 5000 francs. 

En foi de quoi, les Plenipotentiai.res ci-dessous 
ont dresse le present Protocole. qui aura la 
meme force et la meme valeur que si les disposi
tions qu'il contient etaient inserees dans l'AI·
rangement auquel il se rapporte, et ils l'ont 
signe en un exemplaire qui restera depose aux 
Archives du Gouvernement du Royaume-Uni 
de la Grance-Bretagne et de l' Irlande du Nord 
et dont une copie sera remiAe a chaque Partie. 
Fait a Londres, le 28 juin 1929. 

(Suivent les signatures. )' 

UKION PO TALE U IVERSELLE 
REGLEMENT D'EXECUTION d~ l'arraWJe• 

ment concernant les lettres et les boUes avec 
valeur declaree. 

Les soussignes, vu !'article 4 de la Conven-
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tion postale universelle conclue a Londres le 
28 juin 1929, ont, au nom de leurs Adminis• 
trations respectives, arrete, d'un commun ac• 
cord, les mesures suivantes pour assurer l'exe• 
cut ion de I' Arrarnrnment concernant Les lettres 
et les boites a vec valeur declaree : 

CHAPITRE I. 
Dispositions generales. 

R enseignements a fournir aux Ad
ministrations. 

Article premier. 1. - Les Administrations 
· qui entretiennent des services maritimes re
guliei's, utilises pour le transport des corres
pondances ordinaires dans le ressort de !'Union, 
designent. aux autres Administrations ceux de 
ces services gui peuvent etre affectes au trans
port des lettres et des boites contenant des 
valeurs declarees avec garantie de responsa
bilite. 

2. - Les Administrations deg pays con
tractants qui entretiennent des echanges directs 
se notifient mutuellement, au moyen de ta
bleaux conformes au modele V D 1 ci-annexe : 

a. la nomencla.tme des pays par rapport 
auxquels elles peuvent respectivement servir 
d'intermediaire pour le transport des lettres et 
des boites avec valeur declaree; 

b. les voies ouvert'es a l 'acheminement des
dits envoiR, a partir de leur entree sur leur terri
toire ou dans leurs services; 

c. le maximum jusqu'a concurrence duquel 
elles admettent Jes valeurs declarees: 

d. le nombre de declarations en ·douane a 
joindre aux boites aver valeur declaree. 
Voies de transmission. 

Art . 2. Au moyen des tableaux VD 1 reQus 
de ses correspondants, chaque Administrat1ori 
determine les voies a employer pour la trans
mission de ses valeurs declarees. 

Mode de transmission. 
Art . 3. 1. - La transmission des envois 

contenant des valeurs declarees entre pays 
limitrophes. ou relies entre eux au moyen d'un 
service maritime direct, est effectuee par ceux 
des bureaux d 'echange que les deux Offices 
interesses designent d 'un commun accord a cet 
effet. 

2. - Dans les rapports entre pays separes 
par un ou plusieurs services intermediaires, 
les lettres et boites avec valeur declaree doivent 
toujours suivre la voie la plus directe et, en 
regle generale, etre livrees a decouvert au pre- . 
mier Office intermediaire, si cet Office est a 
meme d 'assurer la transmission dans Les con
ditions determinees par Jes articles 1 et 2 ci
dessus. 

3. - Toutefois, est reserveti aux Offices 
d'origine et de destination la faculte de s'en
tendre entre eux, pour echanger des valeurs 
declarees en depeches closeg, au moyen des 
services d'un ou de plusieurs pays interme
diaires participant ou non a l' Arrangement. 
Les Offices intermediaires doivent etre prevenus 
en temps utile. 

Les Offices interesses peuvent egalement 
s'entendre pour assurer la transmission a decou
vert par des voies detournees, au cas ou ce mode 
de transmission par la voie directe ne comp
porte pas la garantie de responsabilite sur tout 
le parcours. 

CHAPITRE II. 
Conditions d'acceptation. 

Conditionnement des envois. 
Art. 4. 1. - Les lettres contenant des va

leurs declarees ne peuvent etre admises que 
sous une enveloppe fermee au moyen de cachets 
identig ues en cire fine, espaces, reproduisant 
un signe particulier, et appliques en nombre 
suffisant pour retenir tous les plis de l'enve
loppe. Les enveloppes doivent etre solides, con
fectionnees d 'une seule piece et permettre la 
parfaite adherence des cachets. II est interdit 
d 'employer des enveloppes entierement trans
parentes ou a bords colories et des enveloppes 
a panneau transparent. 

2. - Chaque lettre doit etre conditionnee 
de maniere qu'il ne puisse etre porte atteinte 
a son contenu sans endommager exterieure
ment et visiblement l'enveloppe on les cachets. 

3. - Les timbres-poste employes a l'affran
chissement et les etiquettes se rapportant au 
service postal doivent etre espaces, afin qu'ils 
ne puissent servir a cacher des lesions de !'en
veloppe. I!s ne doivent pas, non plus, etre re
plies sur les deux faces de ce!le-ci de maniere 
a couvrir Ja bordure. II est interdit d 'apposer 
sur Jes lettres avec valeur declaree des etiquettes 
autres que celles se rapportant au service postal. 

4. - Les bijoux et objets precieux doivent 
etre renferme.s dans des boites suffisamment 
resistantes, en bois ou en metal ; Jes parois des 
bottes en bois doivent avoir an moins 8 milli
metres d'epaisseur. 

5. - Les faces superieure et inferieure des 
bo!tes doivent etre recouvertes ,de papier blanc 
pour recevoir l 'adresse du destinataire, la de
claration de la valeur et l 'empreinte des timbres 
de service. Puis ces boites sont entourees d 'un 
croise de ficelle solide sans nceuds, et dont les 
deux bouts sont reunis sous un cachet en cire 
fine portant une empreinte particuliere. Elles 
sont enfin scellees sur Jes quatre faces laterales 
de, cachets identiques. 

6. - Les lettres et boites ccntenant des 
valenrs declarees adrcssees sous des initiates 
ou dont l'adresse est indiquee au crayon, ainsi 
q ue celles qui portent des ratures ou surcharges 
danq leur suscription, ne sont pas admise~. Les 
envois de l 'espece qui auraient ete, a tort,admis 
a !'expedition sont obligatoirement renvoyes 
au bureau d'origine. 

Indication du montant des valeurs. 
Declarations en douane. 

Art. 5. 1. - La declaration des valenrs doit 
etre exprimee dans la monnaie du pays d'origine 
et etre inscrite par l'expediteur sur l'adresse 
de l 'envoi, en caracteres ]atins, en toutes lettres 
et en chiffres a1a bes sans rature, ni surcharge, 
meme approuvees. 

2. - Le montant de la declaration de va
leur doit etre converti en francs-or par l 'ex
pediteur ou par !'Office d 'origine. Le resultat 
de la couversion doit etre indique par de nou
veaux chiffres places a c6t-e ou au-dessous de 
ceux qui representent le montant de la decla
ration dans la monnaie du pays d'origine. Cet.te 
disposition n 'est pas applicable aux relations 
directes entre pays ayant une monnaie com
mune. 

Le montant en francs-or doit et.re souligne 
d 'un fort trait au crayon de couleur. 



1930 7 MEI (S. 157) 316 

3. - Le boites avec valeur declaree doivcnt 
etre accompagnees de declaration en douane 
conformes au model C 2 annexe au Reglement 
de Ja Convention dan Jes relations qui corn
portent l'emploi de semblables declarations. 

4. - Les Administrations n'a sument au 
cune re ponsabilite du chef de declarations en 
douane. 

Declarations frauduleuse. 
Art. 6. Lorsque des circonstances quelcon

ques ou Jes reclamations des intere ses viennent 
a reveler )'existence d'une declaration fraudu
leuse de valeur superieure a la valeur reelle 
inseree dans une lettre ou boite, avis en est 
donne a !'Office d'origine, dans le plus bref 
delai po sible, et le cas echeant, avec les pieces 
de l'enquete a l'appui. 

CHAPITRE III. 
Operations au depart et a l'arrivee. 

Indication du poids des envois. Tim
bre a date. Lettres et boites !ran
ches de clt-oits. 

Art. 7. 1. - Le poids exact, en gramme , 
de chaque lettre ou boite contenant des valeurs 
declarees doit etre inscrit sur l 'envoi, par )'Office 
d'origine,a !'angle gauchesuperieurdelasu crip
tion. 

2. - L'envoi doit etre frappe par le bureau 
d'origine, du cote de la su cription, du timbre 
incliquant le lieu et la date du depot. En outre, 
chaque envoi doit etre revetu d'une etiq uette 
indiquant, en caractere latin , le nom du 
bureau de depot et le numero.d 'ordre sous lequel 
l'envoi e t inscrit dans le reaistre de ce bureau, 
ainsi que d'une etiquette de couleur rouge por
tant, en gros caracteres, la mention : ,, Valeur 
declaree" . 

Toutefois, ii est loisible aux Offices de faire 
usage, au lieu des deux etiquettes prevue a 
l'al inea precedent. d'une seule etiquette de 
couleur rouge conforme au modele V D 2 ci
ann xe, avec !'indication en caracteres latins 
de la lettre V, du nom du bureau d'origine et 
du numero d'ordre sous lequel l'envoi est inscrit 
dan le registre de ce bureau. 

3. - Aucun numero d 'ordre ne doit etre 
porte au recto des lettres et boite a,·ec valeur 
declaree par !es Office intermediaires, afin 
d'eviter des confusions avec le numero d'ins
cription de l 'envoi au bureau d 'origine. 

4. - Le bureau destinataire appliq ue, an 
verso, son timbre a la date de la reception. 

5. - Les dispositions des article 11 et 44 
du Reglement de la Convention sont applicables 
aux lettres et boites contenant de valeurs 
declarees a remettre francbes de droits. 

Feuille d 'envoi. Confection des 
paquet . !nRertion dans le de-
peche . 

Art. 1. - Les !ettre et Jes boites con-
tenant des valeurs declarees sont in crites indi
vidue!lement par le bureau d'echange expedi
teur ur des feuilles d'envoi speciales, confor
mes au modele V D 3 ci-annexe, avec tou le 
details q ue ces formules corn portent. En regard 
de l' in cription des en vois a faire remettre par 
expre , on doit faire figurer, dans Ja colonne 
,, Observations", Ja mention ,,Expres". 

2. - Le lettre et boite arnc valeur de
claree forment, avec la feuille on Jes feuilles 
d'envoi, un ou plusieurs paquets peciau.x qui 
sont fi cele et em·eloppe de papier solide, puis 
ficeles exterieurement et cachetes a la cire fine 
ur tous Jes plis, au moyen du cachet du bureau 

d'echange exp· diteur. Ces paquets portent pour 
suscription le mots ,, ,. aleurs declarees" ou 
,,Lettres de valeur declaree" ou ,,Boites de va· 
Jeur declaree". 

Les Jettres avec valeur declaree, au lieu d'etre 
reunies en un paquet, peuvent etre inserees 
danll une enveloppe de fort papier fermee <1,u 
moyen de cachet /,, la cire. 

i le nombre ou le Yo!ume de lettres et boite 
de ,aleur declaree le necessite, elles peuvent 
au i etre renfermee dans un ac, lequel doit 
etre con,enablement clos et cachete a la cire 
ou plombe. 

3. - La pre ence de ces paquets ou sacs 
est signalee par !'indication de Jeur nombre 
au tableau Ko. III de la feuille d'avis, dans 
lequel est in cri t e~alement le total des en,oi 
avec valeur declaree compris dans la depeche. 
Lorsque la depeche ne contient pas de paquets 
ou sacs avec valeur declaree, la mention ,,Neant" 
est portee a ce tableau. 

4. - Le paquet ou sac de valeurs declarees 
est inserf dans le paq uet ou sac contenant Jes 
objets recommandes. Lorsque Jes objets re
commandes ont renlermes clan plus d' un sac, 
le paquet ou sac de yaJeurs deciarees doit etre 
place dans le sac au col duquel, conformement 
aux prescription du Reglement de la Conven
tion, l'enveloppe speciale renfermant Ja feuille 
d'ans est fixee. 

5. - Toute !e foi qu'un des deux Offices 
corresponclants le demande, Jes boites avec 
·aleur declaree doiven etre decrites sm des 

formules V D 3 clistinctes et etre emballees 
separement. 

Verification des paquets. Irregu
larites diverses. 

Art. 9. 1. - A la reception d 'un paquet ou 
sac de valeur declarees, le bureau d'echange 
destinataire commence par rechercher si ce 
paquet ou sac ne pre ente auoune irregularite, 
soit dan son etat ou a confection exterieure, 
soit dans J"accompli sement des formalites aux· 
quelles la t1ansmi ion e t oumise pa, !'article 
precedent. 

2. - Ce bureau procede ensuite a la vfrifi. 
cation particuliere de envois contenant des 
va!eurs declarees, et, s'il y a lieu, a la consta
tation des manquants ou autres irregularit ;s, 
ainsi qu'a la rectification des feuilles d'envoi, 
en se conformant aux r egles tracees pour Jes 
objets recommandes_par )'article 58 du Regle
ment de la Convent!on. 

3. - La constatation, soit d'un man
quant, soit d'une alteration ou irre~ularite de 
nature a engager la responsabilite des Ad
ministration re pectives est operee au moyen 
d'un proces-verbal qui est transmis, accom
pagne, autant que po ible, de l'emballage com
plet (sac, enveloppe, ficelles et cachets) de tous 
les paq uets ou sac• interieurs et exterieurs dans 
lesquels les envoi avec Yaleur declaree etaient 
inseres, et ous recommandation, a !'Adminis
tration centrale du pays auquel appartient le 

, bureau d'echange expediteur, independamment 
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du bulletin de verification a transmettre imme
diatement a ce bureau. Un double du proces
verbal est, en m eme temps, adresse a l'Admi-

' nistration centrale a laquelle re sortit le burea u 
d 'echange de tinataire ou a tout aut1·e organe 
de direction designe par cette derniere. 

4. - Sans prejudice de !'application des dis
positions du§ 3, le bureau d'echange qui rei,oit 
d' un bureau correspondant un envoi insuffisam
ment emballe OU avarie do it y donner cours 
apres l'avoir emballe de nouveab, sl' il y a lien, 
en conservant autant qne po ible l'emballage 
primitif. 

Si l'avarie est telle que le contenu de l'envoi 
a p u etre soustrait, le bureau doit proceder 
d 'abord a l'ouverture d'office de l'envoi et a la 
verification de son contenu . 

Dans les deux cas, le poids de l 'envoi doit 
etre constate avant et apres le nouvel emballage 
et indique sur l 'enveloppe. Cette indication est 
suivie de la mention, ,,Remballe a .... . ", 
d'une empreinte du timbre a date et de la sig
nature des agents ayant effectue le remballage. 

Le resultat de la verification du contenu fait 
l'objet d'un proces-verbal dont une copie est 
jointe a l 'envoi. 

5. - Les envois avec valeur declaree non 
ou insuffisamment affrancbis ont remis sans 
taxe aux destinataires, sauf Jes cas oit ils ont 
ete greves de taxes par suite de reexpedition 
au dela du premier parcours (article 14- de !'Ar
rangement). L ' irregularite est toutefois signalee 
au bureau d'origine par bulletin de verification. 

Reexpedition. Rebuts. 
Art. 10. 1. - Toute lettre ou boite avec 

valeur declaree, dont le destinata.ire est parti 
pou.r un pays non participant au present Arran
gement, est renvoyee immediatement en rebut 
au pays d'origine, pour ·etre rendue a l'expedi
teur, a moins que !'Office de la premiere desti
nation ne soit en mesure de la faire parvenir. 

2. - Les envois avec valeur declaree qui 
sont tombes en rebut, pour que lque cause que 
ce soit , doivent etre renvoyes, o,ussitot que 
p ossible, et, au p lus tard, dans les delais fixes 
par la Convention (article 50) . 

Ces envois sont inscrits sur la feuille V D 3 et 
compris dans le paquet ou sac intitule ,,Valeurs 
declarees" . 

3. - L es droits de douane et les autres'droits 
non postau x dont l'annulation n 'a pu etre ob
tenue a la reexpedition ou au renvoi a l'or igine 
sont recouvres, sur !' Office de la nouvelle des
tination, dans les condit ions prevnes a !'ar ticle 
45, § 8, du Reglement de la Convention. 

CHAPITRE I V. 

Comptabilite. Reglement des cmnptes. 

Frais de transit et d'entrepot. 
Art . ll. Les frais de transit et d 'entrepot 

dus aux Offices intermedia ires sont calcules de 
la maniere prescrite par la Convention. 

Lettres et boites franches de droits. 
Liquidation des comp tes. 

Art. 12. Les dispositions de !'article 76 du 
Reglement de la Convention sont applicables 
a la liquidation des comptes afferente aux lettres 
et boites a remettre franches de droits. 
. Toutefois, les Offices q ui declarent ne pou -

1 voir adherer au mode de reglement p revu par 
cet a rticle doivent indiq uer Jes dispositions q u'ils 
desirent adopter. 

CHAPITRE V. 

Dispositions diver8es. 

Avis de recep tion. Remboursements. 
Expres. Reclamations. 

Art. 13. Les dispositions suivantes du Re-
glement de la Convention sont applicables: 

a. aux avis de reception, articles 26 et 27 ; 
b. aux remboursements, articles 2 a 40 ; 
c. aux expre , articles 42 et 55 ; 
d. aux reclamantions, article 51. 

Retrait. Modification d'adresse. 

Art. 14. Les dispositions des articles 48 et 49 
du R eglement de la Convention sont applica
ble aux retraits ou modifications d'adresse. 

S'il s'agit d 'une modification d'adres e de
mandee par voie telegrapbique, cette demande 
doit etre confirmee par le premier courrier
par une demande postale accompagnee du fac• 
s im ile dont ii est question a !'article 48, § 1, 
du Reglement de la Convention, et p ortant en 
tete !'annotation soulignee au crayon de couleur 
,,Confirmation de la demande telegraphique 
du .. . .. ". Dans ce cas, le bureau destinataire 
se borne a retenir l'envoi a la reception du tele
gramme et attend la confirmation postale pour 
faire droit a la demande. 

Toutefois, !'Office destinataire peut, sous sa 
propre responsabilite, donner suite a une de
mande telegrapbique de modification d 'adresse 
sans attendre cette confirmation. 

Communications et notificat ions. 

Art. 15. 1. - Les Administrations doivent, 
trois mois au moins avant de mettre I ' Arrange
ment a execution, communiquer ou notifier aux 
autres Administration , par l'intermediaire du 
Burea u international : 

a. le tarif des droits d 'assurance applicable 
dans leur service aux lettres et boite avec 
valeur declaree, en conformite de !'article 3 de 
! 'Arrangement ; 

b. le maximum ju qu'a concurrence duquel 
elles admettent les valeurs declar<>es ; 

c. le nombre de declarations en douane exige 
pour les boites avec valeur, declaree a destina 
t ion de leur pays et pour les boites en transit, 
ainsi q ue les langues dans lesq uelles ces declara
tions doivent etre redigees ; 

d. le cas echeant, la liste de ceux de leurs 
bureaux a destination desquels il pent etre 
admi des envois avec valeur declaree (Arrange
ment, art. 31). 

2. - Toute modification apportee ulte
rieurement a l'egard des points ci -dessus men
tionnes doit etre notifiee, sans retard, de Ja 
meme maniere. 

Dispositions finales. 
Mise a execut ion et duree du Re
glement. 

Art. 16. Le present Reglement sera execu
toire a part ir du jour de la mise en vigueur 
de ['Arrangement concernant les lettres et les 
boites avec valeur declaree. 

II a ura la meme d uree q ue cet Arrangement, 
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11 moins qu'il ne soit renouvele d'un commun 
accord entre Jes Parties interessees. 

Fait a Londres, le 28 juin 1929. 
(Suivent les signatures.) 

UNION POST ALE UNIVERSELLE 
ARRANGEME~T CO JCERNANT LES co/is 

postaux conclu entre l'Albanie, l'Allernagne, 
la Republique Argentine, l'Autriche, la B el
gique, la Golonie du Congo Belge, la Bolivie, 
le Bresil, la Bulgarie, le Ghili, la Chine, 
la Republique de Golornbie, la R epublique 
de Costa-Rica, la Republique de Guba, le 
Danemark, la Ville libre de Dantzig, la 
Republique Dominicaine, l' Egypte, l' Equa
teur, l'Espagne, l'Ensernble des Colonies 
Espagnoles, l'Estonie, l'Ethiopie, la Fin
lande, la France, l' Algerie, les Colonies et 
Protectorats Fraw;ais de l'Indochine, /'En
semble des autres Colonies Fran9aises, la 
Grece, le Guatemala, la Republique d' H aUi, le 
Royaume de Hediaz et de Nedjde et Depen
dances, la R epublique du Honduras, la 
H ongrie, l' I nde Britannique, l' I slande, 
l' Italie, /'Ensemble des Colonies I taliennes, 
le J apon, le Chosen, l' Ensemble des autres 
Dependances J aponaises, la Lettonie, la 
R epublique de Liberia, la Lithuanie, le 
Luxembourg, le Maroc (a /'Exclusion de la 
zone Espagnole), le Maroc (zone Espagnole), 
le Nicaragua, la N orvege, la Republique de 
Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, les 
I ndes Neerlandaises, les Colonies Neerlan
daises en Amhique, le Perou, la P erse, la 
Pologne, le Portugal, les Colonies Portu
gaises de l'Afrique, les Colonies Portugaises 
de l'Asie et de l'Oceanie, la Rouinanie, la 
Republique de St. -Marin, la Republique du 
Salvador, le T erritoire de la Barre, leRoyaume 
des Berbes, Croates et Slovenes, le Siam, la 
Suede, la Suisse, la Tchecoslovaquie, la 
Tunisie, la Turquie, l' Uruguay, l' Etat de la 
Cite du Vatican, l' Yemen et les Etats-Unis 
de Venezuela . 

Les soussignes, Plenipotentiaires des Gouver
nements des Pays ci-dessus enumeres, vu ]'ar
ticle 3 de la Convention ont, d'un commun ac
cord et sous reserve de ratification, arrete 
]'Arrangement suivant: 

CHAPITRE I. 
Objet de !'Arrangement. 

Art. premier. 1. - Il pent etre echange, 
sous la denomination de ,,colis postaux", entre 
les Pays contractants, soit directement, soit par 
l'intermediaire de l'un ou de plusieurs d'entre 
eux, des colis jusqu'a concurrence de 20 kilo
grammes, avec Jes coupures de p oids suivantes: 

1°. jusqu'a 1 kilogramme; 
2°. de plus de 1 kilogramme jusqu'a 5 kilo-

grammes; 
3°. de plus de 5 jusqu'a 10 kilogrammes; 
4°. de plus de 10 jusqu'a 15 kilogrammes; 
5°. de plus de 15 jusqu'a 20 kilogrammes. 
2. - L'echange des colis excedant 5 kilo-

grammes est facultatif. 

CHAPITRE II. 
Dispositions applicables a tous les colis. 

Affranchissement. Taxes. 
Art. 2. 1. - L'affranchissement des colis 

postaux est obligatoire. 

2. - La taxe se compose des droits revenant 
a c)iaque Office_ participant au transport terri
torial ou mantune. Elle comprend egalement, 
s'il y a lieu, les droits et taxes supplementaires 
prevus aux articles 5, 6, 7 et 8. 

Droit territorial. 
Art. 3. Le droit de transport territorial est 

fixe , pour chaque pays, a: 
30 centimes par co!is jusqu'au poids de 1 kilo

gramme; 
50 centimes par colis de plus de 1 kilogramme 

jusqu'a 5 kilogrammes; · 
100 centimes par colis de plus de 5 jusqu'a 

10 kilogrammes ; 
150 centimes par colis de plus de 10 jusqu'a 

15 kilogrammes ; 
200 centimes par colis de plus de 15 jusqu'a 

20 kilogrammes. 
Pour les colis de plus de 10 k ilogrammes, les 

taux de 150 et 200 centimes s'appliquent seu
lement aux droits de transit territorial. Les taxes 
revenant respectivement aux Offices de depart et 
d'arrivee sont fixees, pour ces colis, d'entente 
entre Jesdits Offices. • 

Droit maritime. 
Art. 4. En cas de transport maritime, ii est 

.perc;m pour chaque service participant a ce 
transport un droit dont le taux est fixe ainsi 
qu'i l suit: 

o I ~~g:2~~fi5~~~ 
~ ,....;,....;o-1C\1M~~l0<:0~r--: 

0 ~:=:g;::g ;::g;::g;::g 
~ f ,....;,....;e4c,,iMei-5~~lO\O 

o~~s~~~~~~~g 
~ 1· f ...;...;....;c:-ic:-ic:-iMMM 

~ ~~~~ 1.~~~~ l.~ 
~ I I I I '""''""''""''""''""'""c-:i 

Le cas echeant, Jes echelons sont etablis 
d'apres la distance moyenne entre Jes ports 
respectifs des deux pays correspondants. . 
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Le transport maritime entre deux ports d'un 
meme pays ne peut douner lieu a per.ception 
du droit prevu au premier alinea, lorsque !'Ad
ministration de ce pays re9oit deja, du chef 
des colis transportes, la remuneration afferente 
au transport territorial. 

Reduction ou majoration du droit 
territorial. 

Art. 5. Les pays signataires de l'Arrange
ment ont la faculte, sous reserve d'aviser trois 
mois au moins a l'avance !'Administration des 
postes suisses, de reduire ou de majorer simul
tanement leur droit territorial de depart et 
d'arrivee. Les modifications de ce droit en
treront en vigueur. aux dates suivantes : l er 
janvier, l er juillet. 

La reduction ou la majoration sera valable 
pendant une periode d'un an au minimum. 

La majoration ne pourra, en aucun cas, 
de:passer :vour chaque coupure de poids le droit 
pre vu a 1 article 3. 

Reduction ou majoration du droit 
maritime. 

Art. 6. La faculte de reduction ou de majo
ration de cent pour cent au maximum est accor
dee, dans lea conditions prevues a !'article 
precedent, en ce qui concerne le droit appli
cable au transport maritime indique a !'article 4. 

Toute majoration doit aussi etre appliquee 
aux colis du pays dont dependent les services 
qui effectuent le transport maritime, les rela
tions entre ce pays et ses colonies etant excep
tees. 

Colis encombrants. Taxe addition
nelle. 

Art. 7. 1. - Sont consideres comme en
combrants: 

ci. les colis dont l'une des dimensions depasse 
1 m. 50 ou clout la somme de la longueur et du 
plus grand pourtour, pris clans un sens autre 
que celui de la longueur, depasse 3 metres; 

b. Jes colis qui, par leur forme, leur volume 
ou leur fragilite ne se pretent pas facilement 
a u chargement avec d'autres colis ou qui de
mandent des precautions speciales, tels que 
plantes ou arbustes en paniers, cages vides ou 
renfermant des animaux vivants, boltes a ci
gares vides ou autres boites en fardeaux, meu
bles, vannerie, jardinieres, voitures d'enfants, 
rouets, velocip edes, etc. 

2. - Les Administrations qui assurent des 
services maritimes ont la faculte de- considerer 
comme encombrant tout colis qui emprunte ces 
services et dont le volume depasse 55 deci 
metres cubes, ou clout une dimension est supe· 
rieure a 1 m. 25. 

3. - Les colis encombrants sont aclmis 
seulement clans Jes relations avec Jes pays qui 
acceptent d'en assurer le transport. 

4. - Pour ces colis, la taxe d'affranchisse
ment d'un colis ordinaire est majoree de cin
quante pour cent. Elle est arrondie, s'il y a lieu, 
au demi-decime superieur. 

Sustaxe. 

Art. 8. Chacun des pays contractants a la 
faculte d'app!iquer aux colis postaux provenant 

ou a destination de ses bureaux une surtaxe 
de 25 centimes par colis. 

Droit de dedouanement. 
Art. 9. L'Office destinataire pent percevoir, 

soit pour la remise a la douane et le dedouane· 
ment, soit ~our la remise a la douane seulement, 
un d.roit s elevant a 50 centimes au maximum 
par colis. Sauf arrangement contraire, ce droit 
est per~,u au moment de la livraison. 

Remi e au destinataire. Droit de 
remise a domicile. 

Art. 10. 1. - Les colis sont remis aux 
destinataires dans le plus bref delai possible et 
conformement aux dispositions en vigueur clans 
le pays de destination. 

Ce pays peut percevoir, pour la remise des 
colis a domicile, un droit egal a celui est· fixe 
clans son service interieur, avec un maximum 
de 50 centimes par co!is. Le meme droit est 
applicable, le cas echeant, a toute presentation, 
autre que la premiere, · faite au domicile du 
destinataire. · 

2. - Lorsque les colis ne sont pas livres a. 
domicile, le destinataire doit etre avise sans 
retard de leur arrivee. Les pays dont le regime 
interieur en fait une obligation peuvent perce
voir une taxe speciale pour la remise d'un teJ 
avis; cette taxe ne pent depasser celle d'une 
lettre ordinaire du service interieur. 

Droits de douane et autres droits 
non postaux. 

Art. 11. Les Administrations sont autori
sees a percevoir sur les destinataires des colis, 
en dehors des droits postaux, les droits de. 
douane et tous les autres droits ,eventuels. 

Colis francs de droits. 
Art. 12. Dans les relations entre les pays· 

qui se sont declares d'accord a cet egard, Jes 
expediteurs peuvent prendre a leur charge,. 
moyeunant declaration, prealable au bureau 
de depart, la totalite des droits postaux et non 
postaux dont les colis sont greves a la livraison. 

Daus ce cas, les expediteurs doivent s'en-
gager a payer !es sommes qui pouITaient etre
rec!amees par le bureau destinataire, et, le caa; 
echeant, verser des arrhes suffisantes. 

L'Administration qui fait l 'avance de droits, 
pour le compte de l 'expediteur est autorisee a . 
percevoir, de ce chef, un clroit de commission 
·qui ne peut depasser 50 centimes par colis .. 
Ce droit est independant de celui prevu & 
I' article 9. 

Droits de magasina~e. 
Art. 13. Le pays de destination est autorise 

a percevoir le droit de magasinage fixe par a 
legislation pour les colis adresses poste restante· 
ou non retires dans les delais prescrits. 

Ce droit ne peut toutefois exceder 5 francs .. 

Colis expres. 
Art. 14. 1. - Les colis sont, a la demande 

des expediteurs, remis a domicile par un por· 
teur special immecliatement apres l'arrivee,. 
clans les pays dont les Administrations consen· 
tent a se charger de ce service. 

2. - Ces envois, qual ifies ,,expres", sont, 
soumis, en sus du port ordinaire, a une taxe• 
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speciale de 80 centimes qui doit etre acquittee 
completement et a l'avance par l'expediteur, 
que le colis puisse ou non etre remis au de tina· 
taire ou eulement signale par expre . 

3. Lorsque le domici le du de tinataire 
se trouve en dehors du rayon de di tribution 
locale du bureau de destination, (a remi e par 
expr es peut donner lieu a la perception d 'une 
taxe complementaire jusqu'a concurrence de 
celle qui est fixee dans le service interne. 

La remise par expres n'est toutefoi pas obli
gatoire dans ce cas. 

4. - Lorsqu'un colis expres est reexpedie 
ou tom be en rebut, la taxe complementaire re te 
exig ible suivant les dispositions de !'article 46, 
§ 2. 

5. - La remi e par expre. du coli ou d ' un 
avis d'arrivee au destinataire n'est essayee 
qu 'une fois. Apres un essai infructueux, le colis 
cesse d'etre considere comme expres et a re
mi e. s'effectue dans les conditions req ui es 
pour les colis ordinaires. 

Interdictions. 
Art. 15. 1. - Le coli. postaux ne doivent 

contenir aucune lettre, note ou document ayant 
le caractere de correspondance actuelle et per
sonnelle, ni des objets de correspondancc de 
toute nature portant une autre adresse que 
celle du destinataire ou de personne habitant 
avec ce dernier. 

II est permis, cependant, d'inserer dans l'en
voi la facture ouverte reduite a es enonciations 
constitutives. 

2. - Sauf arrangement contraire, ii est 
interdit d'expedier dans le colis postaux : 

a. des objets qui, par leur nature ou leur 
emballage, peuvent presenter du danger pour 
le agents, saiir ou deteriorer Jes autres envois; 

b. des matieres explo ibles, inflammables 
ou dangereuses. 

Toutefois, les Offices ont la faculte de s'en
tendre pour le transport des capsules et des 
cartouches metalliq ues chargees pout· le armes 
.a feu portatives, des elements de fu,qees d 'ar
tillerie inexplosibles et des a llumette ; 

c. des animaux vivant , pour autant que 
leur transport par la poste n 'est pas autorise 
par Jes reglements po taux des pays intere es ; 

d. de objets dont l'admis ion est interdite 
par les lois ou reglements de douane ou autres ; 

e. de !'opium, de la morphine, de la cocaine 
et a utres stupefiants. Toutefois, cette inter- I 
diction ne s'applique pas au_.x envois de l'espece
effectues dans un but medical ou scientifique, 
J>OUr Jes pays qui les admettent a cette con
dition; 
· f. des objets obscenes ou immoraux. 
II est, en outre, interdit d'expedier des pieces 

de monnaie, des billets de banq ue, des billets 
de monnaie ou des valeurs quelconques au por
teur, du platine, de l'or ou de !'argent, manu
facture ou non, des pierreries, des bijoux et 
.d 'autres objets precieux dans des colis sans 
valeur declaree a de tination des pays qui ad
mettent la declaration de valeur. 

3. - Les colis tombant sous le coup des 
interdictions precitee et qui auraient ete admis 
a tort a !'expedition doivent etre traites comme 
suit: 

a. Jes objets enumeres au § 2 sous a, d et e, 
,sont soumis au traitement prescrit par Jes reg le- 1 

ments interieurs de !'Administration qui con· 
state leur presence. Toutefois, les co!is con tenant 
de !'opium, de la morphine, de la cocaine et 
d 'autres stupefiants ne sont dans aucun cas ni 
iivres au_.x destinataires, ni renvoyes a l'origine ; 

b. les objet enumeres au § 2 sous b et / 
doivent etre detruit sur place par la premiere 
Administration qui en constate la presence; 

c. les colis contenant des objets enumeres 
au§ 2, sou c, ains i qu'au dernier a linea de ce 
paragraphe doivent etre renvoyes a !'Office 
d 'origine, auf le cas ou l' Admini tration du pays 
de destination serait disposee a les remettre 
exceptionnellement aux de tinataires. 

4. - Le fait qu'un colis contient une lettre, 
note ou document ayant le caractere de corres
pondance actuelle et persa.nnelle ne peut, en 
aucun cas, entrainer le renvoi a l'expediteur. 

Dans le ea ou les colis admis a tort a !'expe
dition ne seraient ni renvoyes a l'origine, ne 
remis au destinataire, ['Office expediteur doit 
etre informe, d 'une maniere precise, du traite
ment applique a ces colis, pour qu' il puisse 
prendre eventuellement Jes mesures qui s'im
posent . 

Colis acceptes a tort . 
Art. 16. Les colis dont le poids ou les dimen

sions depassent sensib lement Jes limites admi e · 
et qui auraient ete acceptes a tort a !'expedition 
sont soumis aux disposition de !'article 15, 
§ 3, lettre c. 
Colis pour le prisonniers de guerre. 

A.rt. 17. Les col is postau_.x, a I 'exception de 
coils greves de remboursement, destines aux 
prisonniers de guerre ou expedies par eux, sont 
affranchis de toutes taxes prevue par le present 
Arrangement, aus i bien dans les pays d'origine 
et de destination que dans les pays interme
diaires. Ces colis ne donnent lieu ni a bonifi
cation, ni a payement d'indemnite en cas de 
perte, de spoliation ou d 'avarie. 

II en est de meme des colis postaux concer
nant les pt'isonniers de guerre, expedies ou 
re~mes, soit directement, soit a titre d'inter
mediaire, par les bureaux de renseignements 
qui seraient etablis eventuellement pour ces 
per onnes dan des pays belligerants ou dans 
Jes pays neutre ayant recueilli des belligerant 
sur leur territoire. 

Les belligerant recueilli et internes dans 
un pays neutre ont a imile aux prisonniers de 
guerre proprement dits, en ce qui concerne 
!'application des dispositions ci-dessus. 

Retrait. Modification d 'ad.resse. 
Art. 18. L'expediteur d 'un colis peut le 

faire retirer du service ou en faire modifier 
l' adresse aux conditions dt\terminees pour Jes 
correspondances par !'article 49 de Ja Conven
tion, avec cette addition q ue, si l'expediteur 
demande le renvoi ou la reexpedition d.'un colis, 
ii est tenu de garantir d'avance le payement 
du port du pour la nouvelle transmission. 

Pour les colis avec valeur declaree q ui font 
l'objet d 'une modification d'adresse demandee 
par voie telegraphique, la taxe du telegramme 
est augmentee de la taxe applicable a une lettre 
simple recommandee. 

A vis de reception. 
Art. 19. L'expediteur peut obtenir un avis 
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de reception dans les condit.ions fixees par !'ar
t icle 53 de la Convention. 

Reexpedition. 
Art. 20. 1. - La reexpedition d'un colis, par 

suite de changemeut de residence du destinataire 
clans le territoire du pays de destination, pent 
etre faite, soit sur la demande de l 'expediteur 
ou du destinatairo, soit sans demande expresse, 
s i Jes reglements du pays de destination le 
-0omportent. 

La reexpeclition d'un colis, d'un pays sur un 
autre, n'a lieu gue sur la demande de l'expe
diteur ou du destinataire, pourvu que le colis 
reponde aux conditions requises pour le nou
veau transport. 

L'expediteur est autorise a interdire toute 
reexpedition au moyen d'une annotation appro
priee sur le bulletin d 'expedition et sur le colis. 

2. - La reexpeclition des colis sur un autre 
pay•, par suite du changement de residence des 
destinataires, donne lieu a la perception supple
mentaire des taxes fixees par les articles 3 a 8 
et 34. Lorsqu'un colis a ete reexpedie clans le 
territoire du pays de d,estination. l' Adminis
tration de ce pays peut percevoir une taxe de 
reexpedition sur la base de ses reglements in
ternes. Ces taxes, gui sont exigibles en cas de 
reexpedition ulterieure ou de renvoi a l'origine, 
sont per9ues snr les destinataires ou, le cas 
echeant, sur les expediteurs, sans prejudice du 
rembonrsement des clroits de doua.ne ou autres 
frais speciaux clout le pays de destination n'ac
-0orde pas l'annulation. 

La meme procedure est suivie pour les colis 
frappes de l'une des interdictions prevues a 
l'article 15 de l' Arrangement. 

3. - La reexpedition des colis parvenus en 
fausse direction ou le renvoi des colis admis a 
tort a l 'expedit ion a lieu suivant les prescrip
tions de !'article 35, § § 1 et 2, du Reglement. 

Rebuts. 
Art . 21. 1. - Les expediteurs sont tenus 

d 'indiquer, au verso du bulletin d'expedition 
et sur les colis, la maniere dont ii doit etre dis
pose de leurs envois en cas de non-livraison. 

Lorsque cette prescription n'est pas observee, 
,et que les colis sont tombes en rebut, ils sont 
renvoyes immediatement au bureau d'origine. 

Sauf impossibilite, le renvoi a lieu par la 
voie suivie a l 'aller. 

2. - Le renvoi d'un colis tombe en rebut 
,doit, aussi avoir lieu immecliatement si la de
mantle de J'expediteur, formulee sur le bulletin 
,d'expedition et sur le colis, n'a pas abouti au 
i·esultat voulu. 

Lorsque, en reponse a l 'avis de non-remise, 
l 'expediteur (ou le tiers dont il est question a 
l'article 8, § 1, du Re<Y[ement) a formule une ou 
_plusieurs des demandes visees aux lettres a, b, 
,c, d on e de !'article 37, § 1, du Reglement et 
que., malgre !'execution de ces instructions, le 
resultat voulu n'a pas ete atteint, le colis est 
renvoye au bureau d'origine. 

3. - L'.Office destinataire, taut qu'il n 'a 
_pas re <;rn des instructions de l'expediteur, est 
autorise, soit a livrer, le cas echeant , le colis 
au destiuataire primitif ou a un autre destina
taire indique eventuellement, soit a le reex
yedier a une nouvelle adresse. 

4. - II p eRt etre per9u, sur l'expediteur 

l!l '.l0. 

ou sur le tiers dont ii est question a !'article 8, 
§ 1, du Reglement, au moment ou ii aura a 
remplir la formule de non-remise mentionnee 
a !'article 36 du Reglement, un droit q ui ne 
depasse pas le double de la taxe applicable a 
une lettre de ~ort simple. 

Si, clans le delai d'un mois a compter de !'ex
pedition de cet avis de non-remise, le bureau 
destinataire n'a pas re9 u des instructions suffi
santes, le colis est renvoye au bureau d'origine. 
Ce delai est porte a guatre mois clans les rela 
tions a vec Jes pays eloignes. 

5. - Les colis dont l'arrivee a ete notifiee 
aux destinataires sont conserves a leur disposi
tion 15 jours ou, au plus tard, un mois a comp
ter du lendemain de !'expedition de l'avis. Passe 
ce delai, ils sont consideres comme tombes en 
rebut . 

Lorsqu'une notification n'a pu avoir lieu, 
les colis gardes en instance, de meme que les 
colis aclresses poste restante, ne sont consideres 
comme tombes en rebut qu'apres le delai de 
conservation prescrit p ar Jes reglements du 
pays de destinat.ion. Toutefois, ce delai ne pent 
depasser, en r egle generate, deux mois, sanf les 
cas exceptionnels ou !'Administration de des
tination juge necessaire de prolonger la con
servation jusqu'a quatre mois au maximum. 

Le renvoi au pays d 'origine doit avoir lieu 
clans un delai plus court, si l 'expediteur l'a 
demande par une annotation sur le bulletin et 
sur le colis clans une langue connue clans le pays 
de destination. 

6. - Le renvoi des colis tombes en rebut 
donne lieu a. la perception des taxes prevues 
au § 2 de !'article 20. 

Annulation des droits de douane. 
Art. 22. Les Administrations des pays con 

tractants s'engagent a intervenir aupres des 
Administrations des douanes respectives pour 
que les clroits de douane soient annules sur les 
colis renvoyes ay pays d 'origine, abandonnes 
par l'expediteur, detruits pour cause d'avarie 
complete du contenu ou reexpeclies sur un tiers 
pays. 

Elles devront agir de meme en ce qui con
cerne les collis perdus, spolies ou avaries clans 
leur service, sous l!J, reserve prevue a !'article 
42, § 3. 

Vente. Destruction. 
Art. 23. Les articles sujets a deterioration 

ou a corruption peuvent seuls etre vend us imme
diatement, meme en route, a l'aller OU au retour, 
sans avis prealable et sans formalite judiciaire 
au profit de qui de droit. Si, pour une cause 
quelconque, la vente est impossible, les objets 
deteriores OU corrompus sont detruits. 

Colis abandonnes. 
Art. 24. Les colis qui n 'ont pu etre delivres 

aux destinataires et dont les expediteurs ont fait 
abandon ne sont pas renvoyes par !' Office de 
destination, qui les traite d'apres sa legislation. 

Recuperation des frais sur l 'expe-
diteur. 

Art. 25 . Les expediteurs sont tenus de payer 
lea frais de transport ou autres dont Jes Offices 
se trouvent a decouvert par suite de la non
livraison des colis, meme si ces derniers ont 

21 



1930 7 ME I (S.157) 322 

ete abandonnes, vendus ou detruits. Ces frais 
sont repris sur l 'Office d'origine. 

Lorsque l'expediteur indique comme adresse 
la poste restante ou un hotel, le bureau de depot 
peut percevoir des arrhes pour se couvrir des 
frais qui pourraient resulter de la non-livraison 
des colis. 

Reclamations. 
Art. 26. 1. - La reclamation de tout colis 

ou de tout ma.ndat de remboursement pent 
dormer lieu a la perception d'un droit fixe de 
1 franc au maximum. 

Aucun droit n 'est per9u, si l 'expediteur a 
deja acquitte le droit special pour un avis de 
reception. 

2. - Les reclamations ne sont admises que 
dans le delai d'un an a compter du lendemain 
du depot du colis. Chaque Office est, du reste, 
tenu de donner suite aux reclamations dont ii 
est saisi par un autre Office et qui visent des 
expeditions faites depuis moins de deux ans. 

3. - Chaque Office est oblige d'a.ccepter ks 
reclamations concernant des colis postaux de
poses sur le territoire d'autres Offices. 

Le droit de reclamation est garde en entier 
par l'Office qui accepte la reclamation. 

4. - Lorsqu'une reclamation a ete motivee 
par une faute de service, le clroit de reclamation 
est restitute. 

CHAPITRE III. 
Colis contre remboursement. 

Taxes et conditions. Liquidation. 
Art. 27. 1. - Les colis peuvent etre expe

dies greves de remboursement dans Jes relations 
entre Jes pays dont Jes Administrations con
viennent d'assurer ce service. 

Sauf arrangement contraire, le montant du 
remboursement est exprime dans la monnaie 
du pays d 'origine du colis. 

Le maximum du remboursement est egal a 
celui fixe pour Jes mandats de poste a destination 
du pays d'origine du colis. 

2. - Les colis contre remboursement sont 
soumis aux formalites et aux taxes des colis 
ordinaires ou, le cas echeant, des colis avec 
declaration de valeur. . 

L'expediteur paie, en outre, une taxe fixe 
qui ne peut depasser 50 centimes par colis et 
un droit proportionnel de ½ pour cent au 
maximum du montant du remboursement. 

Chaque Administration a la faculte d'adopter, 
pour la perception du droit proportionnel, 
l'echelle qui repond le mieux a ses convenances 
de service. 

3. - Le montant encaisse sur le destina
taire est transmis a l'expediteur au moyen d'un 
mandat de remboursement qui est emis gra
tuitement. 

4. - Les Administrations peuvent s'enten
dre sur un autre procede pour la liquidation des 
sommes e.ncaissecs. Elles peuvent, notamment, 
se charger de les verser en compte courant postal 
dans le pays de destination du colis. 

Dans ce cas, sauf arrangement contraire, le 
montant du remboursement doit etre indique 
dans la monnaie du pays de destination. II est 
per9u sur l'expediteur, en plus des taxes d'un 
colis ordinaire ou, le cas echeant, d'un colis 
avec valeur declaree, une taxe fixe de 25 cen-

tim,;s au maximum. L'Office de destination 
verse en compte courant, au moyen d'un bulle
tin de versement du regime interieur, le mon
tant encaisse sur le destinata ire, apres deduction 
d 'une taxe fixe de 25 centimes au maximum, et 
de l a taxe ordinaire des versement,s appli-
cable dans son service interieur. · 

5. - Chaque Office est tenu d'assurer le 
transit des colis contre remboursement, meme 
s'il n'admet pas ces envois dans son service . 
Les pays intermediaires doivent egalement as 
surer le tr11,nsit des colis dont le montant du 
remboursement depasse le maximum fixe pour 
leur propre trafic . · 

Annulation ou reduction du mon
tant du remboursement. 

Art. 28. L'expediteur d'un colis greve de 
remboursement pent demander le degrevement 
total ou partiel du montant du remboursement. 

Les demandes de cette nature sont soumise 
aux dispositions de !'article 62 de la Convention. 

Responsabilite en cas de perte, de 
spoliation ou d'avarie. 

Art. 29. La perte, la spoliation ou l'avarie 
d'un colis greve de remboursement engage la 
responsa bilite du service postal dans Jes condi
tions determinees par le chapitre VI. 

Indemnite en cas de non-encaisse-
ment, d'encaissement insuffisant ou. 
frauduleux. 

Art. 30. 1. - Si le colis a ete !ivre au des
tinataire sans encaissement du montant du 
remboursement, !'expediteur a droit a une in
demnite, pourvu 9.u'une reclamation ait ete 
formulee dans le delai prevu a !'art icle 26 et a 
moins que le non-encaissement ne soit du a 
une faute ou a une negligence de sa part, ou 
que le contenu du colis ne tombe sous le coup 
des interdictions prevues a !'article 15, § 2, 
lettres b, c, d, e, f et dernier alinea ou que le 
colis n'ait fait l'objet d'une declaration fraudu
leuse de valeur. 

II en est de meme si la somme encaissee du 
destinataire est inferieure au montant du rem
boursement indique ou si l'encaissement a ete 
effectue frauduleusement. 

L'indemnite ne pourra depasser, en aucun 
cas, le montant du remboursement. 

2. - Par le fait du payement de l'indem
nite, !'Administration responsable est subrogee, 
jusqu'a concurrence du montant de cette in
demnite, dans les droits de la personne qui 
!'a re9ue,pour tout recours eventuel, soit contre 
le dest inata ire, soit contre l 'expediteur ou contre 
des tiers . 

Determination de la responsabilite. 
Art. 31. Le payement, par !' Office expe

diteur, des sommes encaissees regulierement, 
ainsi que celui de l'indemnite prevue a !'article 
30 se fait pour le compte de !'Office destinataire. 
Celui-ci est responsable, a moins qu'il ne puisse 
prouver que la faute est due a la non-obser
vation d'une disposition reglementaire par 
!' Office expediteur ou etablir que, !ors de la 
transmission a son service, le colis et le bulletin 
d 'expedition y afferent ne portaient pas les 
designations prescrites par le R eglement pour 
les colis greves de remboursement. 
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Dans Jes cas d'encaissement frauduleux a la 
suite de la disparition, dans le service, d'un 
colis contra remboursement, la responsabilite 
des Offices en cause est determinee selon Jes 
regles prevues a !'article 42. Toutefois, la res
ponsabilite d'un Office intermediaire q ui ne 
participe pas au service des remboursements 
est limitee a celle qui est prevue aux articles 37 
et 38 pour Jes colis non greves de rembourse
ment. Les autres Administrations supportent 
par parts egales le montant non convert par 
cet Office. 

Application des · dispositions de la 
Convention aux indemnites et som
mes a payer . Delais de payement 
et remboursement des avances. 

Art. 32. Les. dispositions des ar ticles 64, 
66, 67 et 69 de la Convention s'appliquent 
aux colis greves de remboursement. 

Mandats de remboursement et bul-
letins de versement. 

Art. 33. 1. - Le montant d'un mandat de 
remboursement qui, pour un motif quelconque, 
n'a pas ete paye au beneficiaire, n'est pas rem
bourse a !'Office d'emission. II est tenu a la 
disposition du beneficiaire par !' Office expedi
teur du colis greve de remboursement et re
vient definitivement a cet Office, apres !'ex
piration du delai legal de prescription. 

A tous Jes autres egards et sous Jes reserves 
prevues au Reglement, Ies mandats de rem
boursement sont soumis aux dispositions fixees 
par !'Arrangement concernant Jes mandats de 
poste. 

2. - Lorsque, pour une cause quelconque, 
un bu1letin de versement emis en conformite 
des prescriptions de !'article 27, § 4, ne pent 
pas etre porte au credit du beneficiaire indique 
par l'expediteur du colis contre remboursement, 
le montant du bulletin doit etre mis, par 
!'Office qui l'a encaisse, a la disposition de 
!'Office d'origine du co!is pour etre paye a 
l'expediteur de celui-ci. 

Si ce payement ne pent pas etre effectue, ii 
est procede de la fa9on fixee au § 1 du present 
article. 

CHAPITRE IV. 
Golia avec valeitr dedaree. 

Taxes et conditions. 
Art. 34. 1. Les co1is peuvent comporter une 

declaration de valeur dans Jes relations entre Jes 
pays don ties Administrations assurent ce service. 

2. Chaque pays fixe, en ce qui le concerne, 
la limite superieure de la declaration de valeur, 
laquelle ne peut, en aucun cas, etre inferieure 
a 1000 francs. 

Dans Ies relations entre deux ou plusieurs 
pays q ui ont adopte des maxima differents, 
c'est, la limite la plus basse qui doit etre reci
proquement observee. 

3. Il est per9u. a titre de droit d'assurance, 
par fraction indivisible de 300 francs de la 
declaration de valeur et en sus des taxes appli
cables aux colis ordinaires : 

a. 5 centimes par Office participant au 
transport territorial; 

b. 10 centimes par ~ervice maritime em
prunte.' 

4. L'Office d'origine peut toutefois percevoir 

un droit global d'assurance qui ne doit pas 
depasser 50 centimes par 300 francs de la 
somme declaree. 

5. Les pays qui acceptent rle couvrir, pour 
Jes colis avec valeur dec!aree, Jes risques pouvant 
deriver du cas de force majeure, sont autorises 
a percevoir une taxe Rpeciale, sous reserve que 
cette taxe et le droit d'assurance reunis ne 
depassent pas le clroit prevu au § 4 precedent. 

6. L'Office d 'origine a la faculte de percevoir 
un droit d'expedition qui ne peut depasser 50 
centimes par colis. 

7. L'expediteur d 'un colis avec valeur de
claree re9oit, sans frai s, au moment du depot, 
un recepisse de son envoi. 
Declaration frauduleuse de valeur. 

Art. 35. La declaration de valeur ne pent 
pas depasser la valeur reelle du contenu de 
l 'envoi, mais ii est permis de ne declarer qu'une 
partie de cette valeur. 

Toute declaration frauduleuse de valeur su
perieure a la valeur reelle de l'envoi est passible 
des poursuites judiciaires que peut comporter 
la legislation du pays d 'origine. 

CHAPITRE V. 
Golia urgents. 

Taxes et conditions. 
Art. 36. 1. Dans Jes relations entre les pays 

qui se sont declare~ d'accord ace sujet, l'expe
diteur peut demander qu'un col is soit transporte 
autant que possible par Jes moyens rapides 
utilises pour le transport de la poste aux lettres. 

2. Pour ces colis, qualifies urgents, les droits 
et majorations fixes par Jes articles 3, 5 et 8 
sont triples. 

Les droits et majorations fixes par Jes articles 
4, 6 et 34, la taxe de remise par expres, le cas 
echeant, et Ies autres t axes accessoires leur sont 
appliques ans augmentation . 

Pour Ies colis urgents consideres comme en
combrants, Jes droits de transport, y compris 
Jes taxes complementaires, sont majores de 
cinquante pour cent. 

CHAPITRE VI. 
Reaponsabilite. 

Etentlue de la responsabilite. 
Art. 37. 1. Sauf les cas prevus a !'article 

suivant, Jes Administrations repondant de la 
perte, de la spoliation ou de I' a varie des col is 
postaux. 

L'expecliteur a droit, de ce chef, a une indem
nite correspondant au montant reel de la perte, 
de la spoliation ou de l 'avarie. Pour Jes colis 
ordinaires, cette indemnite ne peut depasser : 
10 francs par colis jusqu'au poids de 1 kilo
gramme, 25 francs par colis de plus de 1 kilo
gramme jusqu'a Ii kilogrammes, 40 francs par 
colis de plus de 5 jusqu'a 10 kilogrammes, 55 
francs par colis de plus de 10 ju~qu'a 15 kilo
grammes et 70 francs par colis de plus de 15 
jusqu'a 20 kilogrammes. Pour Jes co!is avec 
valeur declaree, l' indemnite ne pent depasser 
le montant de la declaration de valeur en 
francs-or. 

2. Les domma.ges indirects ou les benefices 
non realises ne sont pas pris en consideration. 

3. L'indemnite est ca!culee d'apres le prix 
courant, converti en francs-or, des marchandi-
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ses de m eme nature, au lieu et a l 'epoque ou 
la marchandise a ete acceptee au transport. A 
defaut de prix courant, l'indemnite est calculee 
d'apres la valeur ordinaire de la marchandise 
evaluee sur Jes memes bases. 

4. Dans le cas ou une indemnite est due 
pour la perte, la destruction ou la spoliat ion 
complete d'un co!is, l 'expediteur a clroit, en 
outre, 1,, la restitution des taxes et droits acquit
tes, sauf !'exception prevue au § 5 du. present 
article. Il en est de meme quant aux envois 
refuses par les destinataires, a cause de leur 
mauvais etat, pourvu que celui-ci soit imputable 
au service postal et engage sa responsabilite. 

Lorsque la perte, la destruction ou la spolia
tion complete resulte d'un cas de force majeure, 
ne donnant pas lieu au payement d'une indem
nite, l' expediteur a droit a la restitution des 
q uotesparts de transport non utilisees ou affe
rentes au service non rendu. 

5. Les droits d'assurance et, s'il y a lien, 
le droit d'expedition restent acquis, dans tous 
Jes cas, aux Administrations. 

Exceptions au principe de la 
responsabilite . 

Art. 38. Les Administrations sont degagees 
de toute responsabilite : 

a . en cas de force majeure; toutefois, la 
responsabilite subsiste a l'egard de !'Office expe
diteur q ui a accepte de cou vrir Jes r isq ues de 
force majeure (article 34, § 5); 

b. lorsqu'elles ne peuvent rendre compte 
des colis par suite de la destruction des docu
ments de service, resultant d'un cas de force 
maieure; 

;_ lorsque le dommage a ete cause par la 
faute ou la negligence de l'expediteur ou lors
qu'il provient de la nature de l'objet ; 

d. pour Jes colis dont le contenu tombe 
sous le coup des interdictions prevulils a !'article 
15, § 2, lettres n, c, d, e, f et dernier alinea ; 

e. pour les colis qui ont fait l'objet d 'une 
declaration frauduleuse de valeur superieure a 
la ·valeur reelle du contenu ; 

/. pour les colis saisis par la douane par 
suite de fausse declaration de leur contenu ; 

g. lorsque l'expediteur n'a formule aucune 
reclamation dans le de!ai p revu a !'article 26. 

Cessation de la responsabilite. 
Art. 39. Les Administrations cessent d'etre 

responsables des colis dont elles 0nt effectue la 
remise dans les conditions prescrites par leur 
reglement interieur. 

T outefois, la responsabilite est maintenue 
lorsque le destinataire formule des reserves en 
prenant livraison d'un colis spolie 01;1 avarie. 

Payement de l'indemnite. 
Art. 40. L'obligation de payer l 'indemnite 

incombe a !'Office dont releve le bureau expe
diteur du colis, sous reserve de son droit de 
recours contre !'Office responsable. 

Delai de payement. 
Art . 41. 1. Le p ayement de l'indemnite 

doit avoir lieu le plus tot possible et, au plus 
tard, dans le delai d 'un an a compter du lende
main du jour de la reclamation. 

L'Office expediteur peut differer exception
. nellement le r eglement de l'indemnite au dela 

1 de ce delai , lorsqu' une decision n'est pas encore 
intervenue sur la question de savoir si la perte, 
la spoliation ou l 'avarie de l'envoi est due a 
un cas de force majeure. 

2. L'Office d'origine est autorise a desinte
resser l'expe<liteur pour le compte de !'Office 
intermediaire ou destinataire qui, reguliere
ment saisi, a la isse s'ecouler six mois sans don
ner de solution a l 'affaire; ce delai est porte a 
neuf mois dans les relations avec Jes pays 
eloignes. 

Determination de la responsabilite. 
Art . 42. 1. Jusqu'a preuve du contraire, la 

responsabilite incombe a !'Office qui, ayant 
re<;m le colis sans faire d'obscrvation et etant 
mis en possession de tous les moyens reglemen
taires d'investigation, ne peut etablir, ni la 
delivrance au destinataire, ni, s'il y a lieu, la 
transmission reguliere a !'Office suivant. 

Toutefois, un Office intermediaire ou desti
nataire est degage de toute responsabilite lors
qu'il peut prouver qu'il n'a ete sa.isi de la 
reclamation qu'apres Ja destruction des docu
ments de service relatifs a l'envoi recherche, le 
delai de garde prevu a !'article 51 du Reglement 
etant expire. Cette reserve ne porte pas atteinte 
aux droits du reclamant. 

Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est 
produite en cours de transport sans qu'il soit 
possible d'etablir sur le territoire ou dans le 
service de quel pays le fait s'est accompli, Jes 
Offices en cause supportent le dommage pa r 
parts egales. Cette regle s'applique notamment 
aux cas de transmission globale des colis. 

2. Lorsqu'un colis a ete perdu, spolie ou 
avarie da-ns des circonstances de force majeure, 
!'Office sur le territoire ou dans le service duquel 
la perte, la spoliat,ion ou l'avarie a en lieu n'en 
est responsable envers !'Office expediteur que 
si Jes deux pays se chargent des risques derivant 
du cas de force majeure. 

3. Les droits de douane et autres dont l'an
nulation n'a pu etre obtenue tombent a la 
charge des transporteurs responsables de la 
perte, de la spoliation ou de l 'avarie. 

4. Par le fait du payement de l' indemnite, 
!'Administration responsable est subrogee, jus
qu'a concurrence du montant de cette indem
nite, dans Jes droits de la personne qui l' a 
re9ue, pour tout recours eventuel, soit contre le 
destinataire, soit contre l'expediteur ou contre 
des t iers. · 

5. En cas de decouverte ulterieure d 'un 
colis considere comme perdu, la personne a 
qui l'indemnite a ete payee doit etre avisee 
qu 'elle peut prendre possession du colis contre 
restitution du montant de l'indemnite versee. 

R eCTboursement de l'indem nite a 
!'Office exp editeur. 

Art. 43. 1. L'Office responsable ou pour le 
compte dug uel le payement est effectue, en 
conformi te de !'article 41, est tenu de rembour
ser a !'Office expediteur, dans un delai de trois 
mois apres notification du payement, le mon
tant de l 'indemuite effectivement payee a l 'ex 
pediteur. 

Ce remboursement s'effectue sans frais pour 
!'Office crediteur, soit au moyen d'un mandat 
de p oste, d'un cheque ou d'une traite payable 
a vue sur la capita le ou sur une place commer -
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ciale du pays creancier, soit en especes ayant 
cours dans le pays crediteur. Le montant de 
l'indemnite pent etre aussi repris d'office. par 
voie de decompte sur le pays responsable, soit 
directement, soit par l'intermediaire du premier 
Office de transit, qui se credite a son tour sur 
!'Office suivant, !'operation etant repetee jusqu'a 
ce que la somme payee ait ete portee a,u debit 
de !'Office responsable. Passe le delai de trois 
mois, la somme due a !'Office expediteur est 
productive d'interet a raison de sept pour cent 
!'an, a compter du jour de !'expiration dudit 
delai. 

2. L'Office d'origine ne peut reclamer le 
remboursement de l'indemnite a !'Office respon
sable que dans le delai de deux ans a compter 
de la date de notification de la perte, de la 
spoliation ou de l'avarie, ou, s'il y a lieu, du 
jour de !'expiration du delai prevu a !'article 
41, § 2. 

3. L'Office dont la responsabilite est dument 
etablie et qui a tout d 'abord decline le paye
ment de l'indemnite doit prendre a sa charge 
tous Jes frais accessoires resultant du retard 
non justifie apporte au payement. 

, CHAPITRE VII . 
Attribution des taxes. 

Bonifications de transport. 
Art. 44. L'Office expediteur bonifie pour 

chaq ue colis : 
a. a !'Office destinataire, les droits qui lui 

reviennent en vertu des dispositions des articles 
3 a 8 et 36; 

b. eventuellement, a chaque Office interme 
diaire, les droits fixes par les articles 3, 4, 6, 
7 et 36. 

Reprises en cas de reexpedition ou 
de renvoi. 

Art. 45 . En cas de reexpedition ou de ren
voi d'un colis a l'origine, !'Office reexpe.diteur 
reprend sur !'Office suivant la quote-part qui 
lui revient et,, le cas echeant : 

a. le droit de dedouanement prevu a !'ar
ticle 9; 

b. la taxe de l'avis au destinataire prevue 
a !'article 10, § 2 ; 

c. le droit de commission prevu a !'article 
12, 3e alinea, au cas ou le dedouanement a ete 
effectue avant la reexpedition ou le renvoi d'un 
colis ; 

d. le droit de remise a domicile prevu a 
!'article 10, § 1 ; 

e. le droit de magasinage prevu a !'article 13; 
/. la taxe de reexpedition prevue a !'article 

20, § 2; 
g. les droits non postaux dont ii se trouve 

a decouvert. · 
La meme procedure est suivie par chaque 

Office intermediaire, ainsi qu'il est dit a !'arti
cle 35 du Reglement. 

Taxe d'expres, speciale et comple
mentaire. 

Art. 46. 1. La taxe speciale d'expres prevue 
a !'article 14, § 2, fait partie des bonifications 
devolues a !'Office de destination. 

Lorsqu'un colis expres est reexpedie sur un 
autre pays sans que la rertJ.ise en ait ete tentee, 
cette taxe est bonifiee au nouveau pays de 

destination. Si celui-ci ne se charge pas de la 
remise par expres, la taxe reste acquise a !'Office 
du pays de la premiere destination ; ii en est 
de meme quand un colis expres est tombe en 
rebut. 

2. En cas de reexpedition ou de renvoi a 
l'origine d'un colis expres, la ta.xe complemen
taire prevue a !'article 14, §§ 3 et 4, est reprise 
sur !'Office correspondant par !'Office qui a 

· tente la remise, sauf le cas ou cette taxe lui a 
ete versee lors de la presentation au domicile du 
destinataire. 

Taxe pour la reexpedition clans le 
pays de destination. 

Art. 47. La taxe de reexpedition prevue a 
l'art.icle 20, § 2, est acquise, en cas de reexpedi
tion ulterieure ou d"> renvoi a l'origine, au pays 
qui a effectue la reexpedition clans les limites 
de son territoire. 

Droits divers. 
Art. 48. 1. Sont acquis en entier a !'Office 

qui Jes a per,;ms: 
a. le droitfixe applique aux a vis de reception 

(art. 19) : 
b. le droit prevu pour un colis tombe en 

rebut (art. 21. § 4) ; 
c. le clroit applique aux reclamations ( art. 

26, § l); 
d. le droit d'expedition pom les colis avec 

valenr declaree (art. 34, § 6). 
2. Les droits de dedouanement, d'avis d'ar

rivee, de remise a domicile et de mazasinage 
(art. 9, 10 et 13) sont acquis a ]'Office clestina
taire. I1 en est de meme du droit de commission 
(art. 12) qui est repris par cet Office sur ]'Office 
expediteur. 

Partage de la taxe et du droit de 
remboursement. 

Art. 49. L'Administration d'origine bonifie 
a l' Administration de destination, clans les 
conditions prescrit,es par le Reglement, nne 
quote-part fixe de 20 centimes par rembourse
ment, plus 1/4 pour cent de la somme totale 
des manclats de remboursement payes. 

Les taxes fixes et la taxe de versement pre -
vues a l'article 27, § 4, restent acquises en entier 
aux Offices qui les ont per,;ues. 

Droit cl' assurance. 
Art. 50. Pour les colis avec valeur cleclaree, 

!'Office d'origine est redevable, envers chacune 
des Administrations dont les services partici
pent au transport et, le cas echeant, pour 
chacun de ces services, d'une quote-part de 
droit d'assurance fixee, par 300 francs on frac -
tion de 300 francs, a 5 centimes pour le tran
sport territorial et a 10 centimes pour le tran-
sport maritime. · 

CHAPITRE VIII. 
Dispositions diverses. 

Application des dispositions d'ordre 
general de la Convention. 

Art. 51. Les dispositions d'ordre general 
qui figurent aux Titres I et II de la Convention 
sont applicables a !\\change des colis . 

Les Offices des pays participant au present 
Arrangement, qui entretiennent un echange <le 
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colis postaux avec des pays non contractants, 
admettent tous Jes autres Offices participants 
a profiter de ces relations pour l'echange des 
colis postaux avec ces derniers pays. 

Pour ceux de ces colis provenant des pays 
signataires de !'Arrangement, les quotes-parts 
de transit sont celles fixees par les articles 3, 
4 et 6, et, le cas echeant, 7, 34 et 36. 

Lorsque le pays qui desire adherer au present 
Arrangement reclame la faculte de percevoir 
une surtaxe superieure a 25 centimes par colis, 
le Bureau international soumet la demande 
d'adhesion a toutes les Administrations parti
cipant a !'Arrangement. Si, dans un delai de 
six mois, plus d'un tiers de ces Administrations 
ne se prononcent pas contre cette demande, elle 
est consideree comme admise. 

Approhation des propositions faites 
dans l'interva lle des reunions. 

Art. 52. Pour devenir executoires, les pro
positions faites dans l'intervalle des reunions 
(articles 18 et 19 de la Convention) doivent 
reunir: 

a. l 'unanimite des suffrages, s'il s'agit de 
!'addition de nouvelles dispositions ou de la 
modification des dispositions des articles 1 a 21, 
26 a 46, 48, 49, 50, 52 et 53 du present Arran
gement et de ]'article 53 de son Reglement ; 

b. les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de 
la modification des dispositions autres que 
celles mentionnees a l'alinea precedent ; 

c. la majorite absolue, s'if s'agit de !'inter
pretation des dispositions de I ' Arrangement et 
de son Reglement, hors le cas de litige a sou
mettre a !'arbitrage prevu a !'article 10 de la 
Convention. 

Dispositions finales. 
l\Iise a execution et duree de 
]'Arrangement. 

Art. 53. Le present Arrangement· sera mis 
a execution le l er juillet 1930 et demeurera en 
vigueur pendant un temps indetermine. 

En foi de quoi, les Plenipotentiaires des 
Gouvernements des Pays ci-dessus enumeres 
ont signe le present Arran~ement en un exem
plaire qui restera depose aux Archives du 
Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande
Bretagne et de l'Irlande du Nord et dont une 
copie sera remise a chaq ue Partie. 

Fait a Londres, le 28 juin 1929. 
(Suivent les signatures.) 

UNION POSTALE NIVERSELLE 
Protocole Final de l' A rrange1nent 

Au moment de proceder a la signature de 
! 'Arrangement concernant Jes colis postaux, 
conclu a la date de ce jour, les P!enipotentiaires 
soussignes sont convenus de ce qui suit: 
Exploitation du service par les entre
prises de. transport. 

I. Tout Pays ou la p oste ne se charge pas 
actuellement du transport des colis postaux, et 
qui adhere a !'Arrangement susmentionne, aura 
Ja faculte d'en faire executer les clauses par Jes 
entreprises de chemins de fer et de navigation. ' 
II pourra, en meme temps, limiter ce service 
aux colis provenant ou a destination de loca
tites desservies par ces entreprise . 

L' Administration posta le de ce Pays devra 
s'entendre avec les entreprises de chemins de 
fer et de navigation pour assurer la complete 
execution, par ces dernieres, de toutes les clau
ses de !'Arrangement, specialement pour orga
niser le service d'echange. 

Elle leur servira d'intermediaire pour toutes 
leurs relations avec les Administrations postales 
des autres Pavs contractants et avec le Bureau 
international: · 

Services aeriens. 
II. Les dispositions concernant le transport 

des colis ROstaux par voie aerienne sont annexees 
8., !'Arrangement des colis postaux et sont con
siderees comme faisant partie integrante de 
celui-ci et de son Re~lement. 

Toutefois, :par derogation aux rl.ispositions 
generales de I Arrangement, la modification de 
ces dispositions peut etre envisagee de temps 
a autre par une Conference comprenant Jes 
representants des Administrations directement 
interessees. 

Cette Conference pourra etre convoquee par 
l'intermediaire du Bureau international a la 
demande de t.rois au moins de ces Administra
tions. 

L'ensemble de dispositions· nouvelles propo
sees par cette Conference devra etre soumis, 
pour vote, par l'intermediaire du Bureau inter
national, aux Pays contractants. La decision 
sera prise a la majorite des voix exprimees. 

Transit. 
III. La faculte de ne pas assurer le transport 

des colis postaux en transit par leur territoire 
est accordee provisoirement a la Perse, aux 
Colonies portugaises de l'Afrique et a la Colonie 
du Congo beige. 

Ence q ui concerne le Congo beige, cette clause 
ne s'applique pas aux colis en provenance ou a 
destination des Colonies franQaises du Tchad, 
de l 'Oubangui-Chari et du Moyen-Congo. 

Surtaxes de transit. 
IV. Par exception aux dispositions de l'a1 -

ticle 3 de !'Arrangement, 
a. le droit de transit territorial peut etre 

provisoirement porte a : 
1 franc par le Bresil, la Republique de Co

lombie, l'Equateur, le Perou et Jes Etats-Unis 
de Venezuela: 

1 fr. 25 par la Chine; 
2 fr. 50 par la Turquie d'Asie; cette surtaxe 

peut etre portee a 4 francs pour Jes colis de et 
pour la Perse traversant la voie Trebizonde
Erzeroum-Bayezid ; 

b. une surtaxe de 50 centimes peut etre 
appliquee par la Republique de Panama aux 
colis pour leur transport a travers l'Isthme ; 

c. une surtaxe de 3 fr. 60 par colis, a titre 
de transit territorial, peut etre appliquee par 
!'Office argentin aux colis qui doivent etre 
transportes par le chemin de fer transandin ; 

d. l 'Eaypte (pour le Soudan) a la faculte de 
porter a f fr. 20 pour Jes colis de la coupure de 
1 ko., et a 4 fr. 40 pour les colis de la coupure 
de 5 kg., le droit territorial applicable aux colis 
de et pour le Congo beige en transit par le 
Soudan; 

e. le Congo beige a la faculte de porter a 60 
1 centimes, 2 francs et 4 francs respectivement, 
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le droit de transport territorial applicable aux 
colis de chacune des trois premieres coupures 
de poids en provenance ou a destination des 
Colonies fran9aises du Tchad, de l 'Oubangui
Cbari et du Moyen-Congo. 

Ce droit est susceptible de modification par 
entente entre les deux Offices interesses ; 

/. une surtaxe de 1 fr. 25 par colis, a titre 
de transit territorial, peut etre appliquee par 
)'Office cbilien aux colis qui doivent eti-e tran
sportes par le chemin de fer transa,ndin. 

Surtaxes terminales. 
V. A titre exceptionnel et provisoire, la 

surtaxe prevue par !'article 8 peut etre elevee 
jusqu'a: 

40 centimes par la R epublique Dominicaine ; 
50 centimes par la Bulgarie, la R epublique 

d'Ha[ti et l'Islande ; 
. 75 centimes par chacun des Offices designes 

ci-apres : Republique Argentine, Autriche, Chili, 
Chine, E spagne, Finlande, Grece, Guatemala , 
Indochine (pour certains bureaux eloignes) , 
Inde britannique, Nicaragua, Norvege, Repu
blique de Panama, Pologne, Republique du 
Salvador, Siam, Suede, Turquie d 'Asie, Uru
guay; la surtaxe de O fr. 75 accordee a la 
Turquie d'Asie peut etre portee a 2 francs pour 
les colis adresses aux bureaux eloignes des 
cbemins de fer et des cotes et dont le transport 
est effectue :oar les courriers terrestres ; 

l franc par l'Egypte (pour ce qui concerne 
les bureaux du Soudan) et par le Maroc (a 
l'exclusion de la Zone espagnole), a !'exception 
des bureaux de Casablanca, Mazagan, Moaador, 
Oudj da , Safi et Tanger ; 

0 

• 

1 fr. 25 par le Bresil, l'Equapeur, le Perou, les 
Etats-Unis de Venezuela et par les bureaux 
argentins de la Costa de! Sux, Tierra de! Fuego 
et iles adjacentes; 

1 fr. 50 par les Indes neerlandaises. 
La Bolivie a la faculte d'appliquer provisoire

ment Jes 3 surtaxes de fr. 3, 7 et 14, respective
ment, pour les colis de chacune des trois pre
mieres coupures de p olds originaires ou a desti
nation des localites autres que La Paz et Oruro. 

La Republique de Colombie a la faculte d'im
poser, a titre provisoire, Jes surtaxes ci-apres : 
1 fr. 25 p our chaque colis a destination des 
ports de mer et un franct par kilogramme ou 
fraction de kilogramme pour Jes colis a desti
nation des autres localites. 

L'Ethiopie a la faculte d'appliq uer provisoire
ment Jes surtaxes de 40 centimes, 1 fr . 25 et 
1 fr . 70, respectivement, pour !es colis de cha
cune des trois premieres coupures de poids. 

La Colo11ie du Congo beige, la Perse et Jes 
Colonies portugaises de !'Angola et du Mozam
bique sont autorisees a appliquer aux colis 
p osta,ux, pour leur parcours au dela de leurs 
bureaux d'echa,nge, une surtaxe qui ne peut 
depasser le tarif applicable aux colis de leur 
service interieur. 

Surtaxes speciales. 
VI. 1. Tout colis en provenance ou a desti

:na tion de la Corse ou de I ' Algerie donne lieu 
lt _la perception, sur l'expediteur: 1 ° du droit 
.applicable au transport maritim,i n'excedant 
p11,s 500 milles marins ; 2° d 'un droit t erritorial 
s upplementaire egal, au maximum, a la moitie 
de la quote part territoriale appliquee au)(; QQ!js 

en pro,Tenance ou a destination de la France 
continentale. 

2. Le transport eatre l'Espagne continentale 
d'une part, les iles Bale.ares, Jes possessions 
espagnoles du Nord de l 'Afrique et Jes bureaux 
de la Zone espagnole du Maroc, d'a ut re part, 
donne lieu a la percept ion d 'une surtaxe egale 
au droit applicable au transport maritime n'ex
cedant pas 500 milles marins. 

Le transport entre l 'Espagne continentale, 
d ~une p a rt, et les iles Canaries, d 'aut re part, 
donne lieu a la perception d 'une surtaxe egale 
au droit applicable au transport maritime n'ex
cedant pas 1000 milles marins. 

3. L'Administration portugaise a la faculte 
de percevoir une surtaxe de 1 fr. 50 par colis 
jusqu'a 5 kilogrammes pour le transport entre 
le Portugal continental et Jes iles Madere et 
Ac;,ores . 

4. Le transport entre l'Indochine, d'une 
part, et le Territoire de K ouang-Tcheou-Wan, 
d 'autre part, donne lieu a la percep t ion d 'une 
surtaxe egale au droit applicable au transport 
maritime n'excedant pas 500 milles marins. 

Tarifs speciaux. 

VII. L 'Inde britannique a la faculte d'appli
quer, aux colis originaires de son pays a desti
nation des autres pays, un tarif · gradue cor
r espondant a differentes categories de poids, a 
la conditi on que la moyenne des taxes ne de
passe pas la taxe normale, y compris la surtaxe 
a laquelle elle aurait droit . 

Cette derniere faculte est egalement accordee 
aux pays qui adbereront a !'Arrangement dans 
l' intervalle jusqu'au prochaia Congres. 

Colis avec valeur declaree. 

VIII. Par derogation aux dispositions de 
I' article 34 : 

a. la Colonie du Congo beige est autorisee 
a limiter a 500 francs le maximum de la decla
ration de valeur ; 

b. !'Office argentin est autorise a percevoir 
un droit supplementaire de 10 centimes par 
300 francs ou fraction de 300 francs pour Jes 
colis avec declaration de valeur en provenance 
ou a destination des bureaux de la Costa de! 
Sur, Tierra de] Fuego et iles adjacentes; 

c. le transport entre la France continentale, 
d 'une part, l'Algerie et la Corse, d'autre part, 
donne lieu, a la charge de l'expediteur, pour 
Jes colis avec valeur declaree, a un droit supple
mentaire d'assurance de 10 centimes par 300 
francs ou fraction ; . 

d. !'Office indochinois est autorise a perce
voir un droit supplementaire de 10 cent imes 
par 300 francs ou fraction de 300 francs pour 
les colis avec valeur declaree en provenance ou 
a destination des bureaux du Territoire de 
Kouang-Tcheou-Wan; 

e. l'Egypte est autorisee a porter a 10 cen
t imes par 300 francs ou fra.ction le droit d 'assu
rance des colis avec valeur declaree de et pour 
le Congo beige en transit par le Soudan. 

Tout colis avec deolaration de valeur en pro
venance ou a destination de la Corse et de 
l'Algerie donne l ieu, a la oharge de l 'expediteur 
et a titre de droit territorial corse ou algerien, 
a une taxe supplementaire d'assurance de 5 • 
centime par 300 francs ou fraction. 
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Exceptions au principe de la 
responsa bilite. 

IX. P1tr derogation aux dispositions de 
l'art.icle 37. le Congo beige et l'Egypte (pour le 
Soudan) sont autorises a ne payer aucune in
demnite pour l'avarie des colis originaires de 
tous les pays, a destination du Congo beige ou 
du Soudan, et contenant des liquides et des 
corps facilement liquefiables, des objetR en verre 
et des articles de meme nature fragile. 
Dimensions et volume. 

X. La Grece, la Tunisie et la Turq uie d' Asie 
ont la faculte de ne pas admettre provisoire
ment les colis dont les dimensions ou le volume 
excederaient le maximum autorise pour les 
services maritimes dans !'Arrangement. 

Colis encombrants. 
XI. Par derogation a la disposition de 

!'article 7, § l , lettre a, de I' Arrangement, 
l'Egypte (pour les bureaux du Soudan) et la 
Norvege out la faculte dans leurs relations 
avec les autres pays, de considerer comme 
encombrants les colis dont l'une des dimen
sions depasse un metre dix centimetres ou 
dont la somme de la longueur et du plus grand 
pourtour, pris dans un sens autre que celui 
de la longueur, depasse un metre 85 centimetres. 

Sont consideres comme encombrants, lors
q u'ils sont adresses a des localites de la Colom
hie autres que Jes ports de mer, Jes colis dont 
les dimensions sont superieures a 1 m. 05 de 
c6te ou dont la somme de la longueur et du 
plus grand pourtour, pris dans un sens autre 
que celui de la longueur, depasse 1 m. 80. 

En foi de q uoi, Jes Pleuipotentiaires ci-dessous 
out dresse le present Protocole q ui aura la 
meme force et la meme valeur que si Jes dispo
sitions qu'il contient etaient inserees dans le 
texte meme de !'Arrangement auquel ii se 
rapporte, et ils l'ont signe en un exemplaire 
qui restera depose aux Archives du Gouverne
ment du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne 
et de l 'Irlande du Nord et dont une copie sera 
remise a chaque Partie. 

Fait a Londres, le 28 ju:n J !l2!l. 
(Suivent Jes signatures.) 

UNION POS'l'ALE UNIVERSELLE 
REGLEMENT d'execution de l'arrangement 

concernant les colis postaux. 
Les soussignes, vu !'article 4 de la Convention 

postale universelle, conclue a Londres le 28 
juin 1929, ont, au nom de leurs Administrations 
respectives, arrete, <;l.'un commun accord, Jes 
mesures suivantes pour assurer !'execution de 
!'Arrangement concernant Jes colis postaux: 

CHAPITRE I. 
Dispositions generales. 

Acheminement. 
Article premier. 1. Chaque Administrati

on est obligee d 'acheminer, par Jes voies et 
moyens qu'eUe emploie pour ses propres colis, 
les colis postaux qui Jui sont remis par une autre 
Administration pour etre expedies en transit 
par son territoire. 

En cas d'interruption d 'une voie, les colis en 
• transit qui devTaient suivre cette voie sont 
achemines par la route disponible la plus utile. 

2. Le transit doit etre effectue aux conditi
ons fixees par !'Arrangement et par le Regle
ment, meme si !'Office de destination des colis 
n'a pas adhere a I ' Arrangement. 

3. Dans Jes rapports entre pays separes par 
un ou plusieurs territoires intermediaires, les 
colis doivent suivre Jes voies dont Jes Offices 
interesses sont convenus. 

4. Les colis envoyes en fausse direction sont 
reexpedies sur leur veritable destination par la 
voie la plus directe dont peut disposer !'Office 
reexpedi teur. 

Mode de transmission. 
Art. 2. 1. L'echange des colis entre pays 

limitrophes ou relies entre eux au moyen d 'un 
service maritime direct est effectue par les 
bureaux et dans les locaux designes par Jes 
Offices interesses. 

2. A moins d 'arrangement contraire, la 
transmission des colis entre pays nonlimitrophes 
s'opere a decouvert. 

Les Offices interesses peuvent s'entendre 
pour etablir des echanges en sacs, paniers ou 
compartiments clos avec feuilles de route di
rectes ; dans ce cas, lesdits Offices arretent 
d 'un commun accord Jes mesures necessaires. 

3. Toutefois, ii est obligatoire de former des 
recipients clos, lorsque le nombre des colis est 
de nature a entraver les operations d'une 
Administration intermediaire d'apres la decla
ration de cette Administration. 

Les recipients doivent porter !'indication tres 
lisible du bureau ou du pays d'o.rigine, et, 
sauf arrangement contraire, d'un numero 
d'ordre. Leur poids ne doit pas depasser 50 kg., 
s'il s'agit de sacs et 70 kg., s'il s'agit d'autres 
recipients. 

Ils doivent etre renvoyes vides a !'Office 
expediteur par le prochain courrier. 

L' Office reexpediteur doit faire mention sur 
ses feuilles de route des numeros des recipients 
retoumes et devient responsable de la perte de 
ceux dont ii ne peut pas prouver avoir effectue 
le renvoi. 

Renseignements a fournir aux Admi
nistrations. 

Art. 3. 1. Les .Administrations qui entre
tiennent des services maritimes reguliers desig
nent, aux autres Offices, ceux de ces services 
qui peuvent etre affectes au transport des colis , 
en indiquant les distances. 

2. Les Administrations qui ont entre elles 
des echanges directs se notifient mutuellement, 
au moyen de tableaux conformes au modele 
C. P 1 ci-annexe : 

a. la nomenclature des pays sur lesquels 
elles peuvent acheminer Jes colis qui leuT 
sont remis; 

b. Jes voies ouvertes a l'acheminement des
dits colis, a partir de l'entree sur leurs 
territoires ou dans leurs services ; 

c. le total des frais qui doivent leur etre 
bonifies pour chaque destination; 

d. le nombre de declarations en douane 
dont chaque colis doit etre accompagne. 

3. Chaque Administration doit, en outre, 
faire connaitre directement au premier Office 
intermediaire quels sont Jes pays pour lesquels 
elle se propose de lui livrer des colis. 
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Voies de transmission et taxes. 
Art. 4. Au moyen des tableaux O P I re<;ms 

de ses correspondants, chaque Administration 
determine les voies a employer pour la trans
mission de ses colis et les taxes a percevoir sur 
les expediteurs, d'apres les conditions dans 
lesquelles s'effectue le transport intermediaire. 

CHAPITRE II. 
Dispositions applicables a tous les co/is. 

Verification des colis. 

Art. 5. La maniere de voir du bureau ex
pediteur, en ce qui concerne le calcul exact du 
volume, du poids ou de la dimension, doit etre 
consideree comme prevalant, sauf erreur 
evidente . 

Conditionnement des colis. 
Art. 6. Pour etre admis au transport, tout 

colis doit: 
a. porter l'adresse exacte du destinataire, 

ainsi que celle de l'expediteur en caracteres 
latins. Les adresses au crayon ne sont pas admi
ses ; toutefois, sont acceptes Jes colis dont 
l'adresse est ecrite au crayon-encre, sur un fond 
:prealablement mouille. L'adresse doit etre 
ecrite sur le colis meme ou sur une etiquette 
attachee solidement a ce dernier, de maniere 
qu'elle ne puisse se detacher. Il est recommande 
d'inserer dans l'envoi une copie de la suscripti
on avec mention de l'adresse de l'expediteur; 

b. etre emballe et ferme d'une maniere 
qui reponde a la duree du transport et qui 
preserve assez efficacement le contenu pour 
qu'il soit impossible d'y porter atteinte sans 
laisser une trace apparente de v iolation. Toute
fois, sont acceptes sans emballa.ge les objets 
qui peuvent etre emboites, ou reunis et mainte
nus par un lien solide muni de plombs ou de 
cachets, de maniere a former un seul et meme 

, colis ne pouvant se desagreger. II n'est pas 
exige, non plus, d'emballage pour Jes colis d'une 
seule piece, tels que fieces de bois, pieces me
talliques, etc., qu'il nest pas dans Jes usages du 
commerce d'emballer. 

Les objets pouvant blesser Jes agents des 
postes ou endommager Jes autres envois doivent 
etre emballes de fa9on a eviter tout danger: 

c. etre scelle par des cachets identiq ues a la 
cire, par des plombs, ou par un autre moyen, 
avec empreinte ou marque speciale uniforme 
de l'expediteur; 

d. presenter des espaces suffisants pour 
permettre !'inscription des indications de ser
vice, ainsi que !'application des timbres et des 
etiq ue_ttes. 

Emballages speciaux. 
Art. 7. 1. L'emballage des colis qui doivent 

etre transportes sur de tongues distances ou 
supporter de nom breux transbordements et 
manipulations, et notamment l 'emballage des 
colis a destination des pays d 'outre-mer, doit 
etre particulierement solide et bien condition
ne; en particulier, lorsque le contenu est com
pose de metaux precieux, d'objets en metal OU 

de marchandises lourdes, il est indispensable 
d'employer, pour l'emballage, des boites en 
metal resistant ou des cai,ses en bois d'au moins 
un centimetre d'epaisseur. 

2. Les liquides et les corps facilement lique 
fiables doivent etre expedies dans un double 
recipient. Entre le premier (bouteille, flacon, pot, 
boite, etc.) et le second (boite en metal, en 
bois resistant ou en carton ondule de solide 
qualite) est menage, autant que possible, un 
espace qui doit etre rempli de sciure, de son 
ou de toute autre matiere absorbante ou pro-
tectrice. • 

Cette derniere condition est o bligatoire lors
q ue le premier recipient est particulierement 
fragile . 

Les poudres seches colorantes, telles q ue 
!'aniline, etc., ne sont admises que dans des 
boites en fer-blanc resistant, placees a leur tour 
dans des boites en bois avec de la sciure entre 
les deux emballages. Les poudres seches non 
colorantes doivent etr e placees dans des boites 
en metal, en bois ou en carton; ces boites doi
vent etre elles-memes enfermees dans un sac 
en toile ou en parchemin. 

3. Lorsqu'ils sont admis par Jes divers 
Offices appeles a participer au transport, Jes 
colis contenant des allumettes, des capsules 
et des cartouches metalliq ues char''7ees pour Jes 
armes a feu portatives et des elements de 
fusees d'artillerie inexplosibles doivent etre 
solidement emballes a l'interieur et a l'exterieur 
dans des caisses ou des barils. Le contenu doit, 
en outre, etre indique taut sur le bulletin d'ex
pedition que sur l'envoi meme. 

Bulletins d'expedition et declarations 
en douane. 

Art. 8. 1. Chaque colis doit etre accompag
ne d'un bulletin d'expedition en cart.on resistant 
de couleur blanche et de declarations en douane 
conformes aux modeles C P 2 et O P 3 ci
annexes ; les declarations en douane sont solide
ment attachees au bulletin d'expedition. 

L'expediteur peut ajouter sur le coupon du 
bulletin d'expedition des communications rela
tives a l'envoi. Il doit, en outre, indiquer, au 
verso du bulletin d'expedition, soit par ecrit, 
soit en soulignant la contexture imprimee, la 
maniere dont ii entend disposer du colis au cas 
ou la livraison ne pourrait etre effectuee. 

Oette annotation, qui doit etre libellee en 
fran9ais ou dans une langue connue dans le· 
pays de destination, est reproduite sur le colis
meme. 

Les dispositions suivantes sont seules admises: 
a. que le colis soit immediatement renvoye; 
b. que le colis soit reexpedie au meme 

destinataire dans une autre localite ; 
c. que de colis soit remis a un autre destina

taire (eventuellement sans perception du mon
tant du remboursement ou contre payement 
d'une somme inferieure a celle indiquee primiti
vement}; 

d. que le colis soit signale comme tombe en 
rebut· 

e. que l'avis de non-remise_soit adres~e a un 
tiers dans le pays de destmat10n du coh s ; 

/. que le colis soit vendu aux risques et 
perils, de l'expediteur ou traite comme aban
donne. 

2. Un seul bulletin d'expedition et une seule 
declaration en douane peuvent servir pour 
plusieurs colis ordinaires jusqu'au nombre de 
trois, emanant du meme expedit.eur, soumis a la 
meme taxe et destines a la meme personne. 
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Cette disposition n 'est pas applicable aux colis 
expedities contre remboursement , avec declara 
tion de valeur, ou a remet t re aux destinat aires 
francs de droits, colis pour lesquels les docu
ments collectifs ne sont pas admis. 

Chaque pays peut toutefois exiger un bulletin 
d'expedition et une declaration en douane par 
colis. 

3. Les Administrat ions n 'assument aucune 
responsabilite du chef des declarations en 
douane. 

Colis francs de droits . 
Art . 9. 1. Les bulletins d'expedit ion des 

colis a remettre francs de droits aux destina
taires doivent porter l'en-tete t r es appa-rent 
,,Franc de droits" ou une ment ion analogue 
dans la langue du pays d'origine. Les adresses 
des colis ainsi que les bulletins d 'expedition 
sont pourvus d'une etiquette de couleur jaune 
portant egalement, en gros caracteres, !'indica
tion ,,Franc de droits". 

2. Tout colis expedie franc de droits est 
accompagne d'un bulletin d'affranchissement 
conforme au modele C. P 4 ci-annexe, confec 
tionne en carton de couleur jaune et dont le 
recto est rempli par le bureau expediteur . Le 
bulletin d 'affranchissement est solidement atta
che au bulletin d 'expedit ion. 

A vis de reception. 
Art. 10. 1. Les colis dont l 'expediteur 

demande un avis de recep t ion doiven t porter 
!'annotation tres apparente ,,Avis de reception" 
ou l 'empreinte d'un t imbre ,,A. R." . La m eme 
mention est reproduite sur les bulletins d 'expe
dition. 

2. Ces colis sont accompagnes d 'une formule 
conforme ou analogue au modele C 6 annexe 
au R eglement de la Convention ; cett e formule 
est etablie par le bureau d'origine ou par t ou t 
autre bureau a designer par !'Office expediteur , 
et jointe au bulletin d 'expedit ion du colis 
auquel elle se rapporte. Si elle ne parvient pas 
au bureau de destination , celui-ci dresse d 'office 
un nouvel avis de recept ion. 

3. Le bureau de destination, apres avoir 
dument rempli la formule C 6, la renvoie, a 
decouvert et en franchise de port, a l'adresse de 
l'expediteur du colis. 

4. Lorsque l 'expediteur reclame un avis de 
reception qui ne lui est pas parvenu dans les 
delais voulus, ii est pi-ocede conformement aux 
r egles t racees a l'ar ticle suivant. Dans ce cas, 
ii n 'est pas per ~m une deuxieme t axe et le 
bureau d 'origine inscrit, en tete de la formule 
q 6, la m,~ntion ,,Duplicata de l 'avis de recep
tion, etc .. 

Avis de r ecept ion demande 
posterieurement au depot. 

Art. 11. 1. Lorsque l'expediteur demande 
un avis de recept ion d 'un colis posterieurement 
au depot , le bureau d'orgine remplit une formule 
C 6 (modele annexe au Reglement de la Con
vent ion). 

Cette formule est attachee a une r eclamation 
modele C P 5 revetue d'un t imbre-poste 
representant la t axe prevue a !'article u3 de 
Ja Convent ion et t raitee selon Jes prescript ions 
de !'article 41 du present R eglement, a Ja seule 
exception pres que, en cas de livraison reguliere 

du colis, le bureau de destination retire la for
mule C P 5 et renvoie la formule C 6 a l'origine 
de la maniere prescrite au § 3 de !'article 
precedent. 

2. Toutefois, dans les pays ou le service des 
colis postaux n 'est pas execute par l' Admini
stration des postes, la perception de la taxe est 
constatee sur la formule C P 5, soit par !'apposi
t ion d 'une vignet te speciale, soit par !'indica
t ion du montant de cette perception. 

CH APITRE III. 
Oolis contre remboursement. 

I ndications a porter sur le colis et 
sur le bulletin d'expediton. 

Ar t. 12. 1. Les colis greves de rembourse
ment et les bulletins d'expedition y afferents 
doivent porter l'en-tete ,,R emboursement" , 
ecrit ou imprime d 'une maniere tres apparente 
et suivi de !'indication du montant du rembour
sement en caracteres latins, en toutes lettres 
et en chiffres arabes, sans rature ni surcharge, 
meme approuvees. 

2. L'expediteur doit indiquer, sur le colis 
et au rect o du bulletin d 'expedition, son nom 
et son adresse, en caracteres latins. 

Lorsque le montant encaisse est a verser en 
compte courant postal dans le pays de destina 
tion, le colis et le bulletin d 'expedition doiven t 
porter, en out re, du cote de la suscription, 
!'annotation suivante libellee en fran qais ou dans 
une autre langue connue dans le pays de desti
nation: 

,,A porter au credit du compte des ch eques 
post aux No . ...... de M . . . . .. a ... .. . 
tenu par le bureau des cheques d . . .... " 

Etiquet te. 
Art. 13. Les colis contre r emboursement 

ainsi que Jeurs bulletins d 'expedition doivent 
etre revetus, du cote de la suscription, d 'une 
etiquette de couleur orange conforme au modele , 
C 7 annexe au R eglement de la Convention. 
l\fandat de remboursement. 

Art . 14. c,auf le cas prevu a !'article 15 ci
apres, tout colis contre remboursement est 
accompagne d'une formule de mandat de rem
boursement en carton resistant, de couleur 
blanche, conforme au mod ele C P 6 ci-annexe. 
Cette formule, qui est attachee au bulletin 
d'expedition, doit porter !'indication du mon
tant du remboursement dans la monnaie du 
pays d 'origine et indiquer, en r egle generale, 
l'expediteur du colis comme beneficiaire du 
mandat. Chaque Administration est libre de 
faire adresser aux bureaux d'origine des colis 
ou a d'au tres de ses bureaux les mandats 
a fferents aux envois originaires de son service. 
Le coupon du mandat de remboursement doit 
indiquer le nom et l'adresse du dest inataire du 
colis, ainsi que le lieu et la date de depot de 
cet envoi. 
Versement en compte courant 
postal. 

Art . 15. Tout colis dont le montant en
caisse doit etre verse en compte courant posta l 
dans le pays de dest ination est accompagne, 
sauf arrangement contraire, d'un bulletin de 
versement conforme a la formule prescrite dans 
le service interieur de ce pays. Le bulletin doit 
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d esigner le t itulaire du compte a crediter et con
t enir t outes les autres indications q ue comporte 
le texte de la for mule, a !'exception du montant 
a crediter qui sera inscrit par !' Office de desti 
nation apres encaissement du montant du rem
bonrsement . Ri le bulletin de versement est 
p ourvu d'un coupon, l'expeditenr y ment ionne 
son nom et son adresse, ainsi que les autres 
indications qu'il juge necessaires. 

Le bullet in de versement est reuni solidement 
au bulletin d 'expedition. 

Conversion du montant du rem-
b oursement . 

Art . 16. Sauf entente contraire, le montant 
des remboursements exprime dans la monnaie 
du pays d 'origine de l'envoi est convert i en 
monnaie du pays destinataire par les soins de 
!'Administrat ion de ce pays, qui se sert du t aux 
de conversion dont elle fait usage pour la 
conversion des mandats de poste a destination 
du pays d 'origine des colis. 

Divergence ent re les indications du 
montant du remboursement . 

Art. 17. En cas de divergence entre les 
indications du montant du r emboursement 
fignrant sur le colis, sur le bulletin d 'expedition 
et sur le mandat, la somme la plus elevee doit 
etre encaissee snr le destinataire. 

Si celui-ci refuse de verser cette somme, le 
colis peut etre livre, sauf !'except ion prevue 
ci-apres, contre payement de la somme inferi
eure, mais sous r eserve qu'un payement com
plementaire sera effectue, s' il y a l ieu, des 
reception des renseignements qui seront fournis 
par !'Office expediteur. Si le destinataire n 'ac
cepte pas cet te condit ion, il est snrsis a la livrai
son du colis. 

Dans t ous les cas, une demande de renseig
nements est transmise immediatement a !' Office 
expediteur, qui doit y repondre, dans le plus 
conrt delai possible, en yrecisant le montant 
exac t du remboursement. 

Lorsque le destinataire est de passage ou doit 
s'absenter , le payement de la somme la plus 
elevee peut et re exi~e. En cas de refus, le colis 
n'est livre qu 'a la recep tion qe la reponse a la 
demande de renseignements. 

Dela i de payement. 
Ar t. 18. 1. Le montant du rembonrsement 

doit etre paye dans un delaide 7jours acompter 
du lendemain de l 'arrivee du colis au bureau 
destinat aire. Ce delai peut etre etendu jusqu'au 
maximum d'un mois par les Administrations 
auxquelles leur legislation en fait une obligation . 
A !'expirat ion du dela i de garde, le colis est 
tra ite comme etant tombe en rebut , conforme
ment aux disposit ions de !'article 21 de !'Arran
gement . L'expediteur peut toutefois demander 
q ue les dispositions prescrit es par lui en vert u 
de !'article 8, § 1, du present R eglement soient 
executees immediatement si le dest inataire 
r efuse de payer le montant du remboursement 
!ors de la premiere presentation. 

2. Dans le cas ou, en reponse a un avis de 
non-remise, l 'expediteur a donne des instruc
t ions au bureau de destination, les detais sus
mentionnes soot comptes du lendemain de 
l 'arrivee de ces instructions. 

R eduction ou annulation du rem
boursement. 

Art. 19. Les demandes cl 'annulation ou de 
reduction du montan t du remboursement sont 
soumises aux r egles et fo rmalites prescrites par 
!'ar t icle 35 du R eglement de Ja Convent ion . 

Excepte le cas prevu a !'article 15 du present 
Reglement, toute demande par voie postale de 
reduction du montant du remboursement doit 
etre accompagnee d ' uue nouvelle fon:nu lc de 
mandat de remboursement indiquant le mon
tant rectifie. 

Reexpedition. 
Art. 20. Les colis greves de rembom sement 

peuvent etre reexpedies si le pays de la nouvelle 
destination assure, avec celui d'origine, le ser
vice des colis de cette categorie. Dans ce cas, 
les colis sont accompagnes des formu les de 
mandats de remboursement etablies par le 
service d'origine. L'Office de Ja nouvelle destina
t ion procede a Ja liquidation des r embourse
ments comme 5i Jes colis lui avaient ete expedies 
directement . 

Ne peuvent etre reexpedies les colis dont le 
montant encaisse doit etre verse en compte 
courant postal dans le pays de destination 
primitif. 

Emission du mandat de rembour
ment ou du bulletin de versement. 

Art. 21. Immediatement apres avoir en
caisse le montant du remboursement, le bnreau 
de destination, ou tou t a utre bureau designe 
par I ' Administration destinataire, remplit la 
part ie ,,Indications de service" du manda t de 
remboursement et, apres avoir appose son 
t imbre a date, le renvoie sans t axe au bureau de 
depot du colis OU au bureau qui a ete speciale
ment designe par !'Office d 'origine sur le titre 
Jui-meme. . 

Lorsqu'une demande de renseignements sur 
le montant exact du remboursement a ete 
adressee a !' Office d'origine, ii est sursis a l 'envoi 
du maudat jusqu'a la reception de la reponse a 
cette demande. 

Les mandat s de rem boursement so Qt pa yes 
aux expediteurs des colis dans les conditions 
determinees par chaq ue Administration. Les 
bulletins de versement des colis contre rem
boursement, dont le montant doit etre porte a 
un compte courant postal dans le pays de 
destination, sont traites d'apres le regime 
interieur des cheques et v irements postaux de 

. ce pays. 

Annulation ou remplacement des 
formules de mandats de rembonrse
ment ou de bulletins de versement. 

Art . 22. 1. Les fo rmules de mandats de 
remboursement qui cleviennent inut ilisahles par 
suite de demanclea d'annulation ou de reduction 
du montant clri remboursement, de meme que 
Jes formules de bulletins de versement clevenues 
inutilisables en cas d'annulation du montant du 
rem boursement, sont detruites par les soins de 
!'Office destinataire des colis. 

2. Les fo rmu!es afferente aux colis greves de 
remboursement qui, pour un motif quelconque, 
sont renvoyes a l 'origine, doivent etre annulees 
par les soins de !'Office qui effe~tue le renvoi. 

3. J.orsque les formules afferentes a ux colis 
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greves de remboursement sont egarees, perdues 
ou detruites avant l'eucaissement du rembourse
ment, le bureau destinataire en etablit des 
duplicata aur formule C P 6 ou sur formule de 
bulletin de versement, se!on le cas. 

Mandats de remboursement e~ares, 
perdus, detruits, non reclames ou 
non remis aux beneficiaires. 

Art. 23. 1. Les mandats de remboursement 
egares, perdus ou detruits apres l'encaissement 
du remboursement sont rem.places par des 
duplicata ou des autorisations de payement, 
apres constatation par les Administrations 
interessees que les mandats n'ont pas ete payes. 

2. Les mandats de remboursement dont Jes 
beneficiah-es n'ont pas reclame le payement 
dans les delais de validite fixes par le Regle
ment des mandats, et ceux qui n'ont pu etre 
delivres aux beneficiah-es,sont traites conforme
ment aux dispositions de !'article 39 du Regle
ment de la Convention. 

CHAPITRE IV. 
Golis avec valeur declaree. 

Indication du montant de la 
declaration. 

Art. 24. 1. La declaration de la valeur doit 
etre exprimee clans la monnaie du pays d'origine 
et etre inscrite par l'expediteur sur le colis et 
le bulletin d'expedition, en caracteres latins, en 
toutes lettres et en chiffres arabes, sans rature 
ni surcharge, meme approuvees. 

2. Le montant de la declaration de valeur 
doit etre converti en francs-or par l'expediteur 
ou par !'Office d'origine. Le resultat de la con
version doit etre indique par de nouveaux chif
fres places a cote ou au-dessous de ceux qui 
representent le montant de la declaration dans 
la monnaie du pays d'origine. 

Le montant en francs-or doit etre souligne 
d'un fort trnit au crayon de couleur. 

Etiquettes et timbres-poste. 
Art. 25. Les colis avec valeur declaree ainsi 

que leurs bulletins d'expedition doivent, etre 
revetus d'une etiquette de couleur rouge, de 
petites dimensions, conforme au modele C P 7 
ci-annexe, avec !'indication en caracteres latins 
de la lettre V, du nom du bureau d 'origine et 
du numero d'ordre sous lequel le colis est inscrit 
dans le registre de ce bureau. 

Toutefois, les Offices ont la faculte de revetir 
les colis avec valeur declaree et leurs bulletins 
d'expedition de !'etiquette C P 8 prevue a !'ar
t icle 31 du present Reglement et d'une etiquette 
de couleur rouge, de petites dimensions, portant, 
en gros caracteres, la mention: ,,Valeur decla
ree". 

Lorsque les colis contiennent des pieces de 
monnaie, des billets de banque, des billets de 
monnaie ou des ,aleurs quelconques au porteur, 
du platine, de l'or ou de !'argent, manufacture 
ou non, des pierreries, des bijoux et d'autres 
objets precieux, Jes cachets ou scelles, de meme 
9-ue Jes etiquettes de toute nature et, le cas 
echeant, les timbres-poste apposes sur Jes colis 
doivent etre espaces, de faQon a ne pas pouvoir 
cacher des lesions de l'emballage. Les etiquettes 
et, le cas echeant, les timbres-poste ne doivent 
pas, non plus, etre replies sur !es deux faces de 

l'emballage de maniere a couvrir la bordure. 
Le cas echeant, Jes etiquettes sur lesquelles 
figure l'adresse des colis de l'espece ne peuvent 
pas etre collees sur l'emballage meme. 

Empreinte du cachet. 
Art. 26. Outre !'indication de la declaration 

de valeur prescrite par l'arLicle 24 du present 
Reglement, le bulletin d'expedition accompag
nant chaque colis avec valeur declaree doit 
porter une reproduction exacte de l'empreinte 
ou de la marque speciale de l'expediteur prevue 
a !'article 6, lettre c dudit Reglement. 

Indication du poids. 
Art. 27. Le poids exact en grammes de 

chaque colis avec valeur declaree doit etre 
inscrit par l'Office · d'origine: 

a. sur l'adresse du colis; 
b. sur le bulletin d'expedition, a la place a. 

ce reservee. 

Declaration frauduleuse. 
Art. 28. Lorsque des circonstances quelcon

ques ou les reclamations des interesses viennent 
a reveler !'existence d'une declaration fraudu
leuse de valeur superieure a la valeilr reelle in
seree dans un colis, avis en est donne a !'Office 
d'origine, clans le plus bref delai possible, et, 
le cas echeant, avcc les pieces de l'enquete a 
l'appui. 

CHAPITRE V. 
Golis urgents. 

Etiquette. 
Art. 29. Les colis urgents et les bulletins 

d'expedition y afferents doivent porter une eti
quette avec !' indication· tres apparente ,,Ur
gent" . 

Transmission et comptabilite. 
Art, 30. Les Offices qui participent a l'echan

ge des colis urgents s'entendent pour assurer la 
transmission rapide et, autant que possible, 
directe de ces colis ; 9es Offices arretent e~ale
ment d'un commun accord Jes mesures neces
saires pour la comptabilite. 

CHAPITRE VI. 
Operations au depart et it, l' arrivee. 

Numero d 'enregistrement et lieu 
de depot. 

Art . 31. Chaque colis, ainsi que le bulletin 
d 'expedition qui s'y rapporte, doit etre revetu 
d'une etiquette de petites dimensions conforme 
au modele C P 8 ci-annexe indiquant, de maniere 
apparante, le numero de l'enregistrement et le 
nom du bureau de depot. Cette prescription ne 
s'applique pas aux colis avec valeur declaree 
revetus de !'etiquette C P 7 prevue a !'article 25, 
l er alinea, du present Reglement. Le meme 
bureau d'origine ne peut employer en meme 
temps deux ou plusieurs series d'etiquettes, sauf 
le cas ou les series sont completees par un carac
tere distinctif. 

Application du timbre a date et 
indication de poids. 

Art. 32. 1. Le bulletin d'expedition est 
frappe par le bureau d'origine, du cote de la 
suscription, du timbre indiquant le lieu et la 
date du depot. 
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2. Le poids en kilogrammes de chaque col.is 
doit etre inscrit par le bureau d'origine sur le 
hulletin d'expedition a la place reservee a cet 
effet. Les fractions de kilogramme sont arron
dies au kilogramme superieur. 

Colis expres. 
Art. 33. Les colis a remettre par expres 

ainsi que les bulletins d'expedition correspon
dants sont pourvus, autant que possible a cote 
de !'indication du lieu de destination, d'une 
etiquette imprimee, de couleur rouge £once, 
portant en gros caracteres le mot .,Expres" . 

Renvoi des bulletins d'affranchisse-
ment. Recuperation des droits avan-
ces. 

Art. 34-. 1. Apres la livraison d'un colis 
franc de droits au destinataire, le bureau qui a 
fait l'avance des frais de douane ou autres pour 
le compte de l'expediteur complete, en ce qui 
le concerne, !es indications qui figurent au verso 
du bulletin d'affranchissement et transmet ce 
dernier, accompagne des pieces j ustificatives, 
sous enveloppe fermee, sans indication du con
tenu, au bureau d'origine du colis. 

Toutefois, chaque Administration a le droit 
de faire effectuer, par des bureaux specialement 
designes, le renvoi des bulletins d 'affranchisse
ment greves de frais et de demander que les 
bulletins soient transmis a un bureau determine. 
Dans ce dernier cas, le nom du bureau auquel 
les bulletins doivent etre renvoyes est inscrit 
par le bureau expediteur du colis au recto du 
bulletin d'affranchissement. 

2. Lorsqu'un colis qui porte !'etiquette 
,,Franc de droits" parvient au service destina
taire sans bulletin d'affranchissement, le bureau 
charge du dedouanement etablit un duplicata 
du bulletin en ayant soin de substituer le nom 
du pays d'origine de l 'envoi a celui de !'Office 
dont il releve lui-meme et d'indiquer, autant 
que possible, la date de depot du colis. Lorsque 
le bulletin d'affranchissement est perdu apres 
livraison du colis, un duplicata est etabli dans 
les memes conditions. 

3. Les bulletins d 'affranchissement afferents 
aux colis qui, pour un motif quelconque, sont 
renvoyes a l'origine, et dont le dedouanement 
n'a pas encore ete effectue par !' Office destina
taire, doivent etre annules par Jes soins de cet 
Office et etre attaches aux bulletins d'expedi
tion. 

4. A la reception d 'un bulletin d'affranchis
sement indiquant les frais debourses par le ser 
vice destinataire, !'Office d'origine convertit le 
montant de ce8 frais dans sa propre monnaie 
a un taux qu'il determine lui-meme et qui ne 
doit pas etre superieur au taux fixe pour !'emis
sion des mandats de poste a destination du 
pays correspondant. Le resultat de la conversion 
est indique dans le corps de la formule et sur 
le coupon lateral ; ii est appuye de la signature 
de l'agent qui a opere la conversion. Apres 
avoir recouvre le montant des frais, le bureau 
d'origine remet a l 'exrediteur le coupon du 
bulletin et, le cas echeant, les pieces justifi
catives. 

Reexpedition. 
Art. 35. 1. Les colis reexpedies par suite 

de fausse direction ne peuvent etre frappes de 

droits de douane ou autres par l'Office reexpe
diteur. 

Lorsque ce dernier renvoie un colis a !'Office 
qui l'a achemine en dernier lieu, il lui restitue 
les bonifications qu'il a re , ues et signale l'erreur 
par un bulletin de verification. 

Dans les autres cas et si le montant des taxes 
qui lui ont ete attribuees est insuffisant pour 
couvrir les frais de reexpedition qui lui incom
bent, !'Office reexperuteur bonifie a l'Office 
auq uel ii remet le colis les droits de transport 
que comporte l'acheminement; ii se credite 
ensuite de la somme dont ii est a decouvert 
par une reprise s111· le b111·eau d'echange qui a 
transmis en dernier lieu le colis en fausse direc
tion. Le motif de cette reprise est notifie a ce 
bureau au moyen d'un bulletin de verification. 

2. Lorsqu'un colis a et e admis a tort a !'ex
pedition par ·suite d 'une erreur im1-mtable au 
service postal et doit, pour ce motif, etre ren
voye au pays d'origine, !'Office qui restitue le 
colis alloue a !'Office qui le lui a livre les boni
fications qu' il en a re 9ues. 

Lorsque le renvoi est la consequence d'une 
erreur de l'expediteur ou d' une des interdictions 
prevues a !'article 15 de !'Arrangement, les 
frais de transport qui resultent de !'operation 
sont a la charge des expedite111·s. Chaque Office 
se credite de sa quote-part par une reprise, ainsi 
qu'il est indique au § 3 ci-apres pour Jes colis 
reexpedies. 

3. Les col is " eexpedies par suite de cbange
ment de residence des destinataires ou d'une 
erreur imputable a l'expediteur sont greves, a 
la, charge des destinataires, par !'Office distribu
teur, d'une taxe representant les quotes-parts 
revenant aux divers Offices qui ont participe 
au transport de reexpedition. 

L'Office reexpediteur se credite de sa quote
part sur !'Office intermediaire ou sur l' Office de 
la nouvelle destination. Dans les cas ou le pays 
de reexpedition et celui de la nouvelle de~tina
tion ne sont pas limitrophes, le premier Office 
intermediaire qui re9oit un colis reexpedie se 
credite du montant de sa quote-part et de celle 
de !'Office reexpediteur, vis-a-vis de !'Office 
auquel ii livre cet objet; et ce dernier, a son 
tonr, s'il n 'est lui-meme qu'un intermediaire, 
repete, sur !'Office suivant, sa propre quote-part, 
cumulee avec celle dont ii a t-enu compte a 
l 'Office precedent. La meme operation se pour
suit dans les rapports entre Jes differents Offices 
participant au transport, jusqu'a ce que le 
colis parvienne a !'Office distributeur. 

Lorsque la taxe de transport est acquittee au 
moment de la reexpedition, le colis est traite 
comme s'il etait adresse directement par le pays 
reexpediteur au pays de la nouvelle destination. 
Dans ce cas, aucune taxe de transport n'est 
per 9ue sur le destinataire. 

Les frais repris doivent etre indiq ues en detail 
( droits de transport, droit de magasinage, droits 
de douane, etc.) sur le bulletin d'expedition ou, 
si ce n 'est pas possible, sur un bordereau joint 
a ce document. 

4. Les dispositions du paragraphe precedent, 
a lineas 1, 2 et 4, sont appliiuees egalement aux 
colis postaux en transit qu une Administration 
intermediaire doit acheminer par une voie plus 
cofiteuse en raison d 'interruption de la voie 
ordinaire pour laquelle les taxes sont bonifiees. 

5. Les colis sont reexpedies dans leur em-
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ballage primitif ; ils sont accoml?agnes du bulle
tin d'expedition etabli par le bureau d'origine. 
Si le colis doit, pour un motif quelconque, etre 
remballe ou si le bulletin d'expedition primitif 
doit etre remplace par un bulletin supplemen
taire, il est indispensable que le nom du bureau 
d'origine du colis, le numero d'enregistrement 
primitif et, autant que possible, la date de depot 
audit bureau figurent tant sur le colis que sur 
le bulletin d'expedition. 

Rebuts. Avis de non-remise. 
Art. 36. 1. Lorsque l'expediteur a demande, 

par une annotation portee au verso du bulletin 
d 'exp0dition et sur le colis, que le colis soit 
signale comme tombe en rebut, l'Office desti 
nataire transmet, sous pli recommande, a I 'Office 
expediteur, apres l'avoir complete, un avis de 
non-remise conforme au modele C P 9 ci-aunexe. 
Cet avis, qui est accompagne du bulletin d'ex
pedition original, doit indiquer, le cas echeant, 
le montant des frais de douane et autres dont 
le colis est deja greve et de ceux dont il pour
rait etre encore greve en raison d'un magasinage 
prolonge. L'avis est renvoye au bureau qui !'a 
etabli, avec Jes instructions de l 'expediteur et 
avec le bulletin d'expedition. 

Lorsque l 'avis de non-remise est envoye a un 
tiers designe au verso du bulletin d'expedition, 
ce dernier document n'est pas annexe a l'avis. 

2. Un avis modele C P 9 doit egalement 
etre etabli pour signaler a l'Office d'origine les 
colis retenus d'office en cours de transport, soit 
par la poste, soit par la douane, ou tombes en 
souffrance pour cause d'avarie, de spoliation ou 
toute autre cause de meme nature. 

Toutefois, cette mesure n'est pas obligatoire 
dans Jes cas de force majeure. 

3. En regle generale, les avis de non-remise 
sont echanges entre le bureau de destination et 
le bureau d'origine. Toutefois, chaque Office 
pent demander que les avis qui concernent son 
service soient transmis a son Administration 
centrale ou a un bureau specialement designe. 
Il appartient a !'Office d'origine d'aviser l'expe
diteur. L'echange des avis de non-remise doit 
etre accelere autant que possible par tons les 
bureaux interesses. 

4. Lorsque des colis ayant donne lieu a un 
a vis sont retires ou reexpedies avant la reception 
des instructions de l 'expediteur, celui-ci doit en 
etre prevenu par l 'intermediaire du bureau 
d'origine. Si l'avis a ete envo;ye a un t iers designe 
au verso du bulletin d'expedition, cette infor
mation doit etre adressee au tiers. S'il s'agit 
d'un colis greve de remboursement et si le 
mandat C P 6 a deja ete transmis a l'expedi
teur, il n'est pas necessaire d'aviser ce dernier. 

5. Lorsqu 'un colis est renvore a l'origine 
sans que l'avis de non-remise prevu au § 1 du 
present article ait ete etabli, !'Office destinataire 
est tenu de prendre a sa charge les frais de 
transport (aller et retour) et Jes autres droits 
eventuels dont l'annulation n'a pas eu lieu. 

Rebuts. Instructions de l'expediteur. 
Art. 37. 1. En reponse a l'avis de non-re

mise qui Jui a ete transmis conformement aux 
dispositions de l'article precedent, l 'expediteur 
pent demander : 

a. que le destinataire primitif soit avise 
encore une fois ; 

b. que l'adresse du colis soit rectifiee ou 
completee; 

c. que le colis soit remis a un autre destina
taire ou qu'il soit reexpedie Sill' une autre desti. 
nation pour etre remis au destinataire primitif 
ou a une autre personne ; 

d. qu'un colis greve de remboursement soit 
remis a une autre personne contre perception 
du montant du remboursement indique ou qu'il 
soit remis au destinataire primitif ou a une 
autre personne sans perception du montant du 
remboursement ou contre payement d'une 
somme inferieure a celle indiquee primitive
ment. Si le montant du remboursement est re
d uit, une nouvelle formule C P 6 doit etre 
etablie conformement aux prescriptions de l'ar
ticle 19 du present Reglement; 

e. que le col is soit remis au · destinataire 
primitif ou a une autre personne sans perception 
des droits de douane ou des autres frais dont 
il est greve. Dans ce cas, un bulletin d 'affran
chissement doit etre etabli conformement aux 
prescriptions de l 'article 9 du present Regle
ment; 

/. que le colis lui soit immediatement ren
voye; 

g. que le col is vendu a ses risques et perils 
ou traite comme abandonne. 

Le tiers auquel l'avis de non-remise a ete 
adresse conformement a la demande de l'expe
diteur (article 8, § 1, lettre e, du present Regle
ment) pent faire Jes memes demandes que 
l'expediteur. II pent, en outre, demander que 
le colis soit immediatement renvoye a l'expe
diteur. 

Aucune demande autre que celles prevues 
ci-dessus n'est admise. 

2. Apres reception des instructions de l'ex
pediteur ou du tiers auquel l 'avis de non-remise 
a ete adresse, en application de !'article 8, § 1, 
lettre e, du present Reglement, ces instructions 
seules sont valables et executoires. 
Renvoi des colis tombes en rebut. 

Art. 38. 1. Si l'expediteur ou le t iers auquel 
l'avis de non-remise a ete adresse a formule une 
demande non prevue a l'article 37 du present 
Reglement, !'Office de destination pent renvoyer 
immediatement le colis au bureau d'origine 
sans etablir un nouvel avis. II en est de meme 
lorsque l'expediteur ou le tiers refuse de payer 
le droit prevu par le§ 4 de l 'article 21 de !'Arran
gement. Si l'expediteur ou le tiers ne donne pas 
de reponse a l'avis de non-remise, le colis est 
renvoye a l'expediteur a !'expiration du delai 
fixe audit paragraphe. 

2. Le bureau qui renvoie un colis a l'expe
diteur doit indiquer. snr le colis et sur le bulletin 
d'expedition, d' une maniere claire et concise, 
en langue fran9aise, la cause de la non-remise 
sous la forme suivante : inconnu, refuse. en 
voyage, parti, non reclame, decede OU un mot 
similaire. Cette indication pent etre manuscrite 
ou etre fournie par !'application d'un timbre 
ou !'apposition d'une etiquette. Chaque Office 
a la faculte d'ajouter la traduction dans sa 
propre langue de la cause de non-remise et les 
auti;tis indications qui lui conviennent. Les 
bulletins d'expedition originaux afferents aux 
colis renvoyes doivent faire retour a l'origine 
avec ces colis. 

3. Les colis a renvoyer a l 'expediteur sont 
inscrits sur la feuille de route avec la mention 
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,,Rebut _s" dans la colonne ,,Observations" . Ils 
sont traites comme les objets reexpedies par 
suite de changement de residence des destina
taires. 

Vente. Destruction. 
Art. 39. 1. Lorsqu'un colis a ete vendu ou 

detruit conformement aux prescriptions de 
!'article 23 de !'Arrangement, ii est dresse 
proces-verbal de la vente ou de la destruction. 
Une copie du proces-verbal, accompagnee du 
bulletin d'expedition, est transmise au bureau 
d'origine. 

2. Le produit de la vente sert, en premier 
lieu, a couvrir Jes frais qui grevent le colis. Le 
cas echeant, l'excedent est transmis au bureau 
d 'origine pour etre remis a l'expediteur, qui 
supporte les frais d 'envoi. 

Betrait. Modification d'adresse. 
Art. 40. Les dispositions des articles 48 et 

49 du Reglement de la Convention sont appli
cables aux retraits ou modifications d 'adresse. 

S'il s'agit d'une modification d'adresse d'un 
colis avec valeur declaree demandee par voie 
telegraphique, cette demande doit etre confir
mee, par le premier courrier, par une demande 
postale accompagnee du facsimile dont ii est 
que~tion a !'article 48, § 1, du Reglement de la 
Convention et portant en t ete !'annotation 
soulignee au crayon de couleur: ,,Confirmation 
de la demande telegraphique du ... .. ". 

Dans ce cas, le bureau destinataire se borne 
a retenir l'envoi a la reception du telegramme 
et attend la confirmation postale pour faire 
droit a la demande. 

Toutefois, !'Office destinataire pent, sous sa 
propre responsabilite, donner suite a une de
mande telegraphique de modification d'adresse 
sans attendre cette confirmation. 

Reclamations de col is ou de mandats 
de remboursement. 

Art. 41. 1. Toute reclamation relative a un 
colis ou a un mandat de remboursement est 
etablie sur une formule conforme ou analogue 
au modele C P 5 ci-annexe et transmise, en 
regle generale, par !'Office d'origine directement 
a !'Office de destination. 

Une seule formule C P 5 pent etre utilisee 
pour deux ou trois colis ayant fait l'objet d'un 
bulletin d'expedition collectif. 

2. 'I;outefois, dans les relations avec Jes pays 
qui en expriment le desir, Jes reclamations con
cernant Jes colis sont transmises de bureau 
d'echange a bureau d'echange en suivant la 
meme voie d 'acheminement que le colis. 

3. Dans le cas prevu au§ 1 ci-dessus, !'Office 
destinataire, s'il est en etat de fourrur Jes ren
seignements sur le sort defirutif du colis ou du· 
mandat de remboursement, complete la formule 
et la retourne a !'Office d'origine. 

Lorsque le sort du colis ou du mandat de 
remboursement ne pent etre immediatement 
etabli par !'Office de destination, celui-ci con
state le fait sur la formule et la renvoie a !'Office 
d'origine en y ajoutant, le cas echeant, une 
declaration du destinataire constatant qu'il n'a 

· pas re <;u le colis. Dans ce cas, !' Office d'origine 
complete la formule en y indiquant Jes donnees 
de la transmission du colis au premier Office 
intermediaire. Il l'adresse ensuite a ce dernier 

Office qui y consigne ses observations et la 
transmet, eventuellement, a !'Office suivant. 
La reclamation passe ainsi d 'Office a Office 
jusqu 'ace que le sort du colis reclame soit etabli. 
L 'Office qui a effectue la remise au destinataire 
ou qui, le cas echeant, ne pent etablir ni la 
remise, ni la transmission reguliere du colis a 
un autre Office, constate le fait sur la formule 
et la renvoie a !'Office d'origine. 

4. Dans le cas prevu au § 2 ci-dessus, les 
recherches se poursuivent depuis !'Office d 'ori
gine jusqu'a !' Office de destination. Chaque 
Office consigne sur la formule les donnees de 
la transmission a !'Office suivant et l'envoie 
ensuite a celui-ci. 

5. La formule C P 5 doit indiquer l'adresse 
complete du destinataire et etre accompagnee, 
autant que possible, d 'un facsimile de la su
scription du colis. Elle est transmise d'offico 
_sans lettre d'envoi, sous enveloppe fermee. 

6. Chaque Office. pent demander, par une 
notification adressee au Bureau international, 
que•les reclamations qui concernent son service 
soient transmises a son Admirustration central& 
OU a un bureau specialement designe, ou, s'il 
est seulement interesse a titre d'intermediaire, 
au bureau d'echange auquel le colis a ete ex
pedie. 

La formule C P 5 et Jes pieces y annexees 
doivent, dans tons Jes cas, faire retour a !'Office 
d'origine du colis reclame dans un delai qui ne 
pent exceder six mois a partir de ladate de la 
reclamation. Ce delai est porte a nenf mois 
dans les relations avec les pays eloignes. 

7. Chaque fois qu'un Office intermediaire 
transmet une formule C P 5 a !'Office suivant. 
ii est tenu d'en informer !' Office d 'origine sur 
une formule conforme au modele C P 10 ci
annexe. 

Reclamations de colis deposes dans 
un autre pays. 

Art. 42. Dans le cas prevu a !'article 26;, 
§ 3, de !'Arrangement, la feuillil de reclamation 
est transmise a !'Administration d'origine. La. 
formule C P 5 doit etre accompagnee, le cas. 
echeant, du recepisse de depot. 

L'Office d'origine doit etre mis en possession 
de la formule dans le delai prevu a !'article 26, 
§ 2, de l ' Arrangement. 

CHAPITRE VIL 

Echange des colis. 

Feuille de route. 
Art. 43. 1. Les colis sont inscrits par le

bureau d'echange expediteur sur une feuille de 
route conforme au modele C P 11 ci-annexe, 
avec tons les details que cette formule comporte. 
Toutefois, les Offices correspondants peuvent 
s'entendre pour que les colis ordinaires soient 
inscrits en bloc sur les feuilles de route, avec 
indication sommaire des montants a bonifier. 
Les bulletins d'expedition, les fori:nules de man-. 
dats de remboursement, les declarations en 
doaune et, le cas echeant, les autres documents 
exiges (factures, certificats d'origine, de sante, 
etc.), ainsi que les bqlletins d'affranchisserrient 
et les avis de reception, sont joints a la feuille 
de route. 

Les bureaux d 'echange inte~mediaires ne, 
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soot pas t enus de verifier les documents accom
pagnant les feuilles de route. 

2. Les colis pour le service des prisonniers 
de guerre sont inscrits sur la feuille de route, 
mais sans indication de bonification, sauf quand 
il s'agit de colis greves de remboursement . 

3. Dans les relations par mer, les bureaux 
d'echange expediteurs doivent, sauf arrange
ment contraire, numeroter les feuilles de route 
a !'angle gauche superieur, d'apres une serie 
annuelle pour chaque bureau d'origine et. pour 
chaque bureau de destination. Le dernier nu
mero de l'annee doit et re ment ionne sur la 
premiere feuille de route de l'annee suivante. 
Le m eme procede est suivi dans les eclianges 
territoriaux qui ne soot pas effectues dans des 
delais fixes. Dans les relations par mer, le 
nom du navire transporteur est mentionne, 
auta nt que possible, au-dessous du numero. 

Verification par les bureaux d'echan-
ge. Constat ation des irregulari tes 
n 'engageant pas la responsabilite 
des Administrations. 

Art. 44. 1. A la reception d 'une feuille de 
route, le bureau d'echange destinataire procede 
a la verification des colis et des divers documents 
qui les accompagnent. Cette verification t>st 
contradictoire chaque fois qu 'il est possible. 

2. S'il constate des erreurs ou des omissions 
sur la feuille de route, ii opere immediatement 
les rectifications necessaires en ayant soin de 
biffer les indications erronees, de maniere a 
laisser reconnaitre les inscriptions primitives. 
Ces rectifications s'effectuent avec le concours 
de deux agents. A mions d 'une erreur evidente, 
e lles prevalent sur la declaration originale. 

Un bulletin de verification conforme au 
modele C P 12 ci-annexe est, en out re, dresse 
par le bureau destinataire et envoye sans delai, 
sous pli recommande, au bureau d 'echange 
-expedi teur. 

3. Les irregularites qui, d'une maniere evi
d ente, n 'engagent pas la responsabilite des Ad
ministrations respectives soot signalees au 
moyen d 'un bulletin de verification. 

4. Les bureaux auxquels soot adresses les . 
bulletins les renvoient le plus promptement 
possible apres les avoir examines et y avoir 
mentionne leurs observations, s' il y a lieu . Les 
bulletins sont alors annexes aux feuilles de route 
qu'ils concernent. Les corrections faites sur 
une feuille de route et non appuyees des pieces 
justificatives soot considerees comme nulles. 

Toutefois, si ces bulletins ne sont pas renvoyes 
.a !'Office d'origine dans le delai de deux mois 
.a compter de la date de leur expedition, ils 
s oot consideres, jusqu'a preuve du contraire, 
eomme dument acceptes par les bmeaux aux
q uels ils out ete adresses. Ce delai est porte a 
4 mois dans les relations avec les pays eloignes. 

-Constatation des irregularites en en-
;gageant la responsabilite des Admi
nistrations. 

Art. 45. 1. La constat ation, soit d 'un man
quant, soit d' une altera tion ou irregularite de 
nature a engager la responsabilite des Admi
nistrations respectives donne lieu a l'et ablisse
ment d'un bulletin de verification qui est t rans
mis sous p li recommande au bmeau d 'echange 
e xpediteur. 

Lorsqu' il s'agit d' un colis avec valeur decla
ree, i i t>st en out re dress;\ un proces-verbal qui 
est transmis sous pli recommande a ] 'Admi
nistration centrale du pays auquel appartient 
le bureau d 'echange expediteur. Ce proces
verbal est accompagne, s'il y a lieu, des ficelles, 
cachets ou plombs qui fermaient le recipient 
dans lequel les colis etaient contenus. Un double 
du proces-verbal est, en m eme t emps adresse 
a l 'AdmJnistration centrale a laquelle ressortit 
le bureau d'echange destinataire ou a tout 
autre organe de direct ion designe par cett e 
derniere. 

2. Si le cas le comporte, le bureau d 'echange 
expedite=· peut, en out re, etre avise par t ele
gramme, aux fra is de !'Office qui expedie le 
telegramme. 

3. Lorsque le bmeau d 'echange destinata ire 
n'a pas fait parvenir au bureau d 'echange expe
diteur, r,ar le premier courrier apres la verifi
cat ion, un bulletin constat ant des erreurs ou 
des irregularites quelconques, ii est considere 
comme ayant re <;m les colis, jusqu'a preuve du 
contra ire. 

4. Sans prejudice de !'application des dispo
sit ions du § 1, le bureau d 'echange qui rec,oit , 
d' un bureau correspondant avec lequel ii n 'est 
pas en contact immediat, un colis insuffisam
ment emballe ou avarie doit y donner cours 
apres l'avoir emballe de nouveau, s' il y a lieu, 
en conser vant autant que possible l 'emballage 
primitif. 

Si l 'avarie est telle que le contenu de l'envoi 
a pu etre soustrait, le bureau doit proceder 
d'abord a l'ouverture d 'office du colis et a la 
verification de son contenu. 

Dans les deux cas, le poids du colis doit etre 
constate avant et apres le nouvel emballage et 
inruque sur l'enveloppe m eme du colis. Cette 
indication est suivie de la mention ,,Remballe 
a . . . . .. " et de la signature des agents ayant 
effectue le remballage. 

5. Lorsque le destinataire formule des reser
ves en prenant livraison du colis, un proces
verba l de verification contradictoire est dresse 
sur-le-champ par le bureau de destination. 

Ce proces-verbal, etabli en double expedition 
et contresigne autant que possible par le destina 
taire, doi t indiq uer : 

a . l 'etat exterieur du colis ; 
b. le poids brut ; 
c. l'inventaire exact du contenu. 
Une expedit ion du proces-verbal est re,mise a u 

destinataire ; la seconde expeilition est conservee 
par le bureau de destination pom etre annexee 
a la formule C P 5 correspondante . 

CHAPITRE VIII. 
G01nptabilite. R eglement des comptes. 

Decompte des bonifications. 
Art . 46. 1. Chaque Administration fait eta

blir mensuellement, par ses bureaux d 'echange 
et pour tons les envois re c,us d 'un seul et m eme 
Office, un etat, conforme au modele C P 13 ci
annexe, des sommes t otales inscrites sur les 
feuilles de route : 

a. a son credit , pour sa part et, s'il y a lieu, 
pour la part de chacune des Administrations 
interessees, dans les t axes per c,ues par !'Office 
expediteur ; 

b. a son debit, pour la part re'l!'enant a l'Offi -
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ce reexpediteur et aux Offices intermediaires, en 
cas de reexpedition et de rebut, dans les taxes 
a recouvrer sur les destinataires. 

2. Les etats C P 13 sont recapitules dans 
un compte C P 14 dont le modele est egalement 
ci-annexe. 

3. Le compte C P 14, accompagne des etats 
C P 13, des feuilles de route et, s'il .y a lieu, des 
bulletins de verification y afferents, est envoye 
a !'Office correspondant, pour examen, dans le 
courant du mois qui suit celui auquel ii se 
rapporte. 

Les totaux ne doivent j amais etre rectifies. 
Les erreurs qui pourraient etre relevees doivent 
faire l'objet d'etats de difference. 

4. Apres verification et acceptation, les 
comptes C P 14 sont renvoyes a !'Office inte
resse au plus tard jusqu'a !'expiration du deu
xieme mois apres la periode a laquelle ils se 
rapportent. Ce delai est porte a quatre mois 
dans Jes relations avec les pays eloignes. Les 
comptes C P 14 sont resumes dans un compte 
general trimestriel etabli par !'Office crediteur. 
Ce compte peut toutefois etre etabli par semes
tre ou par annee, apres entente entre les Offices 
interesses. 

Reglement des comptes. 
Art. 47. 1. Le solde resultant de la balance 

des comptes generaux est paye par !'Office 
debiteur a !'Office crediteur de la maniere prevue 
a !'article 72 du Reglement de la Convention . 

2. L'etablissement, l'envoi et le payement 
du solde d'un compte general doivent etre effec
tues dans le plus bref delai. possible et, au plus 
tard, dans le delai de trois mois apres !'expira
tion de la periode a laquelle le compte se rap
porte. Ce delai est porte a six mois dans les 
relations avec les pays eloignes. 

3. Tout Office qui, regulierement, se trouve 
a decouvert, vis-a-vis d'un autre Office, d'une 
somme superieure a 30,000 francs-or par mois, 
a le droit de reclamer un acompte mensuel 
jusqu'a concurrence des trois quarts du montant 
de sa creance. II doit etre satisfait a cette de
mande dans un delai de huit jours. En cas de 
non-payement a !'expiration de ce delai, les 
prescriptions de !'article 72 du Reglement de la 
Convention sont applicables. 

Decompte des mandats de rem-
boursement. 

Art. 48. 1. Sauf entente contraire, le de
compte relatif aux mandats de remboursement 
payes par chaque Office pour le compte d'un 
autre Office est effectue au moyen d'annexes 
aux comptes mensuels des mandats de paste 
{modele C P 15 ci-annexe). 

Sau£ avis contraire, les comptes mensuels des 
mandats de remboursement dresses pour le 
servi.:ie de la paste aux lettres (article 40 du 
Reglement de la Convention) peuvent servir 
egalement pour le decompte des mandats de 
remboursement des colis postaux. 

2. Dans ces comptes, qui sont accompagnes 
des mandats de remboursement payes et quit
tances, les mandats sont incrits par ordre 
a lphabetique des bureaux d'emission et par 
ordre numerique de leur inscription aux registres 
,de ces bureaux. L'Offioo qui a etabli le compte 
deduit de la somme totale de sa creance le 
montant des taxes et droits revenant a !'Office 

1930. 

correspondant conformement a !'article 49, l er 
alinea, de !'Arrangement. 

3. Le solde du compte C P 15 est ajoute. 
autant que possible, a celui du compte mensuel 
des mandats de paste etabli pour la meme 
periode. La verification et la liquidation de ces 
comptes sont effectuees selon les regles fixees 
par le Reglement des mandats de paste. 

Bulletins d 'affranchissement. De-
compte des frais de douane, etc. 

Art. 49. 1. Le decompte relatif aux frais de 
douane, etc., debourses par chaque Office pour 
le compte d'un autre, est effectue au moyen 
de comptes particuliers mensuels conformes au 
modele C P 16 ci-annexe, qui sont etablis par 
!'Office debiteur dans la monnaie du pays 
crediteur. Les bulletins d'affranchissement sont 
incrits par ordre alphabetique des bureaux qui 
ant fait l'avance des frais et suivant l'ordre 
numerique qui leur a ete donnt\. 

2. Le compte particulier, accompagnt\ des 
bulletins d 'affranchissement, est transmis a 
I' Administration creditrice au plus tard a la 
fin du mois qui suit celui auquel il se rapporte. 
II n'est pas dresse de compte nt\gatif. 

3. La verification des comptes est effectuee 
d'apres les regles fixees par le Reglement des 
mandats de paste. 

4. Les decomptes donnent lieu a une liqui
dation speciale. Chaque Office peut toutefois 
demander que ces comptes soient annexes, soit 
aux comptes des mandats de poste, soit aux 
comptes C P 14 ou C P 15 des colis postaux. 

Dispositions diverses. 
Formules a !'usage du public. 

Art. 50. En vue de ! 'application des dispo
sitions de !'article 30, § 2, de la Convention, 
sont considerees comme formules a !'usage du 
public,les formules OP 2 (Bulletin d'expedition), 
C P 3 (Declaration en douane), C P 5 (Recla
mation), c· P 6 (l\fandat de remboursement) et 
C P. 9 (Avis de non-remise). 

Delai de garde des documents. 
Art. 51. Les documents du service des colis 

postaux doivent etre conserves pendant une 
periode minimum de deux ans. 

Communications a adresser au 
Bureau international. 

Art. 52. 1. Les Administrations doivent, 
trois mois au moins avant de mettre !'Arrange
ment a execution, communiquer ou notifier 
aux autres Administrations, par l'intermediaire 
du Bureau international : 

a. les dispositions qu 'elles ont prises en ce 
qui concerne: 

1 °. la limite de poids : 
2°. la declaration de valeur ; 
3°. les colis encombrants ; 
4°. les remboursements; 
5°. les colis expres et les colis urgents ; 
6°. le nombre de colis qui peuvent etre 

accompagnes d'une seule declaration en douane ; 
7°. les dimensions et le volume des colis 

postaux transportes par la voie maritime ; 
8°. le nombre de declarations en douane 

exige pour les colis a destination de leur pays 
et pour les colis en transit, ainsi que Jes langues 

22 
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dans lesquelles ces declarations peuvent etre 
redigees; 

b. tous les renseignements utiles concernant 
les prescriptions douanieres ou autres, ainsi 
que les interdictions ou restrictions reglant 
!'importation et le transit des colis postaux 
dans leurs services respectifs ; 

c. la liste des animaux vivants dont le 
transport par la poste est autorise par Jes 
reglements postaux de leur pays ; 

d. toutes Jes taxes et tous Jes droits elemen
taires applicables dans leur service ; 

e. l 'avis que Jes colis sont admis pour toutes 
les localites, ou, dans le cas contraire, la liste 
des localites qui sont desservies; 

f. un extrait, en langues allemande, an
glaise, espagnole ou fran yaise, des dispositions 
de leurs lois ou reglements applicables au tran
sport des colis. 

2. Toute modification ulterieure des dispo
sitions ci-dessus mentionnees doit etre notifiPe 
sans retard et de la meme maniere. 

Dispositions finales. 
Mise a execution et duree du 
Reglement. 

Art. 53. Le present Reglement sera execu
toire a partir du jour de la mise en vigueur de 
!'Arrangement des colis postaux. 

11 aura la meme duree que cet Arrangement, 
a moins qu'il ne soit renouvele d'un commun 
accord entre Jes Parties interessees. 

Fait a Londres, le 28 juin 1929. 
(Suivent Jes signatures.) 

UNION POSTALE UNIVERSELLE 
Dispositions Concernant le Transport des Colis 

Postaux par Voie A erienne 
Colis admis au transport aerien. 

Article premier. 1. Dans les relations entre 
les pays dont Jes Administrations .postales se 
sont declarees d'accord a ce sujet, les colis 
postaux ordinaires et avec valeur declaree, 
greves de remboursement ou non, sont admis 
au transport par la voie aerienne, si tout ou 
partie de leur parcours est desservi par une 
ligne aerienne utilisee pour le service des colis 
postaux. Les colis postaux prennent, dans ce 
cas, la denomination de ,,Colis postaux-avion". 

2. Les Administrations peuvent admettre 
aussi des colis postaux-avion qui, a la demande 
des expediteurs, ne doivent etre achemines 
par la voie aerienne que sur une partie du 
parcours aerien existant. 
Liberte de transit des colis postaux
a vion. 

Art. 2. 1. La liberte de transit des colis 
postaux-avion est garantie sur le territoire 
entier de !'Union. 

2. Toutefois, Jes Administrations postales 
ne prennent aucun engagement relatif a la 
capacite de transport des lignes aeriennes ou
vertes au trafic des colis postaux-avion. De 
plus, une Administration qui ne participe pas 
au service des colis postaux ordinaires ne peut 
etre obligee de participer a l'acheminement 
par les voies ordinaires des colis postaux-avion. 
Transmission des colis postaux-avion. 

Art. 3. A moins d'arrangement contraire, 

la transmission des colis postaux-avion s'opere 
a decouvert. Les Offices interesses peuvent 
s'entendre pour etablir des echanges en sacs, 
paniers ou recipients clos a vec feuilles de route 
directes. II est obligatoire de faire usage de 
recipients clos si, d'apres la declaration d'une 
Administration intermediaire, l'envoi a decou
vert est de nature a entraver Jes operations de 
celle-ci. 

Acheminement des colis postaux-avion. 
Art. 4. Toute Administration qui execute 

le service des colis postaux-avion est obligee, 
sous la reserve prevue a !'article 2, § 2, d'ache
miner par les voies aeriennes qu'elle emploie 
pour ses propres envois de l'espece, Jes colis 
postaux-avion qui lui sont remis par une autre 
Administration. Si, pour une raison quelconque, 
l 'acheminement par une autre voie offre, dans 
un cas special, des a vantages sur la voie aerienne 
existante, Jes colis postaux-avion doivent etre 
achemines par cette voie et traites eventuel
lement comme colis urgents. 

Lorsque, pour une raison quelconque, il n'est 
pas possible d'utiliser de bout en bout le service 
aerien international, I' Administration qui bene
ficie de la surtaxe aerienne internationale prevue 
a l'article 8 est tenue de transmettre les colis 
postaux-avion, sur le parcours ou !edit service 
est inutilisable, par Jes moyens les plus rapides. 
qu'elle emploie pour le transport de ses colis. 
postaux et de Jes traiter eventuellement comme 
colis urgents. 

En dehors de ce cas, Jes Administrations ex
pedient les colis postaux-avion par Jes voies 
ordinaires, a moins que Jes colis ne portent la 
mention ,,Urgent" et que !'Administration in• 
teressee ne se charge des colis urgents et n'ait 
rec;,u la bonification afferente a ce service. Les 
Administrat.ions qui n'executent pas le service 
des colis postaux-avion expedient egalement 
par Jes voies ordinaires Jes colis de l'espece qui 
leur parviennent. En cas d'interruption par
tielle ou totale d 'un service aerien interieur, la. 
procedure visee par l'aninea precedent doit 
egalement etre appliquee. 

Conditionnement exterieur des colis 
postaux-avion et des bulletins d'ex-
pedition y afferents. 

Art . 5. 1. - Les colis postaux-avion et Jes 
bulletins d 'expedition y afferents sont revetus, 
au depart, d'une etiquette speciale de couleur 
bleue comportant les mots ,,Par avion" et leur 
traduction dans la langue du pays d'origine. 
L'expediteur est libre d'y ajouter la voie a. 
suivre. 

2. - Lorsque l'expediteur demande que le 
transport des col'is soit effectue par voie aerienne 
sur une partie seulement du parcours aerien, 
il doit en faire mention· sur le colis et sur le. 
bulletin d'expedition y afferent. A la fin de la 
transmission aerienne, Jes mentions et Jes eti
quettes ,,Par avion", ainsi que Jes annotations 
speciales, doivent etre barrees d'office par deux 
forts traits transversaux. 

Dimensions des colis postaux-avion. 
Art .. 6. En regle generale, les colis postaux

avion ne doivent pas depasser 100 centimetres 
de longueur et 50 centimetres dans chacune 
des deux autres dimensions. 
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Les Administrations se communiquent mu
tuellement, Jes d imensions admises apres entente 
avec leurs entreprises de transport aerien. 
Droits territoria ux, maritimes et 
a utres. 

Art. 7. 1. - Les colis postaux-avion sont 
soumis aux droits teiritoriaux des pays d 'ori
gine et de destination ; quant a ux droits terri
toriaux et maritimes des pays ou services inter
mediaires, ils ne leur sont applicables que dans 
le cas oi1 ils empruntent sur leur parcours un 
transport territorial ou maritime intermecliaire. 
Le Administration des pays survoles n'ont 
droit a aucune remuneration pour Jes colis 
postaux-avion transporte~ par la voie aerienne 
audessus de leur territoire. 

2. - Les taxes additionnelles des colis en
combrants et des colis urgents ne sont per9ues 
que sur le montant des taxes ordinaires; la 
surtaxe aerienne ne subit pas de majoration de 
ce chef. 

urtaxe aerienne. 
Art. 8. Les colis postaux-avion sont soumis 

a une surtaxe qui se compose des droits reve
nant a chaque Office participant au transport 
aerien. 
Droits des pays participant au 
transport aerien. 

Art. 9. 1. - Les Administrations s'enga
gent a prendre Jes mesures necessaires pour as
surer l'etablissement de tarifs de tran port uni
formes sur la base du poids et de la distance. 

2. - Si deux pays sont relies par plusieurs 
lignes aeriennes, Jes frais de transport sont 
etablis d'apres clistance moyenne des parcours 
entre les aeroports respectifs et leur importance 
pour le trafic international. 

3. - Le pays d 'origine qui se charge de la 
transmission des colis postaux-avion a l'in
terieur de son territoire, par la voie aerienne 
sur tout ou part ie du parcours entre le lieu 
d'origine et un de ses aeroports de la ligne de 
lia ison avec l'etranger, peut percevoir un droit 
special pour C(' parcours. Le pays de destination 
qui se charge de la transmiss ion des colis pos
taux-avion a l'intcrieur de son territoire, par 
Ja voie aerienne, sur tout ou partie du parcours 
entre un de ses aeroports de la ligne de liaison 
avec l'etranger et le lieu de destination, a droit 
a une bonification speciale pour ce parcours. 

4-. - Les droits et bonifications precites 
doivent etre uniformes pour tous le parcours 
du reseau interne d'un meme pays et sont cal
cules d 'apres la distance moyenne de ces par
cours adoptee pour le service de la poste aux 
lettres. 

Ces droits et bonifications ne sont pas dus : 
a. lorsque le lieu d'origine ou respective

ment le lieu de destination du colis coincide avec 
un des aeroports de la ligne de l iaison avec 
l'etranger, par laquelle le colis a ete achemine; 

b. lorsque la t ransmission des colis postaux
avion a lieu, sur tout le parcours mentionne 
dans l'aninea precedent, par les moyens ordi
naires, du pays d'origine ou de destination. 

5. - Les droits et bonifications precites 
sont dus aussi pour Jes colis postaux affranchis 
de 1i0utes taxes d'apres les disposition~ de l'ar
ti-ile 17 de !'Arrangement concernant les colis 
postaux. 

Droits d 'assurance. 
A,:t. 10. 1. - Pour les colis postaux-avion 

avec valeur decla ree, ii peut etre per 9u, a titre 
de droit d 'assurance, par fraction de 300 francs 
de la declaration de valeur et en sus des droits 
d'a surance applicables e,entuellement au 
t ransport partiel territorial ou maritime de 
ces colis, 10 centimes par service aerien em
prunt6. 

Ce d:roit est comp:ris, le cas echeant, dans Jes 
50 centimes par 300 francs de valeur declaree 
q ue !'Office d 'origine peut percevoir comme 
droit global. 

2. - Exceptionnellement, le droit d'assu
ran pour certains ervices comportant des 
risques extraordinaire• est fixe dans chaque 
cas particulier par !'Office interesse ; dans ce 
cas, le droit global peut etre ma,jore en conse
quence. · 

Remise par expres. 
Art . ll. Les expecliteurs ont la faculte de · 

demander la remise a domicile par porteur 
special , immediatement apres l'arrivee, en 
acq uittant la taxe speciale prevue par l 'art.icle 
14 de I' Arranl!ement concernant les colis postaux 
et pourvu q ue !'Office de destinat ion ait declare 
etre en mesure d 'assurer ce service. 

Toutefois, chaque Office destinataire peut 
demander que la taxe d'expres soit fixee a un 
taux inferieur. 

Reexpeclition et renvoi des colis pos
taux-avion. 

Art. 12. 1. - La reexpedition d'un colis 
postal-avion sur une nouvelle destination, a 
la demande de l' expecliteur ou du destinataire 
et pour autant qu'elle est admise par les dis
po itions generales de !'Arrangement concer
nant Jes colis postaux, peut avoir lieu par la voie 
aerienne si le payement des frais du transport 
aerien dus pour la nouvelle transmission est 
garanti. II en est de meme lorsque l'expediteur 
a demande le renvoi a l 'origine d'un colis 
postal-avion. 

La taxe est repri e event uellement sur !'Of
fice qui a formula la demande de reexpeclition 
ou de renvoi. 

2. - Si la reexpedition ou le renvoi a lieu 
par Jes moyens ordinaires de Ja poste,l'etiquette 
,,Par avion" et toute annotation se rapportant 
a la transmission par la voie aerienne doivent 
etre banees d'Offic<' au moyen de deux forts 
traits trnnsversaux. Les colis postaux-avio~ 
ma! diriges doivent etre achemines sur leur 
destinat ion par la voie aerienne la plus courte ; 
si les frais de transport bonifies a !'Office reex
pediteu:r ne sont pas suffisants pour couvrir 
Jes frai8 de la nouvelle t ransmission aerienne, 
la clifference est reprise sur !'Office auquel la 
mauvaise direction incombe. 

3. - Dans le cas d'atterrissage force ou de 
correspondance manquee, les Offices qui assu
rent le reacheminement prelevent leur quote
part sur !'Office expediteur. 

Feuilles de route. 
Art. 13. · 1. - Les colis postaux-avion sont 

inscrits par le bureau '.i'echa.nge expediteur sur 
une feuille de route speciale, conforme au mo
dele C P 17 ci-annex~, avec tous Jes details que 
cette formule comporte. La feuille de route 
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doit etre revetue da ns l'en-tete de !'etiquette 
,,Par avion". 

2. Les bureaux d'echa nge exp~diteurs 
doivent, sauf arrangement cont ra ire, nume
roter les feuilles de route specia les a !'a ngle 
gauche superieur, d 'apres une serie annuelle 
p our chaque bureau d'or igine et pour chaque 
bureau de destination, en ment ionna nt , a u
dessous du numero, le set vice aerien par lequel 
l'expedition a eu lieu. Le dernier numero de 
l'annee preCJedente doit etre mentionne sur la 
premiere feuille de route de l'annee suivante. 

3. - Si la t ransmis ion des colis postau..x
avion d 'un pays a un aut re se fait par les voies 
ordina ires et simultanement avec des .colis 
postaux ordinaires, la presence dans l'envo i de 
colis postaux-avion avec feuille de route speciale 
d oit etre indiquee par une a nnotation appro
priee, dans la feuille de route principale. 

R ecipients clos. 
Art . 14. S i !'expedition des colis postaux

avion a lieu dans des recipients clos, Jes eti
q uet tes ou suscript ions de ces recipient doivent 
porter !'etiquette ,,Par avion" . 

Dedouanement des colis postaux-
avion. 

Art . 15. Les Administrations prennent des 
mesures pour acce!ere, autant que possible le 
dedouanement des colis postaux-avion. 

R esponsabilite . 
Art. 16. Sauf notification cop.traire, les Ad

ministrations postales assu ment, pour le t rans
port des colis postau..x par la voie aerienne, la 
m ~me responsabilite q ue pour le t ra nspor t par 
la voie ordinaire. 

Bonification des droits de t rans
ports territorial, maritime et aerien. 

Art. 17. L ' Office expediteur bonifie pour 
chaq ue colis postal-avion, a !'Office destina
t aire et aux offices intermediaires, les droits q u i 
leur reviennent en vertu des dispositions pre
cedentes et d 'apres les indications du tableau 
C P 18 mentionne a !'a rt icle 21. 

Bonifi cation des droits d 'assurance. 
Ar t . 18. P our les colis post.aux-avion avec 

valeur declaree, !'Office d 'origine est redevable, 
envers chaque Administration intermediaire 
qui se charge de leur transport aerien au dela 
des front ieres de son pays, d 'une q uot e-part 
de droit d' assura nce fixee, excep t ion faite des 
services comport a nt des r isq ues extraordina ires, 
a 10 centimes p ar 300 francs ou fract ion de 300 
fra ncs. La m eme q uote-par t est due a I ' Ad
ministrat ion de di,stination qui assure le tra ns
port des colis postaux-avion avec valeur de
clarec par la voie aerienne a l'interi<>ur d u terri
t oire de son pays. 
Transbordement . 

Art. 19. Sa uf entente contra ire ent re Jes 
Administrations des postes interessee., , le trans
bordement en oours de rout-e, dans un meme 
aerop ort, des colis postaux-avion q ui emprun
tent successivement plusieurs services aeriens 
distinct s, se fait ob!iaatoirement par l'inter
med iaire de !'Administration des JJOStes du pays 
ou a !ieu le t ransbordement. Cette r egle n' est 
pas applicable lorsque ce transbordement a 

lieu entre des apparei ls assura nt !es seCJtions 
•uccessives d'un m eme ser vice. 
Decompte des bonifications. 

Art. 20. Le decompte des bon ifications dues 
pous les transports aeriens et a ut res de colis 
postaux-avion se fait d 'apres Jes r egles ad 
mises pour le decompte des bonifications dues 
pour les colis ordinaires. 
R enseignements a fo urnir aux Admi
nistrations . 

Art. 21. 1. - Les Administrations doivent 
se communiquer par l' intermedia ire du Bureau 
international : 

a . l 'indication s i e lles se c ha rgent ou no n 
du reachemi nement des colis postaux-av!on a 
l' interieur de leur pays par la voie aerienne sur 
tou t ou partie de leur parcours, et, le cas echeant, 
a destination de q uelles localiteq , en specifia nt, 
si des colis postaux -avion a destinat.ion d 'autres 
endro its peuvent etre achemines ur ces loca
lites a la demande des expediteurs ; 

b. !' information si elles a~ceptent ou non 
des co!is po taux-avion avec valeur dec!aree. 

2. - Celles des Administrations q ui dispo
sent de lignes aeriennes pour le t ransport des 
col:s postaux-avion se communiquent mut uelle
ment, au moyen de tableaux conformes au mo
dele C P 18 ci-annexe : 

a. !es bonifications q u'elles recla.ment pour 
le t ransport aerien ou aut re a l'interieur de leur 
territoire et les d imensions q u'el!es admettent 
pous les cqlis postaux-avion dest ines a leur 
pays; 

b. la nomenclature des pays a destina tion 
desquels des colis postaux-avion penvent leur 
etre remis pour et re achemines par la voie 
aerienne sur tout ou par t ie dn parcours ulte
rieur; 

c. !es ervices aeriens de lia ison avec l'etra n
ger par lesquels !'expedition des colis post a ux
avion pent avoir lieu, avec indication des par
cours et des distances en ki lometres ; 

d. les frais de t ra nsports aerien et a utres 
qui doivent leur etre bonifies pour la t ransmis
sion Jusqu'au pays de destina tiorr et eventuelle
ment a l' interieur de celui-ci : 

e. la taxe de remise par expres, lorsqu'e!le 
est redu ite conformement au 2e alinea- de 
!'art icle 11. 

3. - Toute modification u lte rieure des ren
seignements vises a ux § § 1 et 2 du pre ent 
a rticle doit etre notifiee sans ret a rd de la ma
niere prescrite . 

4. - Chaque Administration doit, en outre, 
faire connaitre directement a ux Offices avec 
lesq uels elle est en relation directe q uels sont 
Jes pays pour lesquels elle se propose de leur 
livrer des colis post aux-avion. 
Application des disposit ions de !'Ar-
rangement concernant les col•s pos-
tamc. 

Art . 22. Les dispositions de !'Arrangement 
concerua nt les colis post aux et de son R e~le
ment d 'execut ion sont applicables en t out ce 
qui n'est pas expressement regle pa r les articles 
precedents. 

Mise a execut ion et duree des Dis
posit ions adop tees . 

Art. 23. Les presentes Dispoqitions seront 
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executoires a partir du Jour de la mise en vi- ' 
gueur de !' Arrangement concernant les colis 
postaux. 

Elles auront Ja mcme duree que cet Arran~e
ment, a mains qu'elles ne soient renouvelees 
d'un commun accord entre les Parties inte
ressees. 

Fait a Landres, le 28 ,uin 1929. 
(Suivent les signatures.) 

UNION POSTALE UNIVERSELLE 

ARRANGEMENT CONCERNANT LES man
dats de paste conclu entre l' Albanie, l' Alle
magne, la Republique Argentine, l'Autriche, 
la Belgique, la Bolivie, la Bulgarie, le Chili, 
la Chine, la Republique de Colombie, la Re
publique de Cuba, le Danemark, la Ville 
Libre de Dantzig, la Republiqi,e Domini
caine, l' Egypte, l' Espagne, l' Ensemble des 
Colonies Espagnoles, l' Estonie, l' Ethiopie, 
la Finlande, la France, l' Algerie, !es Colo
nies et Protectorats Frani;ais de l' Inda-Chine, 
l'Ensemble des mitres Colonies Fran<;aises, 
la Grece, le Royaume de Hedjaz et de Nedjde 
et Dependances, la Republiqi,e du Honduras, 
la Hongrie, l'Islande, l'Jtalie, l'Ensemble 
des Colonies ltaliennes, le J apon, le Chosen, 
l'Ensemble des autres Dependances Japo
naises, la L-.ttonie, la Republique de Liberia, 
la Lithuanie, le Luxembourg, le Maroc, 
(a l'Exclusion de la Zone Espagnole), le 
Maroc (zone Espagnole), le Nicara.gua, la 
Norveye, la Republique de Panama, le Para
guay, les Pciys-Bas, les Indes Neerlandaises, 
les Colonies N eerlandaises en A meriqi,e, le 
Perou, la Perse, la Poloyne, le Porti,gal, les 
Colonies Portugaises de l' A frique, les Colo
nies Portugaises de l' Asie et de l'Oceanie, la 
Roumanie, la Republique de Saint-Marin, 
le Territoire de la Sarre, le Royaume des 
Berbes, Croates et slovenes, le Siam, la Suede, 
la Suisse, la Tchecoslovaquie, la Tunisie, 
la Tiirquie, l'Uruquay, l'Ctat de la cite du 
Vatican, l'Yemen et les etats-Unis de Vene
zuela. 

Les soussignes, Plenipotentiaires des Gou
vernements des Pays ci-dessus enumeres, vu 
l'article 3 de la Convention, ant, d'un commun 
accord et sous reserve de ratification, arrete 
l'Arrangeinent suivant: 

CHAPITRE I. 
Disposition preliminaire. 

Conditions de l'echange des mandats. 
Article premier. L'echange des mandats de 

paste, entre ceux des Pays contractants dont 
les Administrations conviennent d'etablir ce 
service, est regi par Jes dispositions du present 
Arrangement. 

CHAPITRE II. 
Emission des mandats. 

Versement. Recepisse. 
Art. 2. Les Administrations contractantes 

determinent la forme dans laquelle Jes deposants 
doivent verser Jes sommes d 'argent qu'ils desi
rent convertir en mandats de paste. 

Un recepisse doit etre delivre gratuitement 
au deposant. 

Enonce du montant. Taux de con
version. 

Art. 3. 1. .- Sauf arrangement contraire, 
le montant de chaque mandat est exprime dans 
Ja monnaie du pays ou le payement doit avoir 
lieu. 

2. - L'Office du pays d'origine determine 
lui-meme le taux de conversion de sa monnaie 
en monnaie du pays de destination. II deter
mine egalement le cours a payer par l 'expe
diteur, Jorsque le pays d'origine et le pays de 
destination ant le meme systeme monetai.re. 

Montant maximum a !'emission. 
Art. 4. Chaque Administration a Ja faculte 

de fixer le maximum des mandats qu'elle emet, 
a condition qae ce maximum n'exede pas 1000 
francs. 

Toutefois, Jes mandats relatifs au service 
postal emis en franchise de taxe par applica
tion des dispositions de !'article f\ peuvent de
passer le maximum fixe par chaque Adminis
tration. 

Taxes. 
Art. 5. 1. - La taxe a payer par l 'expedi
teur pour chaque mandat se compose d'une 
taxe fixe qui ne pent depasser 25 centimes par 
mandat et, en outre, d'un droit proportionnel 
de ½ pour cent au maximum de la somme ver
see. 

Chaque Administration a la faculte d'adop
ter pour la perception du droit proportionnel 
l 'echelle qui repond le mieux a ses convenances 
de service. 

2. - Les mandats echanges par l ' interme 
diaire d'un des pays participant, a !'Arrange
ment, entre un autre de ces pays et un pays 
non participant, peuvent etre soumis par 
!'Office intermediaire a un droit supplementair~ 
preleve sur le montant du t itre. 

Franchise. 
Art. 6. 1. - Les mandats relatifs au ser

vice postal et echanges, soit entre les Adminis
trations postales, soit entre ces Administrations 
et le Bureau international sont exempts de 
toutes taxes postales. 

2. - II en est de meme des mandats con
cernant Jes prisonniers de guerre, expedies ou 
re~us dans Jes conditions prevues pour les cor
respondances a !'article 47, § 2, de la Con
vention. 

Mandats telegraphiques. 
Art. 7. 1. - Les mandats peuvent etre 

transmis par le telegraphe dans les relations 
entre Jes Offices dont les pays sont relies par 
un telegraphe d 'Etat ou qui consentent a em
ployer a cet effet la telegraphie privee ; ils sont 
qualifies, en ce cas, de mandats telegraphiques. 

Les mandats peuvent egalement etre trans
mis par la telegraphie sans fil entre Jes Offices 
qui se sont declares d'accord a ce sujet. 

2. - Sauf arrangement contrai.re, les man
dats telegraphiques peuvent, comme les autres 
telegrammes prives et aux memes conditions 
que ces derniers, etre soumis aux formalites de 
traitement ou de transmission prevues au Re
glement de service international annexe a la 
Convention telegraphique internationale de 
Saint-Petersbourg, dans la mesure 011 ces for-
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malites sont applicables aux mandats telegra
phiques. 

3. - L 'expediteur d'un mandat telegra
phique doit payer la taxe ordinaire des mandats 
et !a taxe du telegramme. 

4. - L 'expediteur d'un mandat telegra
phique peut ajouter au texte du mandat des 
communications pour le destinataire, pourvu 
qu'il en paie le montant d'apres le tarif. 

5. - Les mandats telegraphiques ne peu
vent etre greves d'aucuns frais telegraphiques 
autres que ceux prevus par les reglements tele
graphiques internationaux. 

A vis de payement. 
Art. 8. L'expediteur d 'un mandat ordinaire 

ou telegraphique peut, aux conditions deter
minees par !'article 53 de la Convention pour les 
avis de reception des objets de correspondance 
et dans le delai d 'un an a partir du ver8ement 
des fonds, obtenir. par la voie postale exclu ive
ment, un avis de payement de ce mandat. 

Remise par expres. 
Art. 9. L'expediteur d ' un mandat ordinaire 

pent demander la remise des fonds a domicile, 
par porteur special, aussitot apres l'arrivee du 
mandat, aux condition fixees pour les corres
pondances par )'article 44 de la Convention. 

CHAPITRE III . 
Payement de8 m.andats. 

P ayement. 
Art. 10. Le montant des mandats doit etre 

paye aux beneficiaires en monnaie legale du 
pays de destination. 

Montant maximum a u payement. 
Art. 11. Sauf arrangement contraire, le 

maximum des mandats payables dans un pays 
est le meme que celui qui a ete adopte par ce 
pays pour !'emission. 

Lorsqu'un meme expediteur a fait emettre, 
le meme jour, dans une meme localite, au profit 
du meme beneficiaire, p!usieurs mandats dont 
le montant total excede le maximum adopte 
par le pays de destination, le bureau destina
taire est autorise a echelonner le payement des 
titres de telle fac,on que la somme payee au 
beneficiaire, dans une meme journee, n 'excede 
pas ce maximum. 

Inscription en compte courant 
postal. 

Art. 12. Chaque Administ ration peut se 
charl)'er de verser en compte courant postal le 
montant des mandats, suivant !es regles en 
vigueur dans son service des cheques postaux. 
Dan ce cas, les mandats out cons ideres comme 
valablement payes. 

Dr0it de remise a domicile. 
Art. 13. II peut etre perc,u sur le dest.ina• 

taire d'un mandat un droit de remise lorsque 
le payement a lieu a domicile. 

Droit pour autorisation de . paye-
ment. 

Art. 14. Daus le cas ou la perte d 'un man
dat n 'est pas due a une faute de service, ii peut 
etre perc,u sur l'expecliteur ou sur le destina-

taire, pour l 'autorisation de payement men
tionnee a l'article 8 du R eglement, un droit 
egal a celui auquel donne lieu la reclamation 
d'un objet de correspondance. 

Mandats adre ses poste restante. 
Art. 15. Lorsqu'un mandat est adresse 

poste restante, la taxe speciale prevue par 
l'article 37 de la Convention pent etre perc;ue 
sur le destinataire. Cette taxe ne suit pas le 
mandat en cas de re~xpedition ou de mise en 
rebut. 

Distribution par expres. Remise des 
mandats telegraphiques. 

Art. 16. 1. - Lorsque l 'expediteur d'un 
mandat ordinaire a demande la remise des fonds 
a domicile par porteur special, l'Office de desti
nation a la faculte de faire remettre par expres, 
au lieu des fonds, un avis d 'arrivee du mandat 
ou le titre lui-meme, pour a utant que ses regle
ments interieurs le comportent. 

2. - Le beneficiaire d 'un mandat telegra
phique doit et re avise immediatement et sans 
frais de l'arrivee du mandat; toutefoi:s, si son 
domicile se trouve en dehors du rayon de dis-

. tribution gratuite du bureau de destination et 
que l'expediteur n'a pas paye les frais de remise 
par expres de l'avis, ceux-ci peuvent etre per
c;us sur le beneficiaire. 

Lorsque, au lieu de l'avis, !'Office de desti
nation remet les fonds a domicile, il lui est 
loisible de percevoir, de ce chef, une taxe spe
ciale en tenant compte, le cas echeant, des frais 
d'expres qui ont ete payes par l'expecliteur. 

Duree de validite des mandats. 
Art. 17. 1. - Les mandats sont valables 

jusqu'a l'expiration du premier mois qui suit 
celui de leur emission. Ce delai est majore de 
quatre mois dans les relations avec les pays 
eloignes. Passe ce terme, les mandats ne peu
vent plus etre payes que sur un visa pour date 
donne par l'Office qui les a emis et a la requete 
de !'Office de destination. 

2. - Le vi a pour date donne au mandat 
une nouvelle duree de valiclite egale a celle 
prevue au § 1 du present article. 

3. - Dans le cas ou l'expiration du delai de 
validite n'est pas due a une faute de la poste, 
il peut etre per~m pour le visa pour date un 
droit egal a celui auquel donne lieu la recla
mation d 'un objet de correspondance. 

Endossement des mandats. 
Art. 18. Est reserve a chaque pays le droit 

de declarer transmissible par voie d'endosse
ment, sur son territoire, la propriete des man
dats provenant d 'un autre pays contractant. 

CHAPITRE IV. 
Retrait. JJiodification d'adresse. Reexpedition. 

Rebuts. Reclamations. 
Retrait des ma ndats. Modification 
d'adresse. 

Art. 19. L 'expediteur d'un mandat ordi
naire ou telegraphique peut le faire retirer du 
service ou en faire modifier l'adresse aux condi
tions determinees pour les correspondances par 
!'article 49 de la Convention, aussi longtemps 
que le beneficiaire n'a pas pris livmison, soit 
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-du titre !ui-meme, soit du montant de ce titre. 
S' il s'agit d'une modification d'adres e de

mandee par voie telegraphique, la ta,rn du 
telegramme est augmentee de la, taxe applicable 
a une lettre simple recommandee. 
R eexpedition des mandats. 

Art. 20. 1. - En cas de ohangement de 
r esidence du beneficiaire, Jes mandats peuvef\t 
-etre reexpedies sur le pays de la nouv_elle dest i
nation, soit a la clemande de l'exped,teur, s01t 
.It, celle du destina ta ire, lorHqu 'un echange de 
mandats existe entre le pa.ys reexpediteur et le 
pays de la non velle destinat ion. 

2. - Lorsque la reexpeclit ion des manda~s 
ordinaires ou telegraphiques a lieu par voie 
p osta le et que le pays de la nouvelle destination 
entretient un echange de mandats de poste, 
sur la base de !'Arrangement, avec le pays 
d 'origine ii n'est per~m, de ce chef, aucun sup
p lement d e t axe. Si le pays de la nouvelle des
t ination n 'entretient pas d'echange avec le pays 
d 'oriaine la r tlexpedit ion est effectuee au moyen 
d ' un °nou'veau mandat dont la taxe est deduite 
<lu montan t Ii. t ra nsmettre. 

3. - La reexpedition, par voie telegr~phi
que, des mandats ordinaires ou t elegra~h1q1;1es 
est admise si le pays de la nouve_lle ~estma ~IO!l
entretient avec celui de la destmat1011 p r1m1-
t ive un echa nge de mandats tele!l;raphi~ues. 

E n pareil cas, ii e t emis un mandat, teleg_ra
phique pour la somme r,e~tant apres ded~ct10n 
des fra is postaux et t elegraph1q ue a fferents 
a u nouveau parcours. 

4. - Les mandats ordinaires ou telegra 
phiques originaires de pays ne pa rt icipant pas 
a I' Arran~ement, mais qui entretiennent un 
echange a e mandats de poste aveo un pays 
contractant, peuvent , si Jes. arrangeme~~s spe
oiaux ne s'y opposent pas, etre reexped1es, par 
voie postale ou t P!eo-raphique, de ce dermer 
pays sur u n tiers pays signataire de I ' Arra nge
ment. Cette reexpeclit ion est effectuee au ~ oy_en 
d'un nouveau mandat dont la taxe est dedmte 
<lu montant Ii. transrnettre. 

Dana Jes m emes condit ions, !es rnandats or 
dina ires ou telegravhiques originaires de pays 
oontractants peuvent etre reexpedies sur un 
pays ne participant pas a !'Arra ngement. 
Mandats tombes en rebut . 

Art. 21. 1. - Les mandats refuses, de 
m eme que les manda ts dont Jes benefioiaires 
sont inconnus, partis sans laisser d'.adr~ss~ _ou 
partis pour des pays Hur lesquels la reexpe_d1t1011 
ne pent etre effectuee, sont renvoyes 1mme
diatement au bureau d 'origine. 

Les titres dont le payement n 'a pas ete re 
olame dans le delai de validite orclinaire soot 
renvoyes a !'Office d 'origine par !'Administra
t ion qui en est depo itaire. 

2. - Les mandats qui n 'ont pu etre payes 
a ux destinata ire pour une cause quelconque 
sont rembourses aux expediteurs. 
R eclamations. 

Art . 22. I. - La reclamation de tout man
dat pent donner lieu Ii. la percept ion d'un <lr?it 
egal a celui fixe pour la reclamation d' un obi et 
de correspondance. 

Aucun droit n'i>st perc,u si l'expediteur a 
deja acquitte le dro it special pour un avis de 
payement. 

2. La reclamation concernant le paye-
ment d 'un mandat a une personne non a,uto
risee n'est admi e que dan~ le dela i d'un an 
a partir du lendemain du depot des foods. 

3. - Chaque Office est oblige d 'accepter 
Jes recla mat ions concernant des manda ts em1s 
par d 'aut res Offices. Le droit de reclamation 
est garde en entier par !' Office qm accepte la 
reclamation. . , 

4. -- Lorsqu ' une reclamation a ete rnot1vee 
par une faute de ser vice, le d ro it de reclamat10n 
est restit ue. 

CHAPITRE V. 
Responsabilite. 

E tendue de la responsabil ite. 
Art . 23. Les sommes versees pour etre con: 

vert ies en mandats de po te soot, dans le dela1 
de prescription fixe par la legislation _du p~ys 
d 'ori o- ine garanties aux deposants JU qu an 
mom~nt 'ou Jes mandats ont ete regulieremeut 
payes. . . 

La responsabilite incombe 11. l'Office d 'or1gme, 
sauf le cas ou !'office de payem~ t n'est pas en 
mesure d'etablir que le payement a en lieu dans 
les conditions prescr ites par ses r eglements 
interieurs. 

Passe le dela i d 'un an prevu Ii. !'article 22, 
§ ~. Jes Administration3 ne soot i,l~s respon
sables des payements sur faux acqmt~. 

Except ion au principe de la res
ronsabili te. 

Art. 24. Les Admini t rations soot degagees 
de toute responsabilite du chef du service des 
mandats de poste, lorsqu'e!les ne peuvent rendre 
compte du payement par uite de la destruct ion 
des documents de serv ice re ultant d'un cas 
de force majeure. 

P ayement des sommes reclamees. 
Art . 25. Lorsque le payement d'un mandat 

est conteste, et pour autant qu~ la , res;ponsa
bili te du service postal est engagee, I obhgat10n 
de desin teresser le reclamant incombe a !'Office 
de payement, si Jes foods sont Ii. remettre_ au 
verita ble beneficiaire, et a !'Offi ce d 'on gme, 
s'ils soot a rembourser 11. l'expedi teur . 

L 'Office qui a desinteresse le reclamant a 
le dro it d 'exercer son recours cont re !'Office 
re pon able du payement irregulier . 

Delai de payement . 
Art . 26. I. - Le reclamant doit etre desin

teresse le plus tot possible et, au plus tard, 
dans le dela i de six mois a compter du lende
main du jour de Ja reclamation. Ce dela i est 
porte a neu[ mois dans Jes relationsavec le pays 
eloi?nes, 

L Office expediteur peut differer except ion
nellement le rembour ement au dela du delai 
prevu ll. l'alinea precedent lor que, m_al_gre toute 
la diligence apportee par Jes Admm1strat10ns 
a l 'examen d 'une a ffait-e, ce delai n 'a pas ete 
suffisan t pour permettre de determiner les res
ponsabi lites . 

2. - L 'Office d'origine est autorise Ii. desin
teresser l 'expediteur pour le compt!: ':'e l 'O~c~ 
de payement qui. regul ierement sa1s1, a la1 se 
s'ecouler t rois mois sans donner de solut1on Ii. 
!'a ffaire : ce delai est porte Ii. six mois clans Jes 
relations avec Jes pays eloignes. 
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Remboursement a !'Office d'origine 
des sommes deboursees. 

Art. 27 . L 'Office de payement pour le comp
te duquel le reclamant a ete desinteresse par 
!'Office d 'origine est tenu de rembourser a celui
ci le montant de ses debours dans un delai de 
trois mois apres notification du payement. 

Ce remboursement s'effectue sans frais pour 
!'Office crediteur, soit au moyen d'un mandat de 
poste, d'un cheque ou d'une traite payable a 
vue sur la capit:ile ou sur une place commer
ciale du pays creancier, soit en especes ayant 
cours dans le pays crediteur, soit encore, d'un 
commun accord, par inscription au credit de 
ce pays dans le compte des mandats. Passe le 
dela i de trois mois, la somme due a !'Office 
d'origine est productive d'interet, a raison de 
sept pour cent !'an, a compter du jour de !'ex
piration dudit delai. 

CHAPITRE VI. 
Comptabilite. Mandats presr,rits. 

P artage des taxes et des droits. 
Art . 28. 1. •-- L'Administration d'origine 

bonifie a !'Administration de destination, dans 
les conditions prescrites par le R eglement, une 
quote-part fixe de 10 centimes par mandat, 
plus un quart pour cent de la somme totale des 
mandats payi\s. 

2. - En cas de reexpedition d'un mandat, 
le pays de la nouvelle destination touche, quelle 
que soit la taxe effectivement per~me par !'Of
fice d'origine, les bonifications de taxes qui lui 
seraient devolues, si le mandat Jui avait ete 
primitivement adresse. 

3. - La taxe per9ue pour _Jes avis de paye
ment a in si que la taxe d 'expres 9ont acquises 
a !'Administration du pays d 'origine. 

4. - En cas de mise en rebut d'un mandat 
cree dans Jes condit ions prevues a !'article 20, 
§ § 2, 3 et 4, le montant de la taxe deduite par 
!'Office reexpediteur reste acquis a celui-ci. 
Decompte. 

Art. 29. Les Offices dressent. mensuellement 
Jes comptes sur lesquels·sont recapitulees toutes 
Jes sommes payees par leurs bureaux respectifs. 
Lorsque Jes mandats ont ete payes dans des 
monna.ies differentes, la creance la plus faib le 
est, sauf arrangement contra ire, convert,ie en 
la monnaie de la creance la plus forte, en pre
nant pour hase de la conversion le CO)lrS moyen 
officiel du change duns le pays debiteur pen
dant la periode a laquelle le compte se rapporte. 

Les comptes sont soldes par !' Office debiteur 
dans Jes delais fixes par le R eglement. 
Liquidation. 

Art . 30. Sauf arrangement contraire, le 
payement du solde a lieu· dans la monnaie que 
le pays r.reancier applique au payement des 
mandats de poste. 

En cas de non-payement du so!de d'un comp
te dans les delais fixes, le montant de ce solde 
est productif d'interet, a dater du jour de !'ex
piration desdits delais jusqu'au jour ou le paye
ment a lieu. Cet interet est calcule a raison de 
Rept pour cent !'an. 
Mandats prescrits. 

Art. 31. Les sommes converties en mandats 
de poste dont le montant n'a pas ete reclame 

dans les delais de prescription sont definitive
ment a"quises a I 'Office d'origine. 

a HAPITRE VII. 

Dispos·itions diverses. 

Bureaux participant a l'echange. 
Art. 32. Les Administrations prennent les 

mesures necessaires pour assurer, autant que 
possible, le payement des mandats dans toutes 
Jes localites de leur pays. 

Participation d'autres Administrations. 
Art. 33. Les pays dans lesquels le service 

des mandats releve d'Administrations autres 
que celle des po~tes peuvent parti~iper a l'echan
ge regi par les dispositions du present Arrange
ment. 

II appartient a ces Administrations de s'en
tendre avec !'Administration des postes de leur 
pays pour assurer la complete execution de 
toutes les clauses de !'Arrangement. Cette der
niere Administration leur sert d' intermediaire 
pour leurs r elations avec Jes Administrations 
des autres pays contractants et avec le Bureau 
internittional. 

Application des dispositions d 'ordre 
genfaal de la Convention . 

Art. 34. Les dispositions d'ordre general gui 
figurent aux Tit res I e~ II de la Convent10;1 
sont applicables a~ presen~ Ari:a~geme~t, a 
!'exception, toutefo1s, rles d1spos1t10ns fa1sant 
l'objet de !'article 7. 

Interdiction de droits fi scaux ou 
autres. 

Art . 35. Independamment de l'in~e~diction 
prevue par l 'art,icle 26 de la Convention, les 
mandats, ainsi que Jes acqmts donnes sur les 
mandats, ne peuvent etre soumis a un droit 
ou a une taxe quelconque. 

Approbation des propositions faites 
dans l'intervalle des reunions. 

Art . 36. Pour devenir executoires, Jes pro
positions faites dans l' intervalle des reunions 
(art. 18 et 19 de la Convent ion) doivent reunir : 

a. l'unanimite des suffrages s'il s'agit de 
!'addition de nouvelles dispositions ou de la 
modification des dispositions des articles 1 a 11,. 
13 a 19, 22, 28, 29, 30, 35, 36 et 37 de 1' Arran
gement, et 1, 2, 4, 10, 19 et 20 de son R egle
ment; 

h. les deux tiers des suffrages, s' il s'agit de 
la modification des dispositions de l' Arrange
ment autres que celles mentionnees a l 'alinea 
precedent et des articles 3, 5, 6, 8, 11 et 12 du 
Reglement; 

c. la majorite absolue, s'il s'agit de la modi
fication des autres ar ticles du R eglement ou de 
!' interpretation des dispositions de !'Arrange
ment et de son Reglement, hors le cas de dissen
timent a soumettre a !'arbitrage. 

Dispositions finales. 

M:ise a execution et duree de l ' Ar
rangement. 

Art. 37. Le present Arrangement sera mis 
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a Pxecution le l er juiJlet 1930 et demeurera en 
vigueur penda nt un temps indetermine. 

En foi de quoi , Jes P lenipotent iares des Gou
vernement,s des Pays ci-dessus enumeres ont 
signe le present Arra ngement en un exemplaire 
q ui restera depose a ux Arch ives du Gouverne
ment du R oyaume-Uni de la Grande-Bretagne 
et de l'Irlande du Nord et dont nne cop ie sera 
rem ise a chaque P ar t ie. 

Fait a Londres, le 28 juin 1929. 
(Suivent Jes signatures.) 

U '10 P OS'fALE U IVERSELLE 
Reglement rl'Execut-ion de ['arrangement concer

nant ies mandats de paste. 

CH AP I TRE I. 
Emission. T ransmission. Payement. 

Formules de mandat s. 
Article premier . Les mandat s sont etablis 

sur une formule confect ionnee en car ton resis
tan t et conforme a u modele M P 1 ci-annexe. 

Tndications a por ter sur les formules. 
Communications par ticulieres. 

Art. 2. 1. - Les inscript ions a faire sur 
les mandats doiven t etre formulees en chiffres 
a rabes et en caracteres latins, sans r ature ni 
surcharge, meme approuvees. 

L e montant de la m onnaie divisionnaire peut 
etre indique en chiffres seulement, mais un 
zero doit preceder le chiffre des unites lorsqu' il 
n'y a pas de dizaines. 

Les inscript ions a u crayon ne sont pas ad
mises. Toutefois, Jes indications de service peu
vent etre portees au crayon-encre. 

2. - L 'adresse des mandats doit desi~ner 
le beneficiaire de fa9on que la personnalite de 
l'ayant droit soit nettement determinee. 

Les adresses abregees et Jes a dresses tele
graphiq ues ne sont pas admises. 

3. - II est interdit de consigner sur les 
mandat s d'aut res annotations que celles que 
comporte la contexture des formules. L'expe
diteur a , t out efois, le droit d'ajout,er, sur le 
coupon , des communications destinees au bene
ficiaire du mandat. 

4. - Les mandats de service doivent porter 
au recto !'annotat ion ,,Service des postes" ou 
une ment ion analogue. 

Transmission des mandats. 
Ar t . 3. Les mandats sont t ransmis a decou

vert et inseres dans Jes dep eches de la ma niere 
p rescrite a !'ar t icle 56, § l, du Reglement de 
la Convention. 

Mandats telegraphiq ues. 
Art. 4. 1. - Les mandats telegraphiques 

sont 1·edi~es par le bureau de poste expediteur 
et adre ses au bureau de p oste destinataire. 

I!s son t dresses en fran9ais, sauf arrangement 
contraire, et libelles comme suit : 

(Indications de ser vice, s'il y a lieu. ) 
Mandat (N° postal d 'emission). 
P oste (N om du bureau de poste de destination) 
(Avis de payement, s' il y a lieu .) 
(Norn de l 'expediteur.) 
(Montant de la somme transmise. ) 
(Designation exacte du destinataire, de sa 

residence et, s'il est possible, de son domicile.) 

Les indications du t elegra mme doivent t ou 
jours figurer da ns l'ordre ci-dessu~. 

2. - Les indications de service sont ex
primees en tout es lettres ou d 'apres Jes abre
viations autorisees dans le service t elegraphique. 

3. - Lorsque Jes ma ndats t elegraphiques 
sont emis, soit f'ar des bureaux de poste de 
localites non dotees d' un ser vice telegraphique, 
soit , dans des loca.lites pourvues de plusieurs 
bureaux de p0st e, par un de ces bureaux non 
charge du service telegraphique, le nom du 
bureau d 'origine doit etre :ndique immediate
ment apres le n umero postal d 'emission, de la 
maniere suivante ; 

,,Ma ndat 404 de . . . . " 
4. - Le montant de la somme transmise 

doit etre exprime en chiffres et, en ce qui con 
cerne les unites (franc, mark, etc.), en t outes 
lettres dans la mounaie du pays de destination. 

5. - L orsqu'il s'agit d 'un benefi ciaire fe
minin, le nom patronymique, m eme s' il est 
accompagne d 'un prenom, doit etre precede de 
l'un des mots : Ma da me ou Mademoiselle, a 
moins q ue cette indication ne fasse double em
ploi avec celle d 'une qualite, d 'un tit re, d 'une 
fonction ou d 'u ne profession permettant de 
determiner nettement la personnalite de l'ayant 
droit. 

L'indication d u nom de la residence du des
t inataire peut etre omise dans les cas ou ce 
nom est le m eme q ue celui du bureau de post e
de destination. 

L'expediteur et le destinataire ne peuvent 
etre designes par une a breviation on un mot 
convent ionnels. 

6. - La repetition par t ielle est obligatoire 
(repetition, de bureau a bureau , des noms pro
pres et des nombres) . 

7. - Le bureau de poste expediteur adresse 
sous enveloppe a u bureau de poste destinataire, 
a tit re confirmatif et par le plus prochain cour 
rier, un avis d'emission du mandat, conforme 
au modele M P 2 ci-annexe. Il est interdit 
d 'appliquer des timbresposte ou des empreintes 
d 'affranchissement sur cet avis. 

8. - Le bureau destinataire doit effectuer 
le payement sans attendre la reception de l'avis 
d'emis ion. II rattache celui -ci, au tant que 
possible, au mandat acquitte_ par le beneficiaire .. 

9. - Les Offices ont la faculte d 'autoriser 
les bureaux telegraphiques de locali tes pour
vues d 'un ou de p lusieurs bureaux de p ost e ~
recevoir de l'expediteur et a payer au lieu de 
destination le montant des manda t s telegra
phiques. 

A vis de payement. 
Art . fi . 1. - Les mandats ordinaires dont 

l' expediteur demande un avis de payement 
doivent porter au recto et en t ete !'annotation 
t r es apparente ,,Avis de payPment". 

2. - Les disposition de ar t icles 26 et 27 
du R eglement de la Con vent ion concernant Jes 
avis de recep t ion s'appliquent aux avis de 
payement. Toutefois, lorsqu 'un avis de paye
ment est demande p ost erieurement a u depot, 
ii est fai ~ usage, non de la h rmule C 13 prevue 
dans la Convent ion, mais de la formule M P 3 
de !'Arrangement . 

II est entendu que Jes Offices dont le regime 
interienr ne permet pas l' emploi des fo rmules 
jointes par ]' Office expediteur sont a utorises a 
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dresser des avis de payement de leur propre 
service. 

3. - Le soin d'etablir un avis de payement 
pour un mandat telegravhique incoml;>e a 
l'Office destinataire qui le fait. parvenir au 
bureau d 'origine immediatement apres le paye
ment et avant la reception de l 'avis d'emisson. 

Mandats expres. 
Art . 6. Les dispositions de !'article 42 du 

R eglement de la Convention sont applicables 
a ux mandats ordinaires a remettre par expres. 

CHAPITRE IT. 

Formr,lites di1•erses. 

Mandats irreguliers. 

Art. 7. 1. - Les mandats ordinaires dont 
le payement n 'a pu et re effectue pour l'une des 
causes suivantes : 

a. indication inexacte, insuffisant/3 ou dou
teuse du nom on domicih, des beneficiairee, 

b. diff~rences ou omissions de noms ou de 
sommes, 

c. ratures ou surcharges dans les inserip
tions, 

d. omissions de timbres, de signatures ou 
d'autree indications de service, 

e. indication du montant a payer dans une 
monnaie autre que celle admise I<. cet effet par 
les Administrations correspondantes, 

/. emp!oi de formules non reglementairf:ls, 
sont renvoyes, le plus tot possible, sous enve

loppe, au bureau d'origine pour etre regularises, 
a moins que le destinataire, ayant ete avise , 
ne reclame !'application des dispositions du 
§ 2 ci-apres. 

Toutefois, dans les rapports avec les pays 
eloignes. !'Office de destination est autorise a 
faire payer les mandats dont le montant est 
indique dans une monnaie autre que celle ad
mise, lorsqu'il est en etat d 'effectuer la conver
sion au taux dont se sert !'Office d'emission, 
a condition d'en c'!onner immediatement a.vis 
a ce dernier. Les risq nes resultant de la con
version erronee sont a la charge de !'Office qui 
a effectue cette conversion. 

2, - Si !e dest.inataire d'un mandat ordi
naire le desire et offre de payer tous Jes frais, 
les irregularites qui s'opposent au payement 
pe1;1vent etre regularisees par la voie telegra
ph1que, au moyen d'un a.vis de service taxe. 
Le mandat est, dans ce cas, conserve par le 
bureau de destination, lequel en op ere la re"u
larisation a la rece_p tion du te!Mramme re~ti
ficatif et joint ce telegramme au

0 

mandat. 
Dans le . cas ou le telegramme rectificatif a 

ete motive par une erreur imputable au ser
vwe, la taxe doit en etre remboursee ~, qui rle 
droit. 

3. - Les mandats telegraphiques dont le 
payement ne pent etre effectu~ par suite d 'adres
se insuffisante ou inexacte, ou pour une autre 
cause non attribuable au destinataire, donnent. 
lieu _a l'envoi au bureau d'origine d'un avis de 
service telegraphique indiquant la cause du 
non-payement. Le bureau d'origine verifie si 
l 'irregularite provient d'une erreur imputable 
au service. Daus !'affirmative, ii la recti fi e sur
le-champ par avis de service telegrapbique. 
Dans le cas contra ire, ii previent l'expediteur 

qui est admis a rectifier l'irregularite par un 
avis de service taxe. 

Les mandats telegraphiques dont l 'irregu
larite n 'a pas ete rectifiee dans un delai raison
nable au moyen d 'un avis de ·service t elegra
phique sont regularises dans la forme prescrite 
pour le5 mandats ordinaires. 

4. - Les mandats telegraphiques dont 
l'avis d'emission seul est parvenu, mais dont le 
telegramme fait defaut, ne doivent pas etre 
payes au simple vu de la _premiere de ces pieces . 
Avant tout , ii y a ,ieu de reclamer le telegramme 
au moyen d'un avis de service telegraphique. 
Les a vis d'emission qui ne seraient pas parvenus 
au bureau destinataire par premier courrier, 
apres la date du mandat, sont reclames au 
moyen d'un bulletin <le verification conforme 
ou ana logue au modele C 16 annexe au R egle
ment de la Convention. 

i\fandats egares, perdus OU detruits. 
Art. 8. 1. - Les mandats egares, perdus ou 

detruits _peuvent etre remplaces, a la demande 
de l'expediteur ou du dest inataire, par des 
aµtor isations de payement que delivre !'Office 
d'origine, apres avoir constate, d 'accord avec 
!'Office de destination, que le mandat n'a ete 
ni paye, ni rembourse, ni reexpedie. 

La duree de validite des aut-01 isations de 
payement est la meme que celle des mandats· 

2. - Lorsqu'un mandat est egare, perdu 
ou d~truit, et qu'il en est demande simu!tane
ment le renboursement par l'expediteur et le 
:payement par le destinataire, l'autorisation doit 
ctre delivi·ee au profit du premier. 

3. - Lorsque le remboursement d'un man
dat egare, perdu OU detruit est reclame par 
l'expediteur, eelui-ri doit produire le recepisse 
a l'appui de sa demande. L' Office d 'origine 
accorde le remboursement apres s'etre assure 
que !'Office de destination n'a i,as pa.ye et ne 
payera pas le mandat. 

Lorsque !'Office de destination repond qu'un 
mandat ne lui est pas parvenu, !'Office d'origine 
pent delivrer une autor isation de payement, 
sous la reserve que le mandat ne figure dans 
aucur: des comptes mensuels dresses jusqu'a 
!'expiration de la duree de sa validite. Toutefois, 
si aucune reponse n'a ete obtenue de !' Office, 
de de5tination dans le dela i prrvu par !'article 
26, § l , de !'Arrangement pour le desinteresse
D1ent du reclamant, et si le t itre ne fi gure sur 
aucun des comptes mensuels regus a !'expiration 
de ce delai, !'Office d'origine est autorise a 
passer outre et a proceder au rembonrsement 
des fonds. Notification de ce remboursement 
est faite par pli recommande it !'Office de desti
nation et le mandat, repute desormais comme 
definitivement perdu, n'est plus susceptible 
d ' etre porte ulterieurement en compte. 

Visa pour date. 
Art. 9. Le visa pour date dont il est question 

a !'article 17 de I' Arrangement doit etre inscrit 
sur le mandat meme. 

Retrait. Modification d'adresse. 
Art. 10. 1. - Les dispositions des articles 

48 et 49 du Reglement de la Convention sont 
applicables aux retraits ou modifications 
d'adresse. Toutefois, Jes demandes po3ta!es de 
modification d'adresse doivent etre accompag-
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nees d'un fac-simile, sur papier ordinaire, de 
l'adresse du destinataire avec tons les details 
necessaires. 

S'il s'agit d'une modification d'adresse de
mandee par voie telegraphique, cette demande 
doit etre confirmee par le premier courrier par 
une demande postale portant en tete !'annota
tion ~oulignee au crayon de couleur ,,Confirma
tion de la demande telegraphique du ..... " . 

Dans ce cas, le bureau destinataire se borne 
a retenir le mandat, a la reception du telegram
me, et attend la confirmation postale pour faire 
droit a la demande. 

Le bureau destinataire d'un mandat telegra
phique doit, en outre, etre en possession de 
l'avis d'emission, avant de domier suite a une 
demande de modification d'ad:res e. 

Toutefois, !'Office destinataire peut, sous sa 
propre responsabilite, donner suite a une de
mande telegraphique de modification d'adresse 
sans attendre la confirmation postale, ni, le cas 
echeant, l'avis d'emission. 

2. - , 'ii s'agit de la simple correction d'une 
adresse prevue par !'article 49 du Ri-glement 
de la Convention, il peut etre procede ~ !a rec
tifiration sans attendre l 'arrivee de l'avis 
d'emission. 

Reexpedition. 
Art. 11. 1. - Le bureau qui reexpedie un 

mandat ordinaire par voie postale biffe, s'il y 
a lieu, d'un trait de plume, le.~ indications du 
montant du mandat de maniere Ii, J,i,isser recon
naitre Jes inscriptions primitives. L'indication 
se trouvant sous la rubrique ,,Somme versi\e" 
doit rester intacte. Apres avoir converti lemon
tant du mandat en monnaie du pays de la nou
velle destination d'apres le taux convenu pour 
Jes mandats emanant du pays reexpediteur·, 
!edit bmeau inscrit en toutes lettres le montant 
resultant de la conversion, a un endroit con
venable de la formule du mandat, mais autant 
que possible immediatement au-dessus de !'in
dication primitive de ce montant exprime en 
toutes lettres. La nouvelle inscription porti,e 
sur le mandat est signee par !'agent de service. 
Ce meme procede doit etre suivi en cas de 
reexpeditions ulterieures. 

Toutefois, en cas de reexpedition sur le pavs 
de premiere destination ou sur le pays d'origi.ne, 
le bureau reexpediteur retablit le montant pri
mitif ou y sub titue le montant qui est inscrit, 
aux indications de service, en monnaie dus pays 
d'origine. 

2. - La reexpedition d'un mandat tele
graphique par voie postale est effectuee dans 
Jes memes conditions et sans qu'il y a it lieu 
d'attendre l'avis d'emission. • 

Le mandat est transmis sous enveloppe au 
bureau de la nouvelle destination. TI en est de 
meme de l'avis d'emission des son arrivee au 
bureau reexpediteur. 

3_ - En cas de reexpedition, par voie tele
graphique, d'un mandat ordinaire, le bureau 
reexpediteur etablit un mandat telegraphique 
pour la somme restant apre~ deduction de la 
taxe du telegramme et de la taxe postale. Cette 
derniere est calculee sur le montant du mandat 
original, deduction faite du montant de la taxe 
du telegramme. 

La conversion en monnaie du pays de la nou
velle destination est effectuee comme i! est dit 
au § 1 ci-dessus. 

Le mandat original est quittance par le bureau 
reexpediteur et comptabilise comme mandat 
pay~, apres avoir ete revetu. de la mention 
,,Reexpedie le montant de . .. .. a . ..... sous 
deduction de la taxe de ..... ". 

Le coupon du mandat original est annexe a 
l'avis d'emission pour etre remis au destinataire. 

4. - La reexpedition d'un manda.t tele
graphique par voie telegraphique est operee 
dans les condi~ions iudiquees au § 3 et sans 
qu'il y ait lieu d"attendre l'a'Vi,q d'emission. 

5. - Les dispositions des § § 3 et 4 sont 
applicables aux cas de reexpedition des man
dats ordinaires on telegraphiques origina ires 
d'un pays contractant sur un autre pays con
tractant avec lequel le pays d'origimi n'entre
tient pas un echauge de manclats, ou sur un 
pays ne participant pas a !'Arrangement. II en 
est de meme en cas de reexpedition des mandats 
originaires d'un pays non participant sur un 
pa~-s signataire de I' Arrangement. 

6. - Les demandes de reexpedition sont 
enregi trees, pour memoit-e, par le premier 
bureau de destination, et, le cas echeant, par 
Jes bureaux destinataires ulterieurs. Le bureau 
qui opere la reexpedition d'un mandat clans Jes 
conditions prevues ci-dessus en clonne avis au 
bmeau d'emission. 

Mandats tombes et rebut. 

Art. 12. Prealablement au renvoi a l'Offic!' 
d'origine. des ~andats qui n'ont pu etre payes 
aux destmat,aires pour une cause quelconque, 
le bureau de destination Jes enregistre pour 
memoire et Jes frappe du timbre ou Jes munit 
de !'etiquette dont [' usage est prescrit par !'ar
ticle 47, § I, du Reglement de la Convention, 
pour leq correspondances tombees en rebut. 

Les te!egrammes-mandats renvoyes doivent 
etre mis sous enveloppe, accompagnes cles avis 
d'elliission y relatifs. 

Toutefois, les mandats crees dans ies con
ditions prevues aux §§ 3, 4 et 5 de !'article 11 
doivent etre transmis a !'Office qui Jes a etablie ; 
celui-ci en met le montant a l?, disposition de 
!'Office dont ema.ue le titre original, soit au 
moyen cl'un nouveau mandat en franchise de 
taxe, soit par voie de deduction au compte men
suel des mandats payes. 

Reclamations. 

Art. 13. I. - Toute reclamation relative 
a un mandat ordinaire on telegraphique est 
etablie sur une formule conforme ou analogue 
au modele M P 3 ci-annexe et transmise, en 
regle generale, par le bureau d'origine directe
ment au bureau de destination. 

2. - Lorsque le bureau destinataire est en 
etat de fournir des rensei_gnements definitifs 
sur le sort du titre reclame', ii renvoie la fo.r
mule, completPe suivant le resu!tat des recher
ches, au bureau qui a re9u la reclamation. En 
ea~ de recherches infructueuses on de payement 
conteste, la formule est transmise a I' Adminis
tration du ·pays d'origine par l'int-ermediaire 
de I' Administration du pays destinataire, en y 
ajoutant autant que possible une declaration 
du destinataire attestant q u'il n'a pas re,;u 
le montant du mandat. 

3. - Toute Administration pent exige1, par 
une notification ad.ressee au Bureau interna
tional, que Jes reclamations qui concernent son 
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service soient transmises, oit a son Adminis· 
tration centrale, soit a un bureau specialement 
designe. 

Reclamations des mandats emis 
dans un autre pays. 

Art. 14. Dans le cas prevu a !'article 22, 
§ 3, de !'Arrangement, la formule de reclama
tion M P 3 est transmise a !'Administration 
d'origine. La formule doit etre accompagnee du 
recepisse. 

L 'Office d 'origine doit etre mis en possession 
de la formule dans Jes delais prevus aux articles 
22 et 23 de !'Arrangement. 

CHAPITRE III. 

Comptal,ilite. 

Comptes mensules. 
Art. 15. 1. - Chaque Office dresse, a la 

fin de chaque mois, pour chacun des autres 
Offices, un compte mensuel conforme a,u modele 
M P 4 ci-annexe et sur lequel sont recapitules, 
autant que possible par ortlre chronologique 
et par ortlre alphabetique des noms des bureaux 
d'e mission, tous Jes mandats payes par ses 
propres bureaux, pour le compte de !'Office 
correspondant, pendant le mois precedent. 

II inscrit egalement sur ce compte le mon
tant des taxes et des d1oits qui Jui reviennent 
en vertu du § I de !'article 28 de I' Arrangement, 
sur Jes mandats payes par ses bureaux. a insi 
que, le cas echeant, le montant des rembourse
ments et celui des interets prevus aux articles 
27 et 30 dudit Arrangement. 

2. - Le compte mensuel est transmis a 
!'Office debiteur, au plus tard a la fin du mois 
qui suit celui auquel ii se rapporte, accompagne 
des mandats de poste et des mandats telegraphi
ques quittances, ces derniers completes, autant 
que possible, par leurs· avis d'emission. 

Les avis demission qui parviennent a !'Office 
de destination aprcs l'envoi du compte sur 
lequel sont decrits Jes mandats telegraphiques 
auxquels ils se rapportent sont renvoyes a 
!'Office d 'origine annexes a l'un des comptes 
suivants. 

3. - A defaut de mandats "ayes, un compte 
mensuel negatif est atlre se a I' Office corres
pondant. 

Comptes generaux. 
Art. 16. 1. - Immediatement apres la re

ception des comptes mensuels et sans attentlre 
qu'il ait ete procede a la verification de detail, 
la balance est faite da'ls un compte general · 
dre0 se par !'Office creditem sur une formule 
conforme ou a nalogue au modele JVL P 5 ci-
annexe. . 

Les differences ulterieurement constatees 
sont reprises dans le premier compte mensuel 
a intervenir, Elles sont negligees si leur mon
tant total n'excede pas i\O centimes par compte, 

2. - Le compt,e general doit etre arrete 
dans un dela i de deux mois apres !'expiration 
du mois auquel ii se rapporte. C., delai est port~ 
a quatre mois dans le relations avec Jes pays 
eloignes. 

Les Offices peuvent s·ententlre en vue de 
dresser le compte genfral par t rimestre, par 
semestre ou par annee. 

Liquidation. Accomptes, 
Art. 17. 1. - Sauf arrangement contraire, 

la difference formant le olde du compte est 
reglee au moyen de cheques ou de traites paya
bles a vue sur la capitale ou sur une place com
merciale du pays crediteur, en monnaie de ce 
pays et sans aucune perte pour lui, les frais du 
payement restant a la charge de !'Office de
biteur. 

2. - Le payement doit etre effectue, au 
plus tard, quinze jours apr es reception du comp
te general reconnu exact, OU, si un compte 
general n'est pas tlresse, apres reception du 
compte mensuel. 

Ce delai est d'un mois pour lea pays eloignes. 
3. - Tout Office qui se trouve a decouvert, 

vis-a-vis d'un autre Office, d 'une somme supe
rieure a 30,000 francs-or, a le tlroit de reclamer 
meme avant la cloture du compte, un acompte 
ou solde provisoire jusqu'a concurrence des 
trois quarts du montant de sa creance. II doit 
etre satisfait a cette demande dans un delai de 
huit jours. En cas de non-payement ii, !'ex
piration de ce delai, Jes prescriptions de !'article 
30 de !'Arrangement sont applicables. 

CHAPITRE IV. 
Communications et notifications. Formules. 

Communications et notifications. 
Art: 18. 1. - Chaque Administra,tion doit, 

trois mois au moins avant de mettre !'Arrange
ment a execution, commun.iquer ou notifier aux 
autres Administrations, par l'intermediaire du 
Bureau international : 

a. la liste des pays avec lesq uels elle echange 
des mandats sur la base de I' Arrangement ; 

b. la Iiste des bureaux qu'elle autorise a. 
eruettr e et a payer des mandats ou l'avis que 
tous ses bureaux participent a ce service ; 

c. le cas echeant, l'avis de sa participation 
a l 'echange de mandats telegraphiques; 

d. le maximum qu'elle adopte pour !'emis
sion et le payement des mandats : 

e. la monnaie dans Iaq uelle le montant des 
mandats doit etre exprime; 

/ . le tarif qu'elle applique; 
g, la duree des delais apr es lesquels sa le

gislation attribue definitivement a l 'Etat le 
montant des mandats dont le payement n'a 
pas ete reclame ; 

h. le cas ~cheant, Jes taxes qu'elle per9oit 
pour le payement a domicile, la poste restante, 
le visa pour date et l'autorisation de payement; 

i. si Jes mandats sont transmissibles dans 
son pays par voie d'endossement ou non; 

j . un exemplaire de la formule de mandat 
qu'elle emploie; 

k. l 'orthographe, clans la langue, officielle 
de son pays, des noms de nombre de 1 a 1000, 
q ui sont a porter sur Jes mandats ; 

l. la liste des pays ne participant pas a 
!'Arrangement, pour lesquels elle peut servir 
d'intermediaire pour l 'echange des mandats; 

m. le mode d'indication du tlroit per9u sur 
Jes mandats emis, 

2. - Toute modification ulterieure doit 
etre notifiee sans retard <le la m eme maniere. 

3. - Les Administrations correspondantes 
doivent se communiquer directement Jes tam, 
de conversion qu 'elles a.ppliquent et toutes Jes 
modifications ulterieures· apportees a ces taux. 
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Formules. 
Art. 19. En vue de ]'application des disposi

t ions de ]'article 30, § 2, de la Convent ion sont 
considerees comme formules a !'usage du pu
blic: 

Jes formules M P 1 (Mandats de poste) et 
MP 3 (Reclamations). 

Dispositions finales. 

Mise a execution et duree du Regle
ment. 

Art. 20. Le present R eglement sera exe
cutoire a partir du jour de la mise en vigueur 
de I' Arrangement concernant les mandats de 
poste. 

II aura la m eme duree que cet Arrangement , 
a moins qu'il ne soit renouvele d' un oommun 
accord entre Jes Parties interessees. 

Fait a Londres, le 28 juin 1929. 
(Suivent les signatures.) 

UNION POSTALE UNIVERSELLE 
ARRANGEMENT CONCERN ANT LES vire

ments postaux conclu entre l' A lbanie, l' Alle
magne, l'Autriche, la B ~lgique, la Bo
livie, la Republique de Cuba, le Danemark, 
la Ville L ibre de Dantzig, la R epublique 
Dominicaine, l'Espagne, l'Enser>ible des 
Colonies Es7Jag1wles, l' Estonie, l' Ethiopie, 
la Prance, l' Algerie, la (J,rece, le Roaume de 
Hediaz et de Nedide et Dependanr,es, la 
R epublique du H ond1tras, la H ongrie, l' I tali~, 
l'Ensemble des Colonies I trrliennes, le J,;,pon, 
le Chnsen, l' Ensemble des autres Dependances 
J avonaises, la Lettonie, la Lithuanie, le 
Luxemboiirg, le Maroc (a /' exclusion de la 
zone Espagnol~) , le Maroc (zone Espagnole), 
le Paraquay, les Pays-Bas, la Pologne, le 
Portugal, les Colonies Portugaises de l'Afri
que, les Colonies Portugaises de l' Asie et de 
l'Oreanie, la R epublique de Sa·int-Marin, 
le T erritoire de la Sarre, le Royaume des 
Berbes, Croates et Slovenes, la Suede, la 
Suisse, la T schecoslovaquie, la Tunis·ie, 
l'Etat de la Cite du Vatican et les Etats Unis 
de Venezuela. 

Les soussignes, Plenipotentiaires des Gouver
nements des P ays ci-dessus enumeres, vu !'ar
ticle 3 de la Convention, ont, d 'un commun 
accord et sous reserve de ratification, arrete 
l' Arrang<>ment suivant : 

CHAPITRE I. 

Dispositions preliminaires. 

Condit ions de l'echange des vire
ments. 

L'echange des v irements postaux, entre ceux 
des Pavs contractants dont Jes Administrations 
conviennent d 'etablir ce service, est regi par 
Jes dispositions du present Arrangement. 

Objet de }'Arrangement. 
Art. 2. Tout titulaire d'un compte com-ant 

postal dans l'un des pays qui ont convenu 
d'echanger des virements peut ordonner des 
v irements de son compte a un compte courant 
postal tenu dans un autre de ces pays. 

CHAPITRE II. 
Cond·ilions d'admission et execution des ordres 

de virements. 
Enonce du montant des virements. 
Taux de conversion . 

Art. 3. Le titulaire de compte peut indiquer 
le montant du virement en monnaie du pays de 
destinat ion on du pays d'origine. L'Offrce de 
ce dernier pavs determine lui-meme le t aux de 
conversion de sa monnaie en mo1_maie du pays 
de destination. 

Montant maximum. 
Art . 4. Chaque Administration a la facu!te 

de l imiter le montant maximum des virements 
qu'un, ti t u~aire pent ordonn,er:, soit, dans. u?-e 
journee, s01t au cours rl' une penode determmee. 

Taxes. 
Art. 5. 1. - La taxe d'un virement ne doit 

p as depasser un pour mille de la somme viree, 
chaque Office ayant d'aiHeurs la faculte d'arron
dir Jes fractions selon Les convenances de son 
systeme moneta il·e. Cett e taxe peut compo~t".r 
un minimum de perception, sans que ce mm1-
mum puisse exc~de_r 20 centi1?,es. , . 

2. - L'inscnpt10n d' un vJrement au credit 
d 'un compte courant postal ne doit pas etre 
soumise a une taxe superieure a celle q u• sera1t 
eventuellement perc,ue p our une meme opera
t ion dans le service interieur. 

Franchises de taxe et de port. 
Art. 6. Sont exempts de toute taxe, Jes 

virements d'office relatifs au service qui sont 
echanges entre Jes Administrations ou entre 
leurs bureaux. 

II en est de meme, pour ce qui concerne la 
franchise de port, des plis revetus de la men
t ion ,,Service des postes" adresses par l_es bu
reaux de cheques postaux a leurs t1tula 1res . de 
comptes residant daus tout pays de l'Umon 
et contenant des extra its de compte. 

A vis de virements. 
· Art. 7. 1. - Le t itulaire de compte doit 

joindre un avis a tout ordre de virement. 
Le verso de cet avis pent etre utilise pour 

des communications part-iculieres destinees au 
beneficiaire. Chaque Office a la faculte d~ per
cevoir, de ce chef, une t axe sur le t 1tula1re du 
compte debite, a condition que cette taxe 
existe dans son service interieur. 

2. - Les avis de viremehts sont envoyes, 
sans frais, aux beneficiail·es. 

E change des listes de virements. 
Art. 8. Les Administrations se communi

quent Les virements au moyen de listes une fois 
par jour ou vrable. Toutefois, elles peuvent 
s'entendre en vue de grouper dans une meme 
liste Jes totaux de plusieurs journees. 

Les avis de virements destines aux t itula ires 
de comptes a crediter sont joints aux listes. · 

Sauf arrangement contra ire, le montant des 
virements est exprime en monnaie du pays de 
destination sur les Listes et sut· Jes avis de vire
ments. 
Bureaux d'echange. 

Art . 9. Les Administrations notifien t recipro
quement les noms des bureaux de cheques 
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qu'elles ont designes pour l'echange des listes 
de virements. 

CHAPITRE III. 
Annulation. R edam/ltion-s. 

Annulation des ordre de virements. 
Art. 10. 1. - Les ordres de virements peu

vent etre annules par le titulaire du comp t.P. 
de bite tant. g ue !'inscription au credit du compte 
du beneficiaire n'a. pa e ete effectuPe. Le de
mantles d 'annulation doivent et.re adre see 
par le t itulaire de compte a !'Office auquel ii 
a donne l'ordre de virement. 

2. - La demande a formuler a cet effet est 
transmise par voie p ostale ou par voie t elegra
phique aux frais de l 'expediteur, qui doit p ayer, 
pour toute demande par voie postale, la taxe 
applicable a une lettre simple recommandee, 
et pour toute demande par voie telegraphique, 
la taxe du telegramme augmentee de la taxe 
postale de la lettre confirmative. 

Reclamations. 
Art. 11. l. La reclamation concernant !'exe

cut ion d 'un ordre de virement doit etre adres ee 
par le titulaire du compte debite a !'Adminis
tration a laquelle ii a donne l 'ord.re, saui le 
cas ou ii a autorise le beneficiaire a s'entendre 
avec !'Administration qui tient le compte de 
celui-ci. 

2. II peut etre per9u pour la reclamation 
concernant un ordre de virement un droit egal 
a celui auquel donne lieu la reclamation d'un 
objet de correspondance. 

3. Les recla mations ne sont admises que 
dans le delai d'un an a compter du lendemain 
du jour ou l'ordre de virement a ete donne. 

4. Lorsqu'une reclamation a ete motivee 
par une faute de ser vice, le droit de reclamation 
e t restitue. 

CHAPITRE IV. 
R esponsabilite. 

Etendue de la responsabilite. 
Art. 12. 1. Les Ad.ministrations sont res

ponsables des erreurs commises par leur service 
dans les inscriptions des viremen ts au credit 
des comp tes courant postaux, ainsi que des 
indications erronees fournies par elles sur Jes 
listes de virements qu'elles t ransmettent aux 
autres Ad.ministrations. 

2. La responsabi!ite est limitee au rem
boursement du montant du virement. 

3. Les Ad.ministrations ne sont tenue a 
aucune responsabilite du chef des retards qui 
peuvent se produire dans la transmission et 
!'execution des ordres de virements. 

Determination de la responsabilite. 
Art. 13. La responsabilite incombe a !'Ad

ministration dans le service de laquelle l 'erreur 
a ete commise. Lorsque l'erreur est imputable 
aux deux Administrations, elles contribuent au 
remboursement par parts egales. 

Remboursement des sommes dues 
au reclamant. 

Art. 14. L'obligation de rembourser la som
me due au reclamant incombe a !'Administra
tion saisie de la reclamation, sous reserve de 

l'exercice de on droit de recours contre !'Admi
nistration responsable. 

Le remboursement doit avoir lieu des que la 
responsabilite du service a ete etablie. 

L' Ad.ministration presumee re ponsable qui, 
apres une mise en demeure, n 'a pas repondu 
dans un dela i de six mois est consideree comme 
ayant reconnu tacitement sa responsabilite . 

Remboursement a l ' Administration 
creanciere. 

Art. 15. L'Administration responsable est 
tenue de desiuteresser !'Administration qui a 
effectue le remboursement dans un delai de 
deu..x mois apres reception de la notification du 
remboursement. L' Administration de bi trice est 
redevable d ' un interet de sept pour cent !'an , 
a p art ir de l'ecbeance dudit delai. 

CHAPITRE V. 
Comptabilite. . 

Attribution des taxes. 
Art. 16. Chaque Office garde en entier Jes 

taxes qu' il a per9ues. 

Decomptes des sommes virees. Eta
blissement des soldes et des interets. 

Art. 17. 1. Les Offices dressent, pour cha 
que jour ouvrable et pour cbaque pays partici
pant, un compte sur lequel sont recapitules Jes 
totaux de listes de virements re9ues et expe
diees . 

2. Le reglement de ces comptes est base 
sur le principe de la compensation reciproque. 
A cet effet, la creance la plus faible est convertie 
en monnaie de la creance la plus forte calculee 
d 'apres la moyenne arithmetique des cours du 
change cotes officiellement aux bourses ou aux 
banques specialement designees par chaque 
pays interesse. 

L 'Office qui , pour une raison quelconque, ne 
desire pas faire application de la compensation 
reciproque peut declarer qu'il se liberera de la 
tota!ite des sommes dues. 

3. La compensation est effectuee journelle
ment. Toutefois, Jes Offices peuvent s'entendre 
en vue de grouper dans un meme decompte 
Jes totaux de plusieurs journees. 

4 . Le solde resultant de chaque compte est 
productif d 'interet a partir d 'un delai et a un 
taux fixes d'un commun accord par les Offices 
des pays cont ractants. Le taux de cet interet 
ne pent exceder cinq pour cent !'an. 

Payement des soldes. Interets 
moratoires. 

Art. 18. 1. En vue du payement des soldes, 
chaque Office peut entretenir d'une maniere 
que!conque, aupres de !'Office d'un pays con 
tractant, un avoir en monnaie de ce pays. Si 
cet avoir ne suffit pas pour executer Jes ordres 
donnes, Jes virements sont neanmoins portes au 
credit des comptes des beneficiaires. 

L'avoir peut servir egalement au r eglement 
des soldes debiteurs de tous autres comptes 
postaux, telegraphiques ou telephoniques. II 
ne pent, en aucun cas, recevoir une affectation 
autre sans le consentement de !'Office qui !'a 
constitue. 

2. L'Office creancier a le droit d 'exig.er en 
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tout temps le payement des soldes, Le cas 
echeant, il fixe la date a laquelle le payement 
devra etre effectue, en tenant compte des delais 
de distance. Si l 'Office debiteur n'a pas effectue 
le payement a la date fixee, le taux de l'interet 
prevu au§ 4 de !'article precedent est augmente 
de deux pour cent !'an a compter du sixieme 
jour qui suit cette date. 

Compte general trimestriel. 

Art. 19. A la fin de chaque Office creancier 
transmet aUc--..: Offices debiteurs, p our approba
tion, une recapitulation generale des comptes 
journaliers, des acomptes payes et, le cas eche
ant, des interets mis en compte. Le solde du 
compte general trimestriel est reporte sur le 
trimestre suivant. 

CHAPITRE VI. 

Dispositions diverse11. 

Liste des titulaires de comptes. 

Art. 20. Les titulaires de comptes pe~vent 
obtenir, par l' interm'.\diaire de l ' Office qui tient 
leurs comptes, Jes listes de titulaires publiees 
par Jes autres Offices, aux prix determines par 
ceux-ci dans leur service interieur. 

Les Offices se livrent reciproquement, a titre 
gratuit, Jes listes necessaires pour Jes besoins 
du service. 

Application des disposition d 'ordre 
general de la Convention. 

Art. 21. Les dispositions d'ordre general 
qui figurent aux Titres I et II de la Convention 
sont applicables aux virements postaux, a 
!'exception, toutefois, des prescriptions faisant 
l 'objet de !'ar t icle 7. 

Approbation des propositions faites 
dans l'intervalle des reunions. 

Art. 22. Pour devenir executoires, Jes pro
positions faites dans l'interva lle des reunions 
(art. 18 et 19 de la Convention) doivent, 1·eunir: 

a. Jes deux tiers des suffrages,. s'il s'agit de 
!'addition de nouvelles dispositions ou de la 
modification des disposi tions de !'Arrangement 
et de son Reglement ; 

b. la majorite absolue, s'il s'agit de !'inter 
pretation deR dispositions de !'Arrangement et 
du Reglement, hors le cas de dissentiment a 
soumettre a !'arbitrage. 

Dispositions finales . 

Mise a execution et duree de 
l ' Arrangement. 

Art. 23. Le present .Arrangement sera mis 
a execution le ler juillet 1930 et demeurera en 
vigueur pendant un temps indetermine. 

En foi de quoi, les Plenipotentiaires des 
Gouvernements des Pays ci-dessus enumeres 
out signe le present Arrano-ement en un exem
plaire qui restera depos.f aux Archives du 
Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande
Bretagne et de l 'Irlande du Nord et dont une 
copie sera remise a chaque P artie. · 

Fait a Londres, le 28 juin 1929. 
(Suivent les signatures.) 

UNION POSTALE UNIVERSELLE 

Reglement ,J' Execution de l' Arrangement Concer
nant les Virements Postaux 

CHAPITRE I. 
Emission. Transmission . Reception. 

A"--is de virements. 
Art,ide premier. 1. Les avis de virnments 

doivent etre Ii belles par le t,itulaire cl u compte 
a debiter sur une formule conforme au modele 
V P 1 ci-annexP et contenir touLes li,s indications 
que cornporte le texte <le cette formule. 

Les Administrations peuvent toutefois utiliser 
Jes formules de leur service interieur. 

2. Lorsque le montant du virement est in
dique en monnaie du pays d'origine, le bureau 
qui re9oit l'ordre de virernent ou le bureau 
d 'echange op ere la conversion et inscrit, a 
l'encre rouge, sur l 'avis, le montant du virement 
en monnaie du pays de destination. 

Listes de virements. 
Art. 2. 1. Les listes de virements sont eta

blies par Jes bureaux d'echange sur une formule 
conforme au modele V P 2 ci-annexe. Elles 
doivent contenir, pour chaque virement, toutes 
Jes indications que comporte le texte de la 
formule. 

2. Ch1tque liste est frappee d'une empreinte 
du timbre du bureau d 'echange qui l'a etablie 
et revetue de la signature manuscrite du ou 
des fonctionnairE's accredites a cet effet ; le 
total doit etre arrete en toutes lettres. 

3. Lor,gque, clans une meme journee, plu
sieurs listes sont etablies a destination du m eme 
bureau d 'echange, elles portent un numero
d'ordre dont la serie se renouvelle journellement. 

Lett,res d'envoi. 
Art. 3. 1. Le total de chacune des listes. 

destinees au m eme bureau d 'echange est reca
pitule sur une lettre d'envoi conforme au 
modele V P 3· ci-annexe. 

2. Les lettres d'envoi sont frappees d 'une 
empreinte du timbre du bureau d 'echange qui 
Jes a etablies et signees par le ou Jes fonctionnai
res dont la signature est apposee sur les listes 
de virements. Chacune de ces lettres re9oit un 
numero d'ordre dont la serie se renouvelle 
chaque mois pour chacun des bureaux d'echan
ge. 

La derniere lettre d'envoi expediee a la clo
ture de chaque mois doit porter la ment.on 
,,Derniere lettre d'envoi N° .... .. ". 

Lorsqu'un bureau d'echange n 'a aucun vire
ment a transmettre au bureau correspondant 
le dernier jour ouvrable d'un mois, ii n'en doit 
pas moins Jui adresser une lettre d 'envoi 
negative designee egalement comme ,,Der-
niere lettre d'envoi No ... . .. " . 

Transmission des ordres de virements. 
Art. 4. Les lettres d'envoi, Jes listes et les 

avis de v irements sont reunis en paquets clos 
et expedies en franchise de port au bureau 
d'echange destinataire p ar les moyens les plus 
favorables. Ces envois peuvent etre soumis a 
la formalite de la recommandation. 

Reception des virements. 
Art. 5. 1. A l'arrivee au bureau d'echange 
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.des paquets contenant les lettres d'envoi, les 
Jistes et Jes a vis de virements, ce bureau procede 
,a la verification de l'envoi. En cas de constata
tion d'une irregularite quelconque ou d'une 
omission, ii en donne connaissance au bureau 
d'echange expediteur par Jettre con.forme au 
modele V P 4 ci-annexe et en demande la 
rectification. Le bureau d 'echange expediteur 
,doit re:pondre par le plus prochain courder et, 
le cas echeant, faire parvenir un duplicata des 
pieces manquantes, 

2. Lorsqu'une difference est constatee entre 
le montant porte sur un avis de virement et 
]'inscription de ce montant sur la liste de vire
ments, le bureau d'echange destinataire est 
autorise a crediter le compte courant du bene
ficiaire pour la somme la plus faible. 

CHA PITRE II. 
Formalites diverses. 

Annulation de virernents. 
Art . 6. 1. La demande d'annulation d'un 

ordre de virement doit etre formulee par ecrit 
par le titulaire du compte debite. Apres justi
tication de la demande, justification dont ['Ad
ministration du pays d'origine assume la res
ponsabilite, il est procede de la maniere sui
vante: 

a. si la demande est destinee a etre transmise 
par la voie postale, le bureau d 'origine etablit 
un avis conforroe au modele V P 5 ci-annexe 
et le transmet au bureau d'echange interesse 
de son pays. Ce bureau d'echange complete 
l 'avis en y indiquant les donnees de la trans
mission au bureau d'echange intermediaire du 
pays de destination et l' adresse a celui-ci. La 
transmission est effectuee sous pli recommande ; 

b. si la demande doit etre faite par voie 
telegraphique, un telegramrne de service taxe 
conforme au modele V P 6 ci-annexe est trans
mis directement, par le bureau d 'origine ou le 
bureau d'echange du pays d'origine, au bureau 
destinataire detenteur du compte c.:>urant. Ce 
telegramme doit etre confirrne immediaternent 
par lettre de la fasion indiquee ci-dessus sous a . 
Daus ce cas, la .formule VP 5, qui doit passer 
par les bureaux d'echange des deux pays, porte 
en tete !'annotation soulignee au crayon de 
couleur: 

,,Confirmation de la demande telegraphique 
expediee le ..... par le bureau des cheques 
postaux a . ...... a l'adresse du bureau des 
cheques postaux a . ... ... ". 

2. L'annulation de l'ordre de virement est 
operee d'apres les r egles tracees a !'article 7 
ci-apres. Toutefois, si l'annulation a ete deman
dee par voie telegraphique, le bureau destina
taire se borne a retenir l'ordre de virement et 
attend la confirmation postale pour faire droit 
a la demande. 

3. Lorsqu'une demande d'annulation trans
mise par la voie postale ou telegraphique par
vient au bureau destinataire trop tard pour que 
le virement puisse etre annule, ce bureau en 
informe aussitot par lettre le bureau d'origine 
detenteur du compte. En cas de demande 
telegraphique, l'arrivee de la lettre confirmativ!l 
ne doit pas etre attendue pour donner cette 
information. 

4. II n'est pas tenu compte de demandes 

d'annulation qui seraient formulees et tran•
mises dans des condit10ns autres que celles pres
crites par le § 1 ci-dessug. 

Non-execution d'un ordre de virement. 
Art. 7. Lorsq ue, pour une cause q uelconq ue, 

un ordre de virement ne peut pas etre porte au 
credit d'un compte, ii est raye de la I iste sur 
laquelle ii est inscrit et le total de cette liste 
ainsi que celui de la lettre d'envoi correspon
dante sont rectifies a, l'encre rouge. Cette recti
fication est portee a, la connaissance du bureau 
d'echange expecliteur au moyen de la Lettre 
modele V P 4 a, laquelle est joint l'avis se 
rapportant au virement non execute. 

Si uu ordre de virernent primitivernent non 
execute est de nouveau transmis au bureau 
d'echange destinataire, i i doit etre traite par 
le bureau d'echange expediteur cornme un nou
vel ordre. Les inscriptions s'y ravportant dans 
la liste et la lettre d'envoi primitives restent 
annulees. 

Toutefois, Les Administrations des pays con
tractants peuvent s'entendre pour que le 
virements non executes soient reportes sur une 
liste de virements au credit de l' Aaministration 
du pays d'origine. Dans ce cas, la conversion 
a lieu au cours du jour, comme pour Jes vire
ments ordinaires, et l'avis de virement est 
pourvu d'une note explicative. 

Reclamations. 
Art. 8. Toute reclamation concernant !'exe

cution d 'un ordre de virement donne lieu, par 
le bureau des cheques detenteur du compte 
debite, a, l'etablissement d'une formule con
.forme au modele VP 7 ci-annexe. Cette formule 
est transmise, le cas echeant, par l'intermediaire 
du bureau d'ecbange du pays expediteur et du 
bureau d'echange du pays destinataire au 
bureau des cheques detenteur du compte a, 
crediter. 

Les services interesses ont a remplir la formule 
autant que possible selon les indications qu'elle 
comporte. 

CHAPITRE III. 

Gornptabilite. 

Decompt,es. 
Art. 9. Les decomptes journaliers sont eta

blis sur des formules conformes au modele 
V P ci-annexe. 

Ils sont transmis le plus tot possible a, !'Office 
correspondant. 

Payement des soldes. 
Art. 10. 1. Les sommes dues au titre de 

virements postaux sont reglees au moyen de 
cheques ou de traites payables a vue sur la 
capitale ou sur une place commerciale du pays 
creancier, en monnaie de ce pays et sans aucune 
perte pour ce dernier, les frais de payement 
restant a, la charge de !'Office debiteur . 

2. Toute Administration peut se faire ouvrir 
par les autres Administrations un compte cou
rant postal aux conditions ordinaires et deman
der, une fo is pour toutes, !'imputation d'office 
sur l'actif de ce compte du montant des soldes 
debiteurs constates a, sa charge. 
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CHAPITRE IV. 
Formules. Communications. 

Etablissement des formules. 
Art. ll . 1. Sauf ce qui est prevu a !'article 

premier pour Les avis de virements, Les formules 
du service des virements doivent etre redigees 
en langue fran <,aise, avec ou sans traduction 
interlineaire dans une autre la ngue, a moins 
q ue les Administrations interessees n'en dispo
sent autrement par une entente directe . 

Les inscriptions que leur texte comporte 
doivent etr e formulees en caracteres latins et 
en chiffres arabes. 

2. Les inscriptions au crayon-encre ou au 
crayon ordinaire ne son pas admises. 

Communi cations. 
Art. 12. 1. Les Offices se communiquent, 

en nombre suffisant pour les besoins du service, 
les specimens des empreintes des timbres en 
usage dans les bureaux d'echange et des signa
tures des fonctionnaires qui ot'lt qua lite, dans 
chacun de ces bureaux, pour signer Jes listes de 
virements et les lettres d'envoi qui lei! accom
pagnent. 

Lorsqu' il y a lieu de notifier ulterieurement 
de nouvelJes signatures ou de remplacer l'une 
ou l'autre des signatures deposees, une nouvelle 
liste comprenant les specimens des signatures 
de tous les fonctionnaires autori ses doit etre 
t ransmise a !'Office correspondant. Toutefois, s'i l 
s'agit seulement d 'annuler l'une ou l'autre des 
signatures co mmuniquees, ii suffit de la faire 
biffer dans la liste existante qui continue a 
etre utilisee. 

2. Si la demande en est faite expressement, 
Jes Offices se communiquent le taux de con
version qu'ils ont fixe pour les ordres de vire
ments. 

Dispositions finales. 

Mise a execution et duree du R eg
lement. 

Art. 13. Le present Reglement sera execu
toire a partir du jour de la mise en vigueur de 
l ' Arrangement concernant les virements pos
taux. 

Il aura la meme duree que cet Arrangement, 
a moins qu'il ne soit renouvele d' un commun 
accord entre les Parties interessees. 

Fait a Londres, le 28 juin 1929. 
(Suivent les signature . ) 

UNION POSTALE UNIVERSELLE 

ARRANGEME T CONCERNANT les Recou
'l}rements conclu entre l' Albanie, l' Allemagne, 
l' A utriche, /,a Belgique, la Bolime, le Chili, 
la Republique de Cuba, le Danemark, la 
mile Libre de Dantzig, la Republique Domi
nicaine, l'Egypte, l'Espagne, !'Ensemble des 
Oolonies Espagnoles, l'Estonie , l'Ethiopie, 
la Finlande, la France, l' Algerie, la Grece, 
le Royaume de Hedjaz et de Nedjde et De
pendances, la Republique du Honduras, la 
Hongrie, l'Islande, l'Italie, l'Ensemhle des 
Colonies Jtaliennes, la Lettonie, la Lithuanie, 
le Luxembourg, le Maroc (a !'Exclusion de 
la zone Espagnole), le Maroc (zone Espag
nole), la Norvege, le Paraguay, les Pays-Bas, 
les I ndes Neerlandaises, les Colonies Neer-

i930 

landai.Yes en A merique, la Pologne, le P or
tugal, les Colonies Portugaises de l' A/rique, 
le., 0olonie,• Portugaises dP- l' Asie et de 
l'0ceanie, la Roumanie, la Republique de 
Saint-Marfo, le territoire de la Barre, le 
Royaume des Berbes, Croates et Slovenes, le 

iam, la SuedP., la Suiss~, la Tchecoslovaquie, 
la Tunisie, la Turguie, l'Etat rle la Cite du 
Vatiran, l' Y emen et les Etats-Unis de 
Venezuela,, 

Les soussignes. Plenipotentiaires des Gouver
nements des Pays ci-dessus 8numeres, vu !'ar
t icle 3 de la Convention . ont, d' un commun 
accord et sous reserve de ratification, firrete 
!'Arrangement suivant: 

CHAPITRE I. 

Disposition preliminaire. 
Conditions de l'cchange des va leurs 
a recouvrer . 

Art icle premier. L'echange des valeurs a 
recouvrer, entre ceux des P ays contractants 
dont le~ Administrations conviennent d'etablir 
ce service, est regi par !es dispositions du pre
sent Arrangement,. 

CHAPITRE II. 

0bjet du sermce. 
Valeurs admises a l'encaissement. 

Art. 2. Sont admis a l'encaissement Jes 
q uittan0es, facture , billets a ordre, traites, 
coupons d'interet. et de dividende, titres amor
tis, et generalement toutes valeurs commer
ciales ou autres, payables sans frais. 

Les Administrations qui ne peuvent, se charger 
de l'encaissement de coupons d'interet ou de 
dividende et de titres a mortis le notifient aux 
au tres Administrations par l' intermediaire du 
Bnreau international. 

Protets. 
Art. 3. Les Administ.rations peuvent se 

charger de faire protester les effets de commerce 
et de faire exercer des poursui tes j udiciai res au 
sujet de creances. Elles arretent, d'un commun 
accord, les dispositions necessaires a cet effet. 

CHAPITRE III. 
Depot des valeurs a recouvrer. 

Enonce du montant des valeurs. 
A.rt. 4. Sauf arrangement contraire, le mon

tant des valeurs a recouvrer est exprime dans 
la monnaie du pays charge du recouvrement. 

Depots des valeurs. Taxe de l'envoi. 
Art. 5. Le depot des valeurs a recouvrer 

est fait sous forme d'envoi recommande affran
chi, adresse directement par le deposant au 
bureau de poste charge d'encaisser les fonds. 

La taxe de l 'envoi ne doit pas depasser celle 
d'une lettre recommandee du meme poids. 

Nombre et montant maximum des 
valeure. 

Art. 6. 1. Le meme envoi peut contenir 
plusieurs valeurs recouvrables par le bureau 
destinfitaire sur des debiteurs differents, au 
profit d' une meme personne. 

23 
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Toutefois, ces valeurs ne ;>euvent etre assig

nees sur plus de cinq debitenrs differents, ni 
etre encaissables a differents jours d'echeance. 

2. Le montant total a encaisser ne doit pas 
exceder par envoi le maximum admis par le 
pays de destination pour !'emission des manrlats 
de paste, a mains que Jes Administrations 
n'adoptent, ·d'un commun accord, nn maximum 
plus eleve. 

Interdictions. 
Art. 7. II est interdi t : 
a. de p orter snr Jes valcurs dos notes ne 

concernant pas l'objet du titre; 
b. de joindre a ces valeurs des lettres ou 

des note~ po u vant tenir lieu de cnrrespondance 
entre le creancier et le debiteur ; 

c. de consigner sur le bordereau d'expedition 
des annotations autres que celles que comporte 
sa contexture. 

CHAPITRE IV. 
Encaissement des valeiirs. 

Non-acceptation de payements 
partiels. 

Art. 8. Chaque valeur doit etre payee inte
gralement et en une seule fois, sinon elle est 
consideree comme refusee. 

·Droit d 'encaissement ou de presen
tation. 

Art . . 9. Toute valeur presentee a l 'encaisse
ment, recouvree ou non, est passible d'un droit 
de 25 centimes, dit d'encaissement ou de presen
tation suivant le cas, qui est, eventuellement, 
preleve sur le montant encaisse. 

Ne sont pas soumises a ce droit, Jes valeurs 
qui, par suite d'une irregularite quelconque ou 
d'un vice d'adresse, sont renvoyees a l 'expe
diteur sans avoir ete mises en recouvrement. 

Transmission du montant encaisse. 
Art . 10. 1. Les sommes encaissees se rap

portant a un meme envoi sont transmises au 
deposant au moyen d'un mandat de paste, 
apres deduction : 

a. du droit d'encaissement et, eventuelle
ment, du droit de presentation afferent aux 
valeurs impayees ; 

b. s'il y a lieu, des droits fiscaux appliques 
aux valeurs ; 

c. de la taxe ordinaire des mandats de p aste 
qui est calculee sur le total de la somme en 
caissee, deduction faite des retributions et 
droits indiques sous a et b. 

Les mandats de recouvrement sont admis 
jusqu'au montam maximum adopte par Jes 
Administrations en vertu de !'article 6, § 2. 

2. Les Administrations peuvent s'entendre 
sur un autre procede pour la liquidation des 
sommes encaissees. Elles peuvent notamment 
se charger, dans Jes conditions indiquees au 
R eoiement, de Jes verser en compt;e courant 
postal dans le pays de destination de l'envoi. 

Renvoi des valeurs non recouvrees. 
Art. 11 . Les valeurs qui n'ont pu etre re

couvrees dans Jes delais fixes par le R eglement, 
et qui ne doivent pas etre remises a un tiers 
designe, sont renvoyees en franchise de port au 
bureau de de~ot. 

Lorsqu ' il n y a pas de valeurs recouvrees ou 

q ue Jes sommes encaissees sont insuffisantes 
pour permettre la deduction integrale des droits 
de presentation, ceux-ci sont reclames a l'expe
diteur de l 'envoi. L'Administration chargee du 
recouvrement des valeurs n'est tenue a aucune 
mesure conservatoire, ni a aucun acte etablis
sant le non-payement de ces titres. 

CHAPITRE V. 

Retrait et rectifications. Reexpedition et renvoi. 
Reclamations. 

Retrait des recouvrements. Rectifi
cation du borderea u. 

Art. 12. Aussi longtemps q ue le bureau des
tinataire d'un envoi contenant des valeurs a 
recouvrer ne s'est pas dessaisi de celles-ci, le 
deposant pent, aux conditions determiuees pour 
Jes correspondances par !'article 49 de la Con
vention, retirer l 'envoi ou une ou plusieurs des 
valeurs y contenues, ou faire rectifier, en cas 
d'erreur, Jes indications du bordereau d'expe
dition. 

Lorsqu' il s'agit de la rectification du borde
reau, demandee par voie telegraphique, la taxe 
du telegramme est augmentee de la taxe appli
cable a une lettre simple recommandee. 

Reexpedition. Valeurs mal dirigees. 
Art. 13. 1. En cas de changement de resi

dence d'un ou de plusieurs des destinataires, 
dans l'interieur du pays de destination, les 
valeurs a recouvrer sont reexpediees. II en est 
de meme des valeurs a l 'adresse de personnes 
habitant un endroit de la localite desservi par 
un autre bureau. 

2. Si un envoi est totalement compose de 
va!eurs non encaissables par le bureau qui Jes 
rec;oit, ii est renvoye au bureau d'origine, a 
mains que Jes debiteurs ne soient tous desservis 
par un autre bureau du pays de destination, 
auquel cas ii est dirige snr ce bureau. 

Lorsqu'une partie des valeurs inserees dans 
un envoi ne sont pas encaissables par le bureau 
destinataire, celles-ci sont renvoyees a !'expe
diteur et ii est procede a la mise en recouvre
ment des autres valeurs. 

3. II n 'est per\;JU aucun supplement de taxe 
du chef de ces reexpeditions. 

Renvoi des valeurs irrecouvrables. 
Art. 14. Les valeurs qui n'ont pu etre re

couvrees pour un motif quelconque sont ren
voyees au deposant dans la forme prevue par le 
Reglement. 
Reclamations. 

Art. 15. Les prescriptions de !'article 51 de 
la Convention sont applicables aux reclamations. 
concernant Jes envois de valeurs a recouvrer. 

CHAPITRE VI. 
Responsabilite. ltlandats de recou1Jrement. 

Responsabilite en cas de perte de 
l'envoi ou des va!eurs . 

Art. 16. 1. La perte d 'un envoi recommand& 
contenant des valeurs a recouvrer engage la 
responsabilite du service postal envers l'expe· 
diteur dans les conditions determinees pour les. 
envois recommandes par Jes articles 54 et 55, 
de la Convention. 
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II en est de meme s'il s'agit de la perte d 'un 
envoi contenant des valeurs impayees en retour. 

2. En cas de perte des valeurs apres l'ouver
ture du pli qui les contient, soit au bureau 
charge de l'encaissement, soit au bureau charge 
de la restitution au deposant, I' Administration 
responsable n'est tenue de rembomser a l'expe
diteur que le montant effectif du dommage 
cause, sans que ce montant puisse exceder 
celui de l 'indem nite prevue au § l ci-dessus. 

3. Les dispositions des articles 57 a 60 de 
la Convention, qui ont trait a l' indemnite, 
s'appliquent aux envois de recouvrement. 

Garantie des sommes recouvrees 
regulierement. 

Art. 17. Les sommes recouvrees reguliere
ment, deduction faite des taxes prevues a 
['article 10, q u'elles aient ete ou non converties 
en mandats de paste ou versees en compte 
courant postal, sont garanties a l'expeclit eur 
des valeurs dans les conditions determinees 
par !'Arrangement concernant Jes mandats de 
poste ou par Jes prescriptions regissant le ser 
vice des cheques et virements postaux. 

Application de dispositions speciales 
de la Convention. 

Art. 18. Les dispositions des articles 65 a 
70 de la Convention, qui ont trait aux envois 
contre remboursement, sont applicables aux 
recouvrements en ce qni concerne les inclem
nites et somme a payer, les clelais de payement, 
le recours contre !'Office responsable et les 
mandats de recouvrement. 

Cas de retard. 
Art. 19. Les Administrations ne sont tenues 

a aucune responsabilite du chef de retards : 
a. dans la transmission ou dans la presen -

tation des valeurs a recouvrer ; 
b. dans la liquidation des sommes encais

sees; 
c. clans l 'etablissement du protet ou dans 

l'exercice des poursuites jucliciaires dont elles 
se seraient chargees par application des dispo
sitions de !'article 3. 

CHAPITRE VII. 
DiB'[JOBitions diverses. 

Attribution des taxes. 
Art. 20. La taxe d'un envoi contenant des 

valeurs a recouvrer, a insi que les droits d 'en
caissement et de presentation, ne donnent lieu 
a aucun decompte entre les Offices interesses. 

Bureaux participant au service. 
Art. 21. Les Administrations doivent ad

mettre au service des recouvrements tous les 
bureaux charges du service des mandats de 
poste internationaux. 

ApIJlication des dispositions d'ordre 
general de la Convention. 

Art. 22. Les dispositions d'ordre general 
qui figurent aux Titres I et II de la Convention 
sont applicables au present Arrangement, a 
I 'exception, toutefois, des prescriptions faisant 
l'objet de )'article 7. 

Approbation des propositions faites 
dans l' intervalle des reunions. 

Art. 23. Pour devenir executoires, les pro
po itions faites clans l 'intervalle des reunions 
(art. 18 et 19 de la Convention) doivent reun;r: 

a. l 'unanimite des suffrages , s'il s'agit de 
!'addition de nouvelles dispositions ou de la 
modification des dispositions des articles 1 a 17, 
19, 20, 23 et 24 de !'Arrangement et 1, 2, 3, 4, 
6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 en 18 de son R eglement; 

b. les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de 
la modification des dispositions de !'Arrange
ment autres que celles mentionnees a l'alinea 
precedent et des articles 8, 10 et 15 du Regle
ment; 

c. la majorite absolue, s'il s'agit de la modi
fication des autres ar t icles du Reglement ou de 
!'interpretation des dispositions de !' Arrange
ment et de son Reglement, ho.rs le cas de dis
sentiment a soumettre a )'arbitrage. 

Dispositions finales. 
:'.1ise a execution et duree de ]'Arran
gement. 

Art. 24. Le present Arrangement sera mis 
a execution le l er juillet 1930 et demeurera en 
vigueur pendant un temps indetermine. 

En foi de quoi, les P lenipotentiaires des 
Gouvernements des Pays ci-dessus enumeres 
ont signe le present Arrangement en un exem
plaire qui restera depose aux Archives du Gou
vernement du Royaume-Uni cle la Grande
Bretagne et de l'Irlande du Nord et dont une 
copie sera remise a chaque Partie. 

Fait a Landres, le 28 juin 1929. 
(Suivent les signatures.) 

UNION POSTALE UNIVERSELLE 
R eglement d'execution de l'arrangement concer

nant les recou1trements. 
CHAPITRE I. 

Depot et encaissement des vnleitrs. 
Conditions d'admission des valeurs. 

Article premier. Pour etre admises au re
couvrement, Jes valeurs doivent: 

a. porter l'enonciation de la somme a re
couvrer en toutes lettres (caracteres latins) et, 
sauf a utre arrangement, en monnaie du pays 
de destination. Pour les coupons d'interet et de 
dividende, !'indication du montant en chiffres 
suffit; 

b. indiquer le nom et l'adresse dn debiteur; 
c. porter, s'il y a lieu, la signature pour 

acquit du deposant ; pour Jes quittances simples, 
cette signature peut, si la legislation du pays 
d'origine ne s'y oppose pas , etre donnee au 
moyen d'une griffe ou etre remplacee par !'indi
cation imprimee du nom du creancier ; 

d. avoir ete soumises au droit de timbre 
clans le pays d 'origine, si elles sont suj ettes a ce 
droit. 

Bordereau et enveloppe d'envoi. 
Bulletin de versement. 

Art. 2. 1. Les valeurs a recouvi-er comp o
sant un meme envoi sont inscrites sur un borde
reau conforme au modele RPI ci-annexe. 

Les coupons d'interet ou de dividende se 
rapportant a des titres d'une mcme categorie et 
a recouvrer a la meme adresse doivent etre 
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releves au prealable sur uo bulle.in special ; 
ils sont consideres des !or comme ne formant 
qu'uoe seule valeur. 

2. Le$ valeurs accompagoees, le cas echcant, 
de leurs piece justificatives (factures, conna i -
semeots, compte de retour, actes de prot.:i;, 
etc., a remet t re seulemeot en cas de payemeot j 
sont in faees avec le bordeieau d 'envoi flans 
une enveloppe conforme au modele R P 2 ci
annexe. Cette envoloppo doit porter, outre le 
nom et l 'adresse exacte de l'expediteur, !'ind i
cation du bureau de dest ination. 

Les annexes doiven etre attachees a la 
valeur a laquelle elles se rapporlent. 

3. Tout en,oi dont le montant encaisse 
clo it €.tre verse en co rnpte ~oura n t p ostal clanb 
le pays de destination e t accompagne, sauf 
arrangement cont.raire, d 'un bulletin de ver e
meot conforme a la formule prescrite dans le 
servi e interieur de ce pay . Le bulletin do it 
indiquer le titulaire du compte a crediter et 
contenir tontes les autre indications que 
comporte le texte de la fo rmule, a !'exception 
du montaot a crediter qui era inscrit par 
!'Office de destination apre encaissement du 
montant du recouvremeot. Si le bulletin de 
versement e t pourvu d'un coupon, l'expediteur 
y mentionne son nom et son aclresse, a insi que 
Jes autres indications qu' il juge necessai.re . 

Le bulletin de versement est insere dan 
l'enveloppe dont ii est question au paragraphe 
precedent. 
Annotations et communications 
ioterdi tes . 

Art. 3. II n' est pas tenu compte des anno· 
tations on notes interdites portees sur le horde· 
reau. Les notes separees ou Les lettres sont 
traitees comme des correspondances non 
affranchies en provenance du pays d 'origine du 
recouvrement et remise aux destinataires 
contre perception de la taxe exigible; en cas 
de refns, elles sont considerees comme obj ets 
tombes en rebut et renvoyees au bureau d'ori
gioe. 

Lorsque de annota tion interdites ont 
portees sur les valeurs elles-memes, celles-ci 
sont mises en recouvremeot et livrees cont re 
payement de leur montant et de la taxe d' uoe 
correspondance non affranchie provenaot du 
pays d 'origine. En cas de refus de payemeot de 
cette taxe, les valeurs peuvent etre remises, 
mais la taxe exigible est prelevee sur le montant 
a faire parvenir a l'expediteur. Une note 
explicative accompagne de mandat de recou
vrement. 
Depot au guichet. 

Art. 4. L'envoi contenant Les va leurs a 
recouvrer est ferme par l'expediteur et depose 
au guicbet. 

, i l'envoi a ete trouve a la boite, dument 
a ffraochi, ii est t raite comme s' il avait ete 
depose au guichet. En ea de noo-affranchis~e
meot ou d 'affranchissemeot insuffisant , ii n'y 
e t pas donoe cours. 
Verification par le bureau de 
destination. 

Art. 5. Le bureau de de tination verifie le 
nombre et le montant des , aleurs jointes a u 
bordereau et consigoe sur ceJuj-ci le resultat 
de la verification. 

Lorsque des valeurs aononcees pa1· le borde
reau manqueot daos l'envoi, le bureau en 
informe immediatement le bureau expediteu1, 
lequel avise le depo ant. Pour le surplus, ii est 
procede au recouvrement des valeurs regulieres. 

Presentat ion. Dela i de payement. 
Arl. 6. 1. Les valeurs sont presentees a ux 

debiteurs le plus tot poss ible et, s' il y a lieu, 
le jour de l'echeance. 

2. Les titre non soldes a 1,reseotation, et 
dont le payement n'a pa ete formeilemeot 
refuse par les debiteurs en personne, sont la isses 
a la disposition des intere se pendant un dela i 
de 7 jour , a compter du lendemain du jour de 
la presentation . Ce clela i p ou t e t rn e t e nclu 
jusqu'au maximum d'un mois pa r Jes Admini
strations a uxquelles leur legislation en fait une 
obligation. Les debiteurs sont preveous qu ils 
peuvent venir se liberer au bureau pendant ces 
tlelais. Le depo ant peut toutefo is demander, 
par une annotation sur le bordereau, qu'apres 
une presentation infructueu e, les t itres Jui 
soieot renvoyes immediatement ou oient remis 
a des personae nommement de ignees a cet 
effet . 

Indication du noo-recouvrement. 
Art . 7. La cause du noo-recouvr ement est 

consignee dan la forme pre crite par !'art icle 
47, § 1, du R eglement de la Convention, et 
sans autre constatation, soit sur une fi che jointe 
aux titre , soit sm la secoode partie du borde
reau de recouvremeot. 

Expediteur ioconnu. 
Art. 8." Lorsque le nom et l'adresse de 

l'expediteur oe figurent oi sm· l'enveloppe, ni 
ur le bordereau, ni sur Jes va leurs elles-memes, 

le bureau de destination, s' il n'a pa pu recueilliI 
aupres du debiteur, au moment du recouvre
meot, Jes renseignements nece aire pour pe1-
mettre la liquidation par manda t, previent du 
fait le bureau d 'origine et op ere la l iquidation 
dans les condit ions prevues a !'article 9 ; ce 
<lernier bureau est indique, sur le maodat, 
comme benefi ciaire du tit re. 

CHAPITRE II. 
L iquida,J,ion des envois . 

Tra nsmiss ion des maodats de liqui 
da tion et de valeurs impayees. 

Art. 9. 1. Les mandats emi en liquida
tion des va leurs encaissees, ainsi que les valeurs 
impayees, sont transmis au bureau de depot. 
accompagoes de la seconde partie du bordereau 
de recouvrement sur laquelle le r eglement de 
compte a ete etabli conformemeot a ux disposi
tions de !'ar t icle suivant. La transmission a lieu 
sous enveloppe conforme ou analogue au modele 
RP 3 ci-annexe, At le pli est soumis a la recom
mandatioo d'office, auf s'il ne cont ient pas de 
valeur impayee. Daus ce cas, ii y a lieu de biffer 
sur l'enveloppe Jes mots superflus. 

Les manda ts de liquidation doivent porter 
en t ete la mention ,,Recouvremeot". 

2. Lor q ue de t axes sont a percevoir sut 
le deposant, du chef de la presentation de va
leurs impayee , l'enveloppe e t frappee de 
l'empreinte du t imbre T et le montant tota l de 
taxes et indique en chiffres apparents m· le 
recto de l'enveloppe. 
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3. Dans les relations qui comportent , pour 
le service des ma ndats, 1 intervention de bu
reaux d 'echa nge, Jes envois prevus au § 1 se 
font egalement par l'intermediaire de ces 
bureaux . 

R eglement de compte. 
Art. 10. La seconde partie du bordereau , 

sur laq uelle est etabli le reglement de compte, 
doit porter nota mment : 

a . J'empreinte du t imbre a date du bureau 
encaisseur ; 

b. le nom et l'adresse du deposant, et la date 
du depot; 

c. les noms des debiteurs ; 
d. le montant du mandat et le montai1t 

det aille des frais ; le total de ces deux sommes , . 
doit etre egal au montant des valeurs recou
vrees; 

e. le montan t des valeurs recouvrees et 
celui des valeurs non recouvrees; la reunion de 
ces deux sommes doit former le montant exact 
des va.leurs devosees . 

Le bureau encaisseur complere les inrlications 
que le deposant aurai t omises et barre celles 
q ui seraient inutiles . 

Les bordereaux de liq uidation manq ua nts ou 
irreguliers sont reclames ou ienvoyes directe 
ment de bureau a bureau. 

Mandats de recourvement non 
encaisses p ri,r le beneficiaire. 

Art. 11. , Les dispositions de !'article 39 du 
R eglement de la Convention qui ont trait ri,ux 
ma ndat s de remboursement sont applicables 
aux mandats de recouvrement. 

Inscript ion en compte courant post a l. 
Art. 12. Dans le cas oil les sommes en 

caissees ont ete inscrites en comp te couran t 
post a l , !'1wis de credit destine au t itulaire du 
compte doit por ter le mot ,,Recouvrement ". 

Toutefois, !'Office destinat aire pent , sous sa 
propre responsabilite, donner suite a une 
demande telegraphique de rectification de bor
dereau sans attendre cette confirmation. 

R eexnedition. 
Art, 14.' Si la reexpedit ion des valeurs a 

recouvrer comprend t ous les t it res formant un 
m eme envoi, le bureau en mesure de les en
caisser procCde comme si les vale urs lui avaient 
ete primit ivement adressees. Le bordereau · 
d 'envoi est revetu de la mention : ,,Reexpedie 
par le bureau d ...... " . 

Si une partie seulement des valeurs comprises 
clans un envoi sont reexpediees, le bureau charge 
de les mettre en recouvr ement doit envoyer 
sans frais la somme encaissee ou les valeurs 
impayees au bureau auquel le bordereau a ete 
adresse ; ce dernier bureau reste seul charge de 
la liquidation des comptes avec l'expediteur. 

R eclamat-ions. 
Art . 15. Les Administrations se confor

ment, en ce qui concerne les reclamations, aux 
disposit ions de !'article 51 du Reglement de la 
Convention . U n duplicata du bordereau qui 
accompagnait, les vn.leurs doit etre fourni par 
l'expediteur pour etre t ransmis, avec la recla 
mation, au bureau de destination. 

CHAPITRE IV. 
Dispositions diverses. 

Communications et notifications. 
Art. 16. 1. Les Administrations doivent, 

trois mois au moins avant de mettre !'Arrange
ment a execut ion , communiquer ou not ifier aux 
autres Administrations, par l 'int ermediaire du 
Bureau international , un extrait des disposi
t ions de leurs lois ou r eglements interieurs 
applicables au service des recouvr ements, no
tamment en ce qui concerne l' encaissement des 
coupons d 'interet ou de dividende et des t it res Le bureau encaisseur inscrit, en out re, sur 

la seconde partie du bordereau de recouvrement, 
au -dessous du r eglement de compte, Ja mention: 
,,Porte au credit du compte de ch eques postaux 

, a mortis. 

0 •• •• •• tenu par le bureau des cheques 
d ...... ", et renvoie cette partie au bureau de 
depot de la fagon prevue a !'article 9 precedent . 

CHAPITR E III. 
Retrait et rectifications. Reexpedition. Re,:,lmna

tions. 
Retrait. Rectification du bordereau. 

Art . 13. Les disposit ions des art icles 48 et 
49 du Reglement de la Convention sont appli
cab les aux :i;etraits de ,aleurs a recouvrer ou 
a ux rectifications du bordereau d 'envoi. Toute
fo is, chaque demande de rectification d'un 
· bordereau rloit etre accompagnt\e d 'un duplicata 
de ce bordereau. 

S' il s'agit d 'une rectification d u bordereau 
demandee par voie telegraphique, cette deman
de doit etre confirmee, par le premier courrier, 
par une demande postale por tant en tete 
!'annotation soulignee au crayon de couleur 
,,Confi rmatio1;1, de la clemande telegraphique 
du ... . .. . 

Dans ce cas, le bureau destinataire se borne 
a Yet enir l'envoi a la recept ion du telegra=e 
et a t tend la confirmation postale pour faire 
droit a la demande. 

2. Toute modification ulterieure doit etre 
notifiee sans retard de la meme maniere. 

Formule. 
Ar t . 17. En vue de !'application des dispo

sitions de !'art icle 30, § 2, de la Convention. est 
consideree comme formule a !'usage du public, 
la formule RP 1 (Bordereau). 

Dispu~itions finales. 
Mise a execution et duree du R egle
ment . 

Art . 18. Le present R eglement s.;ra execu
toire a part ir du jour de la mise en vigueur de 
!'Arrangement concernaut les recouvrements . 

II aura la meme duree que cet Arrangement , 
a. moins qu'i l ne soit renouvele cl'un commun 
accord entre les P a rt ies interessees. 

Fait a· Londres, le 28 juin 1929. 
(Suivent les signatures.) 

UNION POS'l'ALE UNIVERSELLE 

ARR ANGE MENT CONCERNANT ies A bon
nements aux Journaux et Ecrits Periodigues 
conclu entre l'Albanie, l'Allemagne, la 
Republigue Argentine, l'A utriche, la Belgiq·ue 
la Bolivie, la Bulgarie, le Chil-i, la Republi 
que de Colombie, la Republ·ique de Cuba, le 
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Danemark, la ville Libre de Dantzi(!, la 
Republique Dominicaine, l' Egypte, L ' Espag
ne, l'Ensemble des ColoniP-B Espa.gnoles, 
l'Estonie, l'Ethiopie , la Finlande, la France, 
l'Aloerie, la Grece, le Royaume de Hedjaz et 
de Nedjde et Dependances, la Republique du 
Honduras, la Hongrie, l'Italie, l'Ensemble 
des Colonies Italiennes, la L ettonie, la 
Lithuanie, le Luxembourg, le Maroc (a 
l'Exclusion de la zone Espa.gnole), le j)faroc 
(zone Espagnole), la Norvege, le Paraguay, 
les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, les 
Colonies Portugaises de l'Afrique, les 
Colonies Portugaises de l' Asie et de l'Oceanie, 
la Roumanie, la Republique de. Saint-1lfarin, 
le territoire de la Barre, le Royaume des 
Berbes, Croates et Slove.nes, le Siam, la 
Suede, la Suisse, la T checoslovaquie, la 
Tunisie, la Turquie, L'Uruguay, l'Etat de 
la Cite du Vatican, l' Yemen et les Etats
U nis de Venezuela. 

Les souRsignes, Plenipotentiaires des Gouver
nements des Pays ci-dessus enumeres, vu !'arti
cle 3 de la Convention, ont, d'un commun 
accord et sous reserve de ratification, arrete 
]'Arrangement suivant: 

CHAPITRE I. 
Disposition preliminaire. 

Conditions de l'etablissement du 
service des abonnements. 

Article premier. Le service postal des abon
nements aux journaux, entre ceux des Pays 
contract.ants dont les Administrations convien
nent d'etablir ce service, est regi par les dispo
sitione du present Arrangement. 

Les ecrits periodiques sont assimiles aux 
journaux au point de vue de l'abonnement. 

CHAPITRE II. 
Con8;itions d'abonnement. Taxes. 

Souscriptions. 
Art. 2. Les bureaux de poste de chaque 

pays re9oivent les souscriptions du public aux 
journaux publies dans Jes divers pays contrac
tants et dont les editeurs out accepte l'inter
vention de la poste dans le service international 
des abonnements. 

Ils acceptent egalement les souscriptiom a 
des journaux de tous autres pays que certains 
Offices seraient en mesure de fournir. 

Par application des dispositions de !'article 
45, § 3, de la Convention, chaque pays a le 
droit de ne pas admettre les abonnements aux 
journaux qui seraient exclus, sur son territoire, 
du transport ou de la distribution. 

Prix de livraison. 
.Art. 3. Chaque Office fixe les prix auxquels 

il fournit aux autres Offices ses journaux natio
naux et, s'il y a lieu, les joui·naux de toute 
autre origine. 

Il est etabli, a titre de r egle, que ces prix ne 
peuvent etre superieurs a ceux qui sont imposes 
aux abonnes a l'interieur, sauf addition, le cas 
echeant, des frais de transit et d 'entrepot que 
!'Office fournisseur doit payer aux Offices inter
mediaires conformement aux dispositions de la 
Convention. Pour la fi:,mtion du prix de livrai-

son, les frais de transit et d'entrepot sont cal
cules d'avance a forfait, en prenant pour base 
le degre de periodicite combine avec le poids 
moyen des journaux. 

Prix d'abonnement. 
Art. 4. 1. L'Office de destination conver

tit le prix de livraison en monnaie de son pays. 
Si les Offices· out adhere iJ, l' Arrangement con
cernant les mandats, ils operent la conversion 
d'apres le taux applicable aux mandats de 
poste, a moins qu'ils ne conviennent d'un taux 
moyen de conversion. 
· 2. L'Office de destination fixe le prix a 
payer par l 'abonne, en ajoutant au prix de 
livraison telle taxe, droit de commission ou de 

• remise a domicile qu'il juge utile d'adopter, 
mais sans que ces redevances puissent depasser 
celles qui sont per9ues pour ses abonnements 
a l'interieur. Il y ajoute, en outre, le droit de 
timbre qui serait exigible en vertu de la legisla
tion de son pays. 

3. Le prix d'abonnement est exigible au 
moment de la souscription et pour toute la 
periode d'abonnement. 

Changements de prix. 
Art. 5. Les changements de prix doivent 

etre notifies a !'Administration centrale du pays 
destinataire ou a un bureau specialement 
designe, au plus tard un mois avant le commen
·cement de la periode a laquelle ils se rapportent. 
Ils sont applicables aux abonnemeflts qui sont 
souscrits pour cette periode, mais n'ont pas 
d'effet sur les abonnements en cours au moment 
de la notification des nouveaux prix. 

Imprimes encartes. 
Art. 6. Les prix courants, prospectus, re

clames, etc., encartes dans un journal, mais 
qui ne font pas partie integrante de celui-ci, sont 
soumis a la taxe des imprimes; cette taxe peut, 
au gre de !'Office d'origine, etre comptabilisee ou 
representee au moyen de timbres-paste ou 
d'empreintes de machines a affranchir, soit sur 
la bande ou l'enveloppe, soit sur l'imprime 
lui-meme. 

Periodes d'abonnement. Abonne
ments demand<'s tardivement. 

Art. 7. 1. Les abonnements ne peuvent 
etre demandes que pour les periodes d'un an, 
d'un semestre ou d 'un trimestre. 

Des exceptions a cette r egle sont admises a 
l'egard des publications intermittentes ou tem
poraires auxquelles on pent s'abonner pour la 
duree qu'elles comportent sans etre tenu par 
les periodes ci -dessus. . 

2. Les Administrations peuvent s'entendre . 
pour admettre, apres le commencement des 
periodes d 'abonnement normales, des abonne
ments pour les trimestres restants, s'il s'agit de 
periodes d'un an ou d'un semestre, et pour les 
mois restants, s'i l s'agit d'une periode d'un 
trimestre. . 

Daus ce dernier cas, les Administrations peu
vent s'entendre pour admettre aussi des abon
nements pour l'un ou l'autre des mois du tri
mestre. 

3. Les abonnes qui n'ont pas fait leur de
mande en temps utile n 'ont aucun droit aux 
numeros parus depuis le commencement. 
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Continuation des abonnements en 
cas de cessation du service. 

Art. 8. Lorsqu'un pays cesse .sa participa
tion a I' Arrangement, les abonnements courants 
doivent etre servis dans les conditions prevues, 
jusqu'a !'expiration du terme pour lequel ils 
ont ete demandes. 

Abonnements recueillis directement 
par les editeurs. 

Art. 9. Les Administrations peuvent, d'un 
commun accord, autoriser les editeurs a recueil
lir, de leur c6te, des abonnements et a communi
quer Jes adresses des a bonnes directement au 
bureau de poste du lieu de publication. Ce 
procede n 'est admis que si l'abonne y consent. 

Daus ce cas, ii incombe a l 'editeur d'encaisser 
le" prix d'abonnement et d'acquitter a !' Office 
du lieu de publication, qui se charge de leur 
repartition, Les redevances dues aux Admi
nistrations interessees. 

CHAPITRE III. 
Reexpedition. Reclamations. Responsabilite. 

Reexpedition. 
Art. 10. Les abonnes peuvent, en cas de 

changement de residence, obtenir que le jour
na.l Aoit, r!.oxpedie a leur nouvelle adresse, soit a 
1'interieur du pays de destination · primitive, 
soit dans un autre pays contractant, y compris 
celui de publication, soit dans un pays non 
contractant. 

L'Office de la distribution primitive v.er9oit 
de ce chef sur l 'abonne un droit special s'elevant 
par mois a 50 centimes pour les journaux parais
sant une fois par semaine ou a des intervalles 
plus longs et a un franc pour les journaux parais
sant plus d'une fois par semaine. Cc droit est 
bonifie a !'Office du pa;rs de publication sur la 
base de !'equivalent fixe par ce dernier Office. 

Les dispositions ci-dessus s'appliquent egale
ment aux journaux dont l'abonnement souscrit 
pour le pays de publication est transfere dans 
un autre pays. 
Reclamations. 

Art. 11. Les Offices sont tenus de donner 
su ite, sans frais pour les abonnes, a toute recla
mation fondee concernant des retards ou des 
irregularites quelconques dans le service des 
abonnements. 

Responsabilite. 
Art. 12. Les Offices n'assument aucune 

responsabilite quant aux charges et obligations 
qu i incombent aux editeurs. Ils ne sont tenus a 
aucun remboursement en cas de cessation ou 
d'interruption de la publication d'un journal 
en cours d'abonnement. 

CHAPITRE IV. 
Comptabilite. 

Attribution des taxes. 
Art. 13. Sauf Jes exceptions prevues aux 

articles 9 et 10, chaque Office garde en entier les 
taxes et droits qu'il a per9us en sus du prix de 
livraison. 
Comptes. 

Art. 14. 1. Les comptes des abonnements 
fournis et demandes sont dresses trimestrielle-

ment et soldes par !;Office debiteur en monnaie 
legale du pays creancier et dans le delai fixe 
var le Reglement. Sauf autre a rrangement, la 
creance la plus faible est convertie en la mon
naie de la creance la plus forte,conformement 
a !'article 29 de !'Arrangement concernant Jes 
mandats. 

2. Le payement du solde a lieu, sauf en
tente contraire, par mandat de poste. Les 
mandats 6mis ~ cette fin ne sont soumis 8, aucun 
droit et ils peuvent exceder le maximum deter
mine par !edit Arrangement. 

3. Les soldes en retard portent interet a 
raison de sept pour cent l'an, au profit de 
!'Office crediteur. 

CHAPITRE V. 
Dispositions diverses. 

Application des dispositions d'ordre 
general de la Convention. 

Art. 15. Les dispositions d'ordre genera l 
qui figurent aux Titres I et II de la Convention 
sont applicables au pre ent Arrangement, a 
!'exception, toutefois, des prescriptions faisant 
l'objet de !'article 7. 

Approbation des propositions faites 
dans l'intervalle des reunions. 

Art. 16. Pour devenir executoires, Jes pro
positions faites dans l'intervalle des reunions 
(art. 18 et 19 de la Convention) doivent reunir: 

a. l 'unanimite des suffrages, s'il s'agit de 
!'addition de nouvelles dispositions ou de la 
modification des dispositions des articles 1 a 8, 
11 a 14, 16 et 17 de !'Arrangement, et 1 a 5 et 
15 de son Reglement ; 

b. Jes deux tiers des suffrages, s'il s'agit de 
la modification des dispo. itions des articles 
6, 8, 9, 12 et 13 du Reglement ; 

c. la majorite abso lue, s'il s'agit de la modi
fication des autres articles de !'Arrangement et 
de son Reglement, ainsi q ue de !'interpretation 
des dispositions de !'Arrangement et du Regle
ment, hors le cas de dissentiment a soumettre 
a !'arbitrage. 

Dispositions finales. 
M:ise a execution et duree de !'Arran
gement. 

Art. 17. Le present Arrangement sera mis 
a execution le l er juillet 1930 et demeurera en 
vigueur pendant un temps indetermine. 

En foi de quoi, les Plenipotentiaires des 
Gouvernements des Pays ci-dessus enumeres 
out signe le present Arran~ement en un exem
plaire qui restera depose a ux Archives du 
Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande
Bretagne et de l'Irlande du Nord et dont une 
copie sera remise a chaque Partie. 

Fait a Londres, le 28 juin 1929. 
(Suivent les signatures.) 

UNION POSTALE UNIVERSELLE 
Reglement d'Execution de l'Arrange1nent concer
nant les Abonnements aux Journaux et Ecr·its 

Periodiques. 

CHAPITRE I. 
Dispositions generales. 

Bureaux d'echange. 
Article premier. Le ervice des abonnements 



1930 7 M E r (S. 157) 360 

s'effectue par l'entremise de bureaux d 'echange 
que chaque Office doit designer et not.ifier aux 
autres Offices. 

Ces bureaux correspondent directement entre 
eux pour tout ce qui concerne le service des 
abonnements. 
Liste des journaux. Journaux 
interdits. 

Art. 2. 1. Les Administrations se comnrn
niquent reciproquement la liste (modele A P 1 
ci-annexe) des journaux dont l'abonnement 
peut etre servi par leur intermediaire, avec 
indication des condition de souscription , du 
poids moyen en gramme de chaque journal 
et des prix de livraison, frais de transit et 
d 'entrepot compris. Les prix de livraison sont 
exprimes en monnaie legale du pays qui fournit 
Jes journaux. 

Les modifications a ap,Porter a cette liste 
doivent etre notifiees immediatement. 

2. Le Offices se font connaitre, en outre, 
Jes journaux frappes d ' interdiction. 

Tarif general des journaux. 
Art. 3. Chaque Office dresse, au moyen 

des l istes fournies en execution de !'article 
precedent, un tarif general indiquant, par 
pays, les journaux, les condi t ions de l'abonne
ment, et les prix a payer par l 'abonne. Ces 
prix, etablis conformement a !'art icle 4 de 
!'Arrangement , sont enonces dans la monnaie 
legale du pays qui publie le tarif. 

Periodes d 'abonnement . 
Art. 4. 1. Les abonnements prennent cours: 
pour un an, au l er janvier; 
pour six mois, au l er janier et au l er juillet; 
pour trois mois, au l er janvier, au l er avril , 

au l er juillet et au l er octobre. 
2. Lorsque, conformement a !'article 7, 

§ 2, de I' Arrangement, les Administrations 
conviennent d'admettre des abonnements pour 
le reste d'une periode normale ou pour l'un ou 
l'autre mois du trimestre, Jes listes des jour
naux doivent indiquer , en dehors du prix de 
Ii vraison pour Ja periode entiere, Jes prix 
fixes pour un trimestre ou un mois selon le cas. 

3. Les Offices interesses pretent leur con
cours aux abonnes qui, n'ayant pas fait Jeur 
demande en temps ut ile, expriment le desir 
d'obtenir, si possible, Jes numeros deja parus. 

CHAPITRE II. 
Execution des dem,andes d' abonne11ienl. 

Listes des demandes d 'abonnement. 
Art. 5. 1. Vers la fin de chaque trimestre, 

Jes bureaux d 'echange recapitulent, sur une 
liste conforme au modele A P 2 ci-annexe, Jes 
demandes d 'abonnement qu'ils ont re~ues de 
l'interieur. Cette liste doit parvenir au bureau 
d'echange correspondant en temps utile pour 
permettre que les abonnements soient servis a 
la date a laquelle ils prennent cours. 

Les demandes qui parviennent apres l'envoi 
de la l iste generale font l'objet de listes speciales. 
11 en est de meme des demandes qui sont faites 
en dehors des periocles ordinaires de renouvelle
ment . 

2. Ces listes sont revetues de numeros d 'or
clre clont la series~ renouvelle chaque trimestre. 
Chaq ue liste est terminee par une recapitulation 1 

des demandes anterieures, de maniere a presen
ter, par jou.rnal, le tota l general des abonne
ments a fournir a la dema nde cl'un m eme 
bureau d 'echa nge. 

Expedition des journaux. 
Art. 6. 1. Les journaux sont expedies en 

paquets adres es, soit clirectement aux bureaux 
de destination, soit en bloc a des bureau x 
intermediaire , selon que Jes Administrations en 
conviennent. Les paquets cloivent por ter l 'in
dicatiob: ,,Abonnements-poste". 

2. P ar exception, Jes journa ux doivent etre 
places sous des bancles a l'adresse des abonnes 
quand Jes bureaux d 'echange du pays destina
taire le demanclent. Le cas echeant, ces bureaux 
communiquent Jes noms et aclresses des abon
nes aux bureaux d'ech,mge du pays cl'origirie. 

Les bancles doivent porter egalement la 
mention: ,,Abonnements-po te" . 

Les fra is occasionnes par la mise sous bande 
des journa ux peuvent etre portes au compte de 
!' Office clestinataire par !'Office expecliteur. 

Abonnements aux journaux ne 
figurant pas a la liste. 

Art. 7. Lorsqu'il est clemande un abonne
ment a un journal ne figurant pas a la liste, 
le bureau d 'echange en cause s'aclresse au bu
reau cl'echange correspondant, en vue d 'obtenir 
Jes renseignements necessaires. 11 peut nean
moins etre clonne suite immecliatement a la 
clemande d 'abonnement sous reserve du regle
ment de compte ulterieur avec l 'interesse, lequel 
est t enu de deposer des arrhes, au besoin. 

Irregula.rites. 
Art. 8. Les retards, interruptions, fausses 

directions ou irregularires quelconques qui se 
procluisent clans le service des abonnements sont 
signales immediatement, soit au bureau cl 'echan
ge, ou, s'il y a lieu, au bureau cl'origine, soit 
aux Administrations centrales qui l'ont cleman
de . 

En cas de constatation, a l 'arrivee, de diffe
rences dans le nombre des journaux a livrer, 
le bureau de distribution ou le bureau cl'echan
ge notifie ces differences par un avis conforme 
au modele A P 3 ci-annexe, en y joignant, 
autant que possible, la ba nde utilisee pour la 
transmission. Lorsq u'un abonne reclame des 
numeros isoles d'un journal comme ne Jui 
et.ant pas parvenus, le fait est signale au moyen 
d'un avis conforme au modele A P 4 ci-annexe. 

II cloit etre donne suite sans retard aux 
reclamations. 

Publication interrompue ou sup
primee. 

Art. 9. Lorsque la publication cl'un jour
nal est interrompue ou supprimee par l'editeur, 
Jes Administrations pretent leurs bons offices 
a l'effet d 'ol:Jtenir, autant que possible, le rern
boursement, aux abonnes, du prix du journal 
pour la periode pendant laquelle l'abonnement 
n 'a pas ete servi. 

Abonnements recueillis directement 
par Jes ecliteurs. 

Art. 11). l . Les editeurs qui ont recueilli 
clirectement des abonnements dressent, en 
clouble expedit ion, pour chaque bureau de 
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debit, des feuilles de livraison du mod ele A P 5 
c-iannexe, mentionnant d 'une maniere claire 
et precise et dans l'ordre alphabetique le nom, 
la p rofession et l 'adresse des abonnes. Ils re
portent sur nn releve recapit ulatif du modele 
A P 6 ci-annexe, dresse en double expedition, 
par pays de destination et da ns l'ordre alpha 
betique des bureaux de debit , tout,es les feuilles 
de livraison se rapportant au m eme journal et 
a la meme periode d 'ab onnem en t . Ces releves, 
accompagnes des feuilles de li vraison qui s'y 
rapportent, sont t ransmis par l'intermediaire 
du bureau de poste du lieu de publication au 
bureau d 'echange du pays d'origine des jour
naux. 

Ce bureau garde le cluplicata du releve A P 6 
et transmet sans retard au bureau d 'echange 
correspondant l'od ginal de ce releve accompag
ne des feuill es de livrnison. 

Le~ duplicat a des feuilles rle livraison, 
designes comme t els par une ment ion correspon
r1.,rnte en tete de la formule, sont envoyes 
direct ement , sans retard, aux bureaux de debit 
par le bureau d 'echange du pays cl 'origine. 

2. II est loisible aux editeurs de denoucer, 
da.ns des cas fondes, avant !'expi ration de la 
periode normale, des abonnements n >cueilli s 
direct ement pa r eux, en remettant au bureau 
de poste du lieu de publication une demande de 
denonciation conforme au mod ele A P 7 ci
aI\nexe. Ce, bnreau ou le bureau d'echange du 
pays d 'origine complete la formule et la t ransmet 
sans taxe an bureau de distr ibution interesse. 

Lorsqu'un abonnement recue,illi par l'edit.eur 
ne peut pas etre execute pour une cause quel
conque, le bureau de distribution en donne 
connaissanee au bureau du l ieu de publication 
au moyen d ' un avis conforme a u mod /,le 
A P 8 ci-a.nnexe. 

En cas de clenonciation ou de non-execution 
d 'a bonnements recneill is clirectement par Jes 
editeu:-s, les reclevances resultant de ces abon
nements restent clues aux Administrations 
int eressees pour toute la periode d 'abonnement 
en cause. 

3. L 'Admini~tration du pays de publ ication 
pent prescrire a ses bureaux que Jes formules 
A P 7 presentees par Jes ecliteurs soient trans
mises par l'intermecliaire du bureau cl'echange 
de son pays . De rneme, !'Administration du 
pavs de destinat ion a la facul t-e d 'exiger que Jes 
formules A P 7 adressees a ses bureaux soient 
envoyees par l'intermecliaire dn bureau d 'echan
ge de ce dernier pays. La m eme reglementation 
peut etre appliquee et demanclet' pour Jes 
f'Jrmules A P 8. 

Reexpedition . 
Art . ll . Lorsque la reexpedition d 'nn jour

nal est demandee pour un pays quelconque, 
signat aire ou non de !'Arrangement, le bureau 
de la clistrilfotion p rimit ive en informe clirect e
ment le bureau du lieu de publication a u moyen 
cl ' une formule conforme a n mod ele A P 9 
ei-annexe. La reexpedit ion est effectuee par Jes 
soins de re clernier bureau a l 'aclresse person
nelle du clestinataire sous la mention ,,Abonne
ment-post e". Le bureau de la distribut ion 
primit ive doit reexpeclier de la meme maniere 
l,~s numeros qui Jui parviennent encore a pres 
!'expedition de la formule A P 9. 

Apres avoir fait le necessaire, le bureau du 

lieu de publication t ransmet a son t ou, la 
formule aux bureaux cl echange de son pays 
et du pays de destination primitive qui ont 
servi cl' intermecliaires jusque-la. 

CH APITRE III. 
Comptabiliti.. 

Comptes t,rimestr iel~. 
Art. 12. 1. Des que les commandes t r i

mestrielles peuven t etre considerees comme 
closes, et, au plus t.arcl le 20 du second m ois du 
t rimestre, sauf a utre arrangement, cbaque· 
bureau cl'echange clresse, pour le bureau corres
pondant, un compte par ticulier conforme a u 
moclele A P 10 ci-annexe qui est accompagne, si 
ce bureau le desire, des listes de clemancles 
comme pieces justificatives. Il inscrit sur ce 
compte, par ordre alphabetiqne et par periode 
d 'abonnement, en commen 9ant par la duree la 
moins longue, tons Jes journaux fourn is clepnis 
la formation du compte precedent. En cas de 
besoin, 1111 compte supplement-aire pent etre 
etabli dans le coura nt du t roisieme mois du tri 
mestre. 

Les abonnements demancles apres la forma
t.ion du compte particulier et, le cas echeant, du 
compte supplementaire sont portes au compte 
du t rimestre suivant. 

2. Les sommes clues pour la fournit ure, aux 
a bonnes, de numeros isoles de journanx ou 
pour la reexpedit ion des journaux prevue a 
!'article 10 de ]'Arra ngement sont, a moins 
d 'entent e cont ra ire, comprises pour la liqui
dation clans les comptes t rimestriels. II en est 
de m eme des reclevances resultant des abonne-
ments recueillis clirectement par Jes ecliteurs. 

Liquidation. Acomp tes. 
Ar t . 13. 1. Les comptes dresses de par t et 

d 'autre sont clebattus et liqnides avant !'expira
t ion du premier mois suivant le trimestre· 
auquel ils se rapportent . Ce clelai est pro longe 
de 4 mois pour Jes pays eloignes. 

Les differences sont reglees dans le compte
trimestriel suivant. 

2. Au besoin , ii peut etre reclame des 
acomptes mensuels. 

CH APITRE I V. 
Communicaf.ions et notifications. 

Communications et notifications. 
Art. 14. 1. Les Administrations doivent, 

trois mois an mois avant de mettre !'Arrange
ment a execut ion, communiquer aux autres 
Administrations par l'intermediaire du Bureau 
international : 

a. la liste des pays avec lesquels elles ent re
t iennent 1111 service d'abonnements aux jonr
naux sur la base de !'Arrangement; 

b. la l iste des pays n 'executant pas !'Arran
gement,, mais clont Jes journaux peuvent etre 
I ivres par leur intermediaire ; 

c. le montant des taxes s'ajoutant au pr ix 
de livra iso1i et du clroit de reexpeditiou ; 

d. !'indication qu 'elles admett ent des abon
nements recueillis clirectement pat Jes editPnrs ; 

e. Jes bureaux cl'echange et les pays pour 
lesquels ceux -ci iµterv iennent ; 

f. un ext rait des disposit ions de leurs lois 
ou reglements interieurs applicables au service 
des abonnements. 
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2. Toute modification nlterienre doit etre 
notifiee sans retard de la m eme maniere. 

Dispositions finales. 

Mise a execution et duree du R egle
ment. 

Art. 15. Le present R eglement sera execu
toire a partir du jour de la mise en vigueur de 
!'Arrangement concernant les abonnements aux 
journaux et ecrits periodiques. 

II aura In, m eme duree que cet Arrangement, 
a moins qu' il ne soit renouvele d'un Commun 
accord entre les P a rties interessees. 

F a it a Landres, le 2 juin 1929. 
(Suivent les signatures.) 

8 JJfei 1930. BESLUIT tot wijziging van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksamb
tenaren 1928, Staatsblad 1929, n°. 72, ge• 
wijzigd bij Koninklijk besluit va n 25 April 
1930, Staatsblad n°. 147. S. 158. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, Voorzitter van den Raad van Mi
n isters, van 17 April 1930, n°. 148, K abinet 
M.R.; 

Gelet op artikel 63 der Grondwet ; 
Den R aad van State gehoord (advies van 6 

M ei 1930, n°. 16) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis

ter voornoemd van 7 Mei 1930, n°. 169, Ka• 
binet M.R.; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken, om het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1928 opnieuw te wijzigen en 
aan te vu lien; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In vorengenoemd Bezoldigingsbesluit de na• 

volgende wijzigingen en aanvullingen aan te 
brengen: 

I. Gerekend van 1 November 1928: 
In bijlage A I: 
In schaal 253 wordt achter het ambt van 

Inspecteur, vermeld onder het onderdeel 
,,Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
T elefonie", het teeken *) en aan den voet der 
desbetreffende bladzijde de volgende noot ge• 
plaatst: 

*) Indien belast met de functie van direc• 
teur van het telegraafkantoor te 's-Graven• 
hage, wordt toegekend f 7000. 

Indien bel ast met de functie van directeur 
van het postkantoor te Utrecht, wordt toege
kend het rangsalaris. 

In schaal 256 verval t het onderdeel ,,Staats
bedrij f der Posterijen, Telegraf ie en Tel efo. 
nie" , en hetgeen daaronder is vermel d. 

In chaa l 259 wordt aan de inschrijving on• 
der het onderdeel ,,Staatsbedrijf der Poste• 
rijen, Telegrafie en Telefonie" toegevoegd: 

Hoofdingenieur l ste klasse. 
In pecteur in algemeenen dienst. ** ) 

terwijl aan den voet der desbetreffende blad 
zijde rle volgende noot wordt geplaatst: 

**) Indien belast met de functie van di
recteur van het po t;.. of van het telegraaf. 
kantoor te 's.Gravenhage of Rotterdam wordt 
toegekend het maximum rangsalaris. 

Indien belast met de functie van directeur 

van het post. of van het telegraafkantoor te 
Amsterdam wordt toegekend het maximum 
rangsalaris + f 500. 

Schaal 260 en hetgeen daaronder is ver
mel d, vervalt. 

In schaal 261 wordt na de inschrijving 
onder het onderdeel ,,Staatsbedrijf der Ar
tillerie-Inrichtingen" opgenomen: 

Waterstaat. 
• Staatsb edrijf der Posterijen, 1'el egrafie en 

T elefonie . 
Algemeen-Secretaris. 
Hoofdingenieur-Directeur. 
Hoofdinspecteur. 

In bijlage A II : 
Onder het hoofd f 7500 va t vervalt de af. 

deeling ,, \¥aterstaat" en hetgeen daaronder 
is vermeld. 

Onder het hoofd f 8000 vast, vervalt de af. 
deeling ,,Waterstaat" en hetgeen daaronder 
is vermeld. 

II. . Gerekend van 1 J anuar i 1929 : 
In bijlage A II vervalt onder het hoofd 

,, f 6500 vast" de afdeeling ,,Waterstaat" en 
hetgeen daaronder is verrneld. . . 

Onze Minister van Waterstaat 1s belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en waarvan afschrift ge• 
zonden zal worden aan den Raad van State. 

H et Loo den 8sten Mei 1930. 
' WILHELMINA. 

De JJfinister van Staat, 
JJfinister van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Voorzitt er van den Raad van JJfinisters, 

Ru ys de Beer en brouck. 
(Uitgeg. 13 Mei 1930.) 

9 M ei 1930. BESLUIT, houdende vaststel• 
ling van een Radio-reglement. S. 159. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op artikel 3ter en artikel 3quate,· der 

Telegraaf. en Telefoonwet 1904 (Staatsblad 
n°. 7), zooals deze laatstelijk is aangevuld en 
gewijzigd bij de wet van 12 Mei 1928 (Staats
blad n°. 169) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 24 J anuari 1929, n°. 6, Hoofd
bestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefo• 
nie · 

Den R aad van State gehoord (advies van 
26 Februari 1929, n°. 38) ; 

Gezien het nader rapport ·van Onzen voor-• 
noemden Minister van 8 Mei 1930, n°. 10, 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en Te. 
lefonie; 

. H ebben goedgevonden en verstaan: 
1 °. vast te stellen het Radio-reglement, 

zooals het aan dit besluit is gehecht; 
2° . te bepal en, dat het onder 1 °. bedoelde 

reglement, zooals het bij dit besluit is vastge
steld en bij nadere Koninklijke besluiten mocht • 
worden gewijzigd, kan worden aangehaald 
als: ,,Radio-reglement 1930" ; 

3°. in Ons besluit van 6 1aart 1905 
(Staatsblad n°. 90) tot vast telling van een 
algemeenen maatregel van bestuur, als be
doeld in artikel 12 van de Telegraaf• en Tele• 
foonwet 1904 ( taatsblad n°. 7). zooals dit 
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laatstelijk is gewijzigd bij Ons be luit van 31 
October 1925 (Staat sblad n°. 433), de vol
gende aanvullingen en wijzigingen aan te 
brengen: 

a. De tweede zin van punt 2 van artikel 1 
wordt ge lezen a ls volgt: 

,,Onder de gele idingen, bedoeld onder 1 en 
2, worden niet begrepen electrische gele idin- . 
gen binnen gebouwen, alsmede geleidingen, 
bedoeld in het Radio-reglement 1930." ; 

b. artikel 2bis wordt ingetrokken ; 
c. in artikel 5 worden de woorden: ,,artike

len 1, 2 en 2bis", vervangen door de woor
-den: ,,artikelen 1 en 2"; 

4° . te bepalen: 
a. dat de bepalingen van dit besluit, als

mede van het Radio-reglement 1930, in wer
king treden op den tweeden dag na dien der 
dagteekening van het Staatsblad, waarin zij 
zijn gepl aatst; 
· b. dat zij, die in het bezit zijn van een 

voorloopige machtiging van den Directeur
Generaal der Posterijen, Telegrafie en Tele
fonie tot het aanleggen en gebru iken van in
richtingen, als bedoeld in artikel 25 van het 
Radio-reglement, geacht worden in het bezit 
te zijn van een machtiging, als in dat artikel 
bedoeld, totdat de voorloopige e n hierbij tijde
lijk gehandhaafde machtiging door een over
eenkomstig meerbedoeld artike l vastgestelcle 
machtiging is vervangen. 

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

H et Loo, den 9den Mei 1930. 
WILHELMINA. 

De M inis te,· van Waterstaat, P. J. R ey me r . 
(Uitgeg. 12 M ei 1930.) 

RADIO -REGLEMENT. 

HOOFDSTUK I. 

Alge,neene bepalingen. 

Art. 1. Dit reglement verstaat onder: 
a. ,,de Minister", den Minister van Water

staat; 
b. ,,Radio-raad", den raad, ingestelcl bij 

artikel 3 quate r van de Telegraaf- en Tele
foonwet 1904 (Staatsblad n°. 7), zooals deze 
laatstelijk is aangevuld en gewijzigd bij de 
Wet van 12 Mei 1928 (Staatsblad n°. 169); 

c. ,,de Directeur-Generaal" , den Directeur
Generaal der Posterijen, Telegrafie en Tele
fonie; 

d. ,,sein", hetgeen langs radio-electrischen 
weg wordt overgebracht; 

e. ,,inrichting", ieder toestel, onderdeel 
van een toestel of samenstel van toestellen, 
met inbegrip van de noodige gele idingen en 
lijnen, bestemd voor het gebruik, als in de 
hepalingen van dit Reglement omschreven. 

HOOFDSTUK II. 

Van den Radio-Omro ep. 
I 

Art. 2. 1. Zonder een machtiging van den 
Minister is het verboden aan te leggen of te 

gebru iken een radio-electrische inrichting, be
stemd tot het ui tzenden ( waaronder begrepen 
heru itzenden) van mededeelingen van woord- , 
toon- of beeldinhoud van ontspannenden, leer
zamen, politieken, ae thetischen, ethischen of 
rel ig ieuzen aard, bestemd voor a lien, die deze 
wenschen te ontvangen. 

2. Deze mededeelingen mogen slechts af
komstig zijn van rechtspersoonlij kheid bezit
tende omroeporganisaties, die tot het voor het 
nitzenden van deze mededeelingen vereischte 
gebru ik van de ·in het vorige lid bedoelde in
richting door den Minister zijn gemachtigd. 

3. Orn voor een machtiging in aanmerking 
te kunnen komen moeten de omroeporganisa• 
ties aantoonen, dat zij in zoodanige mate ge
richt zijn op bevrediging van in het vo lk le
vende cultureele of godsdienstige behoeften, 
dat hare uitzendingen uit <lien hoofde geacht 
kunnen worden van a lgemeen nut te zijn. 

4. Onverminderd het bepaalde in het derde 
lid van dit ai-tikel kan een machtiging, be
houdens uit hoofde van bezwaren van tech
niek en uitvoering, slechts wegens gevaar voor 
de veil igheid van den Staat, de openbare orde 
of de goede zeden worden geweigerd. 

5. De beschikbare zendtijd wordt, den 
Radio-raad gehoord, door den Minister naa r 
billijkheid verdeeld over de overeenkomstig 
dit artikel tot uitzending bevoegde omroep
organisaties. 

6. Door den Minister kan worden bepaald, 
dat onder de in dit artikel bedoelde mededee
lingen mede mogen worden begrepen mede
deelingen van leerzamen aard, die voor be
paal de personen bestemd zij n. 

7. Bovendien kan door den Minister wor
den toegestaan, dat in bepaalde gevallen me
dedeelingen van zakelijken aard, bestemd 
voor a li en, die deze wenschen te ontvangen, 
door de in dit artikel bedoelde omroeporgani
saties worden uitgezonden. 

8. Het u itzenden van mededeelingen van 
anderen aard dan krachtens de bepalingen 
van dit artikel zijn toegestaan, is verboden. 

Art. 3. B eh alve de voorwaarden, overigens 
aan de machtiging te verbinden, wordt als 
regel gesteld: 

1°. dat de machtiging door den Minister 
kan worden ingetrokken bij niet-nakoming 
van de voorwaarden, waaronder zij is ver
leend; 

2°. dat de overeenkomstig arti kel 2 tot uit
zend ing bevoegde omroeporganisaties verplicht 
zijn hare programma's van uit te zenden me
dedeelingen onderling uit te wisselen, zulks 
op nader door den Minister te stellen voor
waarden. 

Art. 4. Het gebruik van de inrichting 
wordt, zoodra dit door Ons in het algemeen 
belang wordt noodig geacht, geheel of ten 
deele gestaakt. 

Art. 5. 1. Tot aanleg, wijziging of uitbrei
ding van de inrichting mag niet worden over
gegaan, al vorens daarvan is kennis gegeven 
aan den Directeur-Generaal en deze tot de 
uitvoering van de we1·kzaamheden schriftelijke 
toestemming gegeven heeft ; bij de uitvoering 
moet aan de door of namens den Directeur
Generaal te geven aanwijzingen van techni
schen aard naar <liens genoegen gevolg gege
ven worden. 
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2. De inrichting mag na aanleg, wijziging 
of uitbreicling niet in gebruik genomen wor
cl en, al vorens door proefnemingen en metin
gen is aangetooncl, clat aan de in het eerste 
lid van dit artikel bedoelde aanwijz ingen ge
volg gegeven is en clat de uitzencling geen 
stor ing teweegbrengt. 

Art. 6. De plaats, waar de inrichting wordt 
gevestigd, de frequentie (golflengte) en het 
vermogen, waarmede uitgezonden worclt, be
hoeven de goedkeuring van den Minister. 

A1·t. 7. 1. Het is verboden door den aan
leg of het gebruik van de inrichting te be
lemmeren den aanleg, de instandhoucling of de 
ex ploitatie onderscheidenl ijk het gebr'!ik van 
voor het openbaar verkeer bestemcle telegrafen 
en telefonen en daarmede door den Minister 
gelijk te stellen radio-electrische inrichtingen, 
van telegrafen en telefonen becloeld in artikel 
13 der Telegraaf_ en T elefoonwet 1904 
(Staatsblad n°. 7 ) of van inrichtingen, be
doeld in artikel 3te-r clier wet, indien de aan
leg en bet gebruik daarvan van Rijkswege 
geschi edt. 

2. Voorzieningen ter opheffing of ter voor
koming van belemmeringen, bedoeld in het 
eerste lid van dit artikel , geschieden op kos
ten van dengene, aan wien de machtiging is 
verleencl . 

Art. 8. 1. D e houder van de machtiging is 
verpl icht: 

a. de door den Directeur-Generaal aan te 
wijzen ambtenaren op vertoon van hunne bij
zondere lastgev ing in de gelegenheid te stel
len na te gaan of aan de bij de machtiging 
gestelde bepalingen of ter uitvoering daar
van gegeven aanwijzingen is voldaan; 

b. een schriftelijke verklaring af te leggen, 
dat de machtiging op de gestelde voorwaarden 
door hem wordt aanvaard en dat hij zich aan 
de gestelde of nacler te stellen bepalingen zal 
houclen. 

2. De houder van de machtiging, die krach
tens deze belast is met de verzorging en be
handeling van de inrichting, is verplicht de 
door of namens den Minister met betrekking 
tot de inrichting verlangde voorzieningen te 
treffen, alsmede zich te onderwerpen aan de 
maatregelen, welke krachtens de bepalingen 
van artikel 10 noodig zijn voor de uitoefening 
van de in dat artikel omschreven controle. 

Art. 9. 1. D e in artikel 2 becloelde om
roeporganisaties zijn verpl icht er voor zorg te 
dragen , dat de inhoud van hetgeen wordt uit
gezonclen, niet in strijd is met de veiligheicl 
van den Staat, de openbare orde of de goede 
zeden. 

2. Het uitzenclen door middel van de in
richting van medecleel ingen, die in strijd zijn 
met de vei ligheid van den Staat, de open
bare orde of de goede zeden, alsmede het uit
zenclen buiten voorkennis of tegen de opdracht 
van de in artikel 2 bedoel_de omroeporganisa
t ies is verboden. 

Art. 10. 1. De in artikel 2 bedoelde om
roeporganisaties zijn verpl icht zich te onder
werpen aan de controle op hetgeen door micl
del van de imichting wordt uitgezonden, zoo
als deze controle bij wettelijk voorschrift is of 
zal word en geregel d. 

2. De in het eerste lid van dit artikel be
doelde controle zal worden uitgeoefend door 

een na verkregen advies van den Raclio-raad 
door den Minister te benoemen lichaam, dat 
zijn werkzaamheclen zal uitvoeren volgens 
richtlijnen, door den Minister, den Raclio-raad 
gehoord , vast te stellen. 

Art. 11. Aan de uitzending van medeclee-
1 ingen, bedoeld in artikel 2, kan door den 
Minister de verplichting tot' betaling van een 
door hem te bepalen vergoeding worden ver
bonden. Deze vergoeding, welke client ter be
strijcling van de kosten voor de bemoeiingen, 
die voor het Rijk uit de controle op de juiste 
naleving van de in de machtiging gestelcle 
voorwaarclen voortvloeien, zal worden bere
kend per zenduur of gedeel te daarvan en zal 
niet meer beclragen clan ten hoogste f 2 per 
zenduur, behouclens Onze machtiging aan den 
Minister tot overschrijding van dit bedrag. 

HOOFDSTUK III. 

Van de radio-electrische "itzending van 
m ededeelingen van zakelijken aard. 

Art. 12. Zoncler een machtiging van den 
Minister is het verboclen aan te leggen of te 
gebru iken raclio-electrische inrichtingen, welke 
bestemd zijn tot het uitzenden (waaronder be
grepen her-uitzenden) van mecledeelingen van 
zakelijken aard uit hoofde eener daartoe strek
kencle tusschen a fzender en ontvanger be
staancle rechtsbetrekking. 

Art. 13. D e aanleg en het gebruik van de 
in het vorige artikel bedoelde inrichtingen ge
schiedt in den regel van Rijkswege met in
a.chtneming van het bepaalde in het volgende 
artikel. 

Art. 14. l. De radio-electrische uitzending 
op een daarvoor bestemd Rijksstation en het 
gebru ik van de daarvoor noodige lijnen ge
schieden op de voonvaa.rden, a ls door den 
Directeur-Generaal onder goeclkeuring van 
den Minister wordt bepaald. 

2. De vergoeding voor de raclio-telefonische 
u itzending wordt vastgestel d door den Direc
teur-Generaal onder goedkeuring van den l'di
n ister per gesprekseenheid van drie minuten 
of gedeel te claarvan, <loch beclraagt ten hoog
ste clrie gulden per gesprekseenheid, behou
clens Onze machtiging aan den Minister tot 
overschrijding van dit bedrag. 

3. De vergoeding voor de radio-electrische 
uitzending op andere clan in het vorige lid 
genoemde wij ze worclt vastgesteld door den 
Directeur-Generaal, onder goedkeuring van 
den Minister, met inachtneming van de door 
Ons met betrnkking tot die vergoeding vast te 
stellen regelen. 

4. Het uitzenden van mededeelingen, die 
in strijd zijn met de veiligheicl van den 
Staat, de openbare orde of de goede zeden 
alsmede het uitzenden van andere mededee-
1 ingen, clan die krachtens de voorwaarden, be
doelcl in bet eerste lid , voor uitzending zijn 
toegelaten , is verboden. 

Art. 15. De machtiging, bedoeld in artikel 
12, kan , behoudens uit hoofde van bezwaren 
van tecbniek en uitvoering en onverminderd 
het bepaalde in artikel 13 , slechts wegens ge
Yaar voor de veili heid van den Staat, de 
openbare orcle of de goede zeden worden ge
weigerd. 
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Art. 16. Behalve de voorwaarden, in elk 
b ijzonder geva l aan de machtiging te ve rb in
den, wordt a ls regel gesteld: 

1 ° . dat het gebruik van de machtiging ge
schiedt ten genoegen van den Minister; 

2°. dat de macht ig ing door den Minister 
kan worden ingetrokken bij niet-nakoming 
van de voorwaarden, waaronder zij is verleend. 

Art. 17. H et gebruik van de inrichting 
wordt , zoodra dit door Ons in het algemeen 
befang wordt noodig geach t, geheel of ten 
deele gestaakt. 

A rt. 18. 1. Tot aan leg, wijziging of uit
breiding van de inrichting, mag niet worden 
overgegaan, alvorens daarvan is kennis gege
ven aan den Directeur-Generaal en deze tot 
de u itvoering. van de werkzaamheden sch rifte-
1 ijk toestemrning gegeven heeft; bij de ui t
voe ring moet aan de door of namens den 
Directeur-Generaal te geven aanwijzingen van 
techn ischen aard naar diens genoegen gevolg 
gegeven worden. 

2. De inrichting mag na aanleg, wijzi g ing 
of uitbreiding niet in gebrui k genomen wor
den, alvorens door proefnerningen en metin
gen is aangetoond, dat aan de in het eerste 
1 id van dit artike l bedoelde aanw1Jzmgen ge
volg gegeven is en dat de u itzending geen 
storing teweeg brengt. 

Art. 19 . De plaats, waar de inrichting 
wordt gevestigd, de frequentie (golflengte) 
en het vermogen, waarmede uitgezonden 
wordt, behoeven de goedkeuring van den Mi
nister. 

Art. 20. 1. H et is verboden door den aan
leg of het gebruik van de inrichting te be
lemmeren den aanl eg, de instandhouding of 
de exploita tie onderscheidenlijk het gebruik 
van voor het openbaar verkeer ' bestemde tele
grafea en telefonen en daarmede door den 
Minister gelijk te stellen radio-electrische in
richti ngen, van tel egrafen en telefonen, be
doeld in artikel 13 der T elegraaf- en T ele
foonwet 1904 (Staatsblad n°. 7) of van in
richt ingen, bedoeld in artikel 3ter dier wet, 
indien de aanleg en het gebruik daarvan van 
Rijkswege geschiedt. 

2. Voorzieningen ter opheffing of ter voor
koming van belemmeringen, bedoeld in het 
eerste lid van <lit artikel, geschieden op 
kosten van dengene, aan wien de macht ig ing 
is verleend. 

Art. 21. De houder van de rnachtiging is 
verp l icht : 

a. de door of namens den Ministe r met be
trekking tot de inrichting verlangde voorzie
ni ngen te treffen ; 

b. de door den Directeur-Generaal aan te 
wijzen ambte naren op vertoon van hunne bij
zondere lastgeving in de gelegenheid te stel
len na te gaan of aan de bij de machLiging 
gestelde bepal ingen of ter uitvoering daarvan 
gegeven aanwijzingen is voldaan ; 

c. een schrifte lijke verklaring a f te leggen, 
dat de machtiging op de gestelde voorwaar
den door hem wordt aanvaard en dat hij zich 
aan de gestelde of nader te stellen bepalingen 
zal houden. 

Art. 22. 1. De houder van de machtiging 
is verplicht er voor zorg te dragen, dat de 
inboud van hetgeen wordt uitgezonden, niet 
in strijd is met de ve iligheid van den Staat, 
de openbare orde of de goede zeden. 

2. H et uitzenden van mededeelingen, die 
in str ijd zijn met de ve iligheid van den Staat, 
de openbare orde of de goede zeden, alsmede 
van andere mededeelingen dan bij de machti
g ing toegestaan en het uitzenden buiten voor
kennis of tegen de opdracht van den houder 
van de machtiging is verboden. 

Art. 23. De houder van de machtiging is 
verpl icht zich te onderwerpen aan de con
trole op hetgeen door middel van de inrich
ti ng wordt uitgezonden, zooals deze contr6le 
bij wettel ijk voorschrift is of zal worden ge
regeld. 

Art. 24. Wij behouden On voor regelen 
vast te stellen voor de ben,kening van de door 
den houder van de macht ig ing aan het Rijk 
verschuld igde vergoeding. 

HOOFDSTUK IV. 

Van de Railio-distributie. 

Art. 25. Zonder een machtiging van den 
Minister is het verboden aan te leggen of te 
gebruiken inrichtingen, bestemd tot het langs 
gele idingen en lijnen doorgeven van langs 
radio-electr ischen weg door middel van die 
inrichtingen ontvangen se inen naar andere 
perceelen of woningen cl an die, waarin de 
ontvangi nricht ing is geplaatst. 

Art. 26. De machtiging ka n, behouden uit 
hoofde van bezwaren van techniek en ui tvoe
ri ng, slechts wegens gevaar voor de veiligheid 
van den Staat, de openbare orde of de goede 
z€clen worden geweige rcl. 

Art. 27. B ehalve de voorwaarden, in elk 
bijzonder geval aan de machtiging te verbin
den, wordt a ls regel gesteld : 

1 °. dat het gebruik van de machtiging ge
schiedt ten genoegen van den Minister ; 

2°. dat de machtiging door den Minister 
kan worden ingetrokken bij niet-nakoming 
van de voorwaarden, waa ronder zij is ver 
leend. 

Art. 28. H et gebruik van de inrichting 
wordt, zoodra dit door Ons in het algemeen 
be! ang wordt noodig geacht, geheel of ten 
dee le gestaakt. 

Art. 29. Tot aanleg, wijzi ging of uitbre i
ding van de inrichting mag niet worden over
geg-aan clan na inzending van de daa rop be
trekking hebbende gegevens en na ontvangst 
der daa rop verkregen goedkeuring van den 
Di recteur-Generaal. 

Art. 30. 1. Het is verboden door den aan
leg of het gebruik van de inrichting te belem
meren den aanleg, de instandhouding of de 
exploi tatie onderscheidenlijk het gebruik va n 
voor het openbaar verkeer bestemde telegra
fen en telefonen en daarmede door den Mi
nister gelijk te stellen radio-e lectrische in
richtingen, van telegrafen en telefonen, be
doeld in artikel 13 der T elegraaf- en Tele
foonwet 1904 (Staatsblaa n°. 7), of van in
r ichtingen, bedoeld in artikel 3ter dier wet, 
indien de aanleg en he t gebruik daarvan van 
Rijkswege geschiedt. 

2. Voorzieningen ter opheffing of ter voor
koming van belemmeringen, bedoeld in het 
eerste lid van dit art ikel , geschieden op kos
ten van dengene, aan wien de machtiging is 
verleend. 

Art. 31. De houder van de machtig ing is 
verplicht: 
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a. de door of namens den M inister met 

betrekking ~t de inrichting verlangde voor
zieningen te treffen; 

b. de door den Directeur-Generaal aan te 
w ij zen ambtenaren, voorzien van een legitima
tiebewijs, in de gelegenheid te stellen de in
richting te onderzoeken en kennis te nemen 
van all es, wat daa,mede verband houdt, a ls
mede bij de voorwaarden, bedoeld in artikel 
35, te zorgen, dat deze ambtenaren de om
schreven werkzaamheden eveneens ten op
zichte van de I ij nen en gele idingen, tot de 
inrichting behoorende, kunnen verrichten; 

c. een schriftelijke verklaring af te leggen, 
dat de machtiging op de gestelde voorwaarden 
door hem wordt aanvaard en dat hij zich aan 
de gestelde of nader te stellen bepalingen zal 
houden. 

Art. 32. 1. Behoudens het bepaalde in ar
ti·kel 33 is bet den houder van de machtiging 
verboden langs de geleidingen en lijnen, 
waardoor de aangesloten perceelen of wo
n ingen met de inrichting zijn verbonden, me
dedeel ingen door te geven van andere ber
komst of van anderen aard clan in artikel 2 
of, indien de machtig ing ter zake bevoegd
he id geeft, in artikel 12 omschreven. 

2. H et langs de geleidingen en lij nen va~ 
de inricht ing overbrengen van mededeel ingen, 
a ls in artikel 38 om cbreven, is, anders dan 
met inachtneming van de artikelen 38 tot en 
met 49, verboden. 

Art. 33. 1. Zonder toestemming van den 
Minister is het doorgeven van door bl\iten-
1 andsche omroepstations uitgezonden program
ma's verboden. 

2. De bouder van de macbtiging is ver
pl icht, indien de uitzendingen der omroep
stations zulks mogel ijk maken, de program
ma's der Nederlandsche omroepstations ge-
1 ij ktij d ig en onverkort door te geven naar 
alle aangesloten perceelen, zoodat de aange
slotenen uit die programma's een keuze kun
nen doen. 

Art. 34. 1. De houder van de machtiging 
is verpl icbt, om - binnen het hem bij de 
machtig ing toegewezen gebied - aan el ke 
aanvraag om aansluiting aan zijn inrichting 
te voldoen, indien de belanghebbende aan de 
voorwaarden voor het verkrijgen van zooda
nige· aansluiting heeft voldaan. 

2. De Minister kan den houder van de 
machtiging in bijzondere gevallen, te zijner 
beoordeeling, van de in het eerste lid bedoelde 
verplichting ontslaan. 

Art. 35. De voorwaarden van het gebruik, 
alsmede de door den houder van de machti
ging te heffen vergoedingen, zijn aan de goed
keuring van den Mini ter onderworpen. 

Art. 36. 1. De houder van de machtiging 
i verpl icht zich te onderwerpen aan de con
trole op hetgeen door middel van de inrich
ti ng wordt overgebracbt, zooals deze cont1'6le 
bij wettelijk voorschrift is of zal worden ge
regeld . 

2. Ter controle op de juiste naleving van 
de in de machtiging gestelde voorwaarclen, 
worden doo'i· en voo1· rekening van den houcler 
van de machtiging en ten genoegen van den 
Directeur-Generaal controletoestellen op de 
inrichtingen aangesloten, waar en wanneer 

zulks door den Directeur-Generaal wordt noo
dig geoorcleeld. 

Art. 37. 1. In de machtiging kan de ver
plichting worden opgenomen tot betaling van 
een door den Minister te bepalen vergoeding. 

2. Deze vergoeding, welke client ter bestrij
ding van de kosten voor de bemoeiingen, die 
voor het Rijk uit de controle op de juiste 
naleving van de in de machtiging gestelde 
voorwaarden voortvloeien, zal een bedrag van 
f 0.50 per jaar en per op ·de inrich t ing aan
gesloten geabonneerde niet te boven gaan, be
houdens Onze m achtiging aan den Minister 
tot overschrijding van dit bedrag. ' 

HOOFDSTUK V. 

Van den Draad-01n1·oep. 

Art. 38. 1. Zoncler een macht ig ing van den 
Minister is het verboden aan te leggen of te 
gebruiken inrichtingen, bestemd tot het langs 
geleidingen en lijnen electrisch overbrengen 
van mededeelingen van woord-, toon- of beeld
inhoud, niet ontvangen op de wijze als in art. 
25 omschreven, naar andere perceelen of wo
ningen dan die, waarin de inrichting is ge-
plaatst. · 

2. Het in het vorige lid omschreven over
brengen van mededeelingen , ontvangen door 
m iddel van inrichtingen, bedoeld in art. 62, 
is verboden, indien dit gesch iedt door bet 
voortplanten van het geluid, dat door deze 
inrichtingen wordt voortgebracbt. 

Art. 39 . De machtiging kan, behoudens uit 
hoofde van bezwaren van techniek en uitvoe
ring, slechts wegens gevaar voor de veiligheid 
van den Staat, de openbare orde of de goede 
zeden worden geweigerd. 

Art. 40. Be):,alve de voorwaarden, in elk 
bijzonder geval aan de macht ig ing te verbin
den, wordt als regel gesteld: 

1°. dat het gebruik van de machtiging ge
schiedt ten genoegen van den Minister; 

2°. dat de machtiging door den Minister 
kan worden ingetrokken bij n iet-nakoming 
van de voorwaarden, waaronder zij _is verl eencl. 

Art. 41. Het gebruik van de inricht ing 
wordt, zoodra dit door Ons in het algemeen 
belang wordt noodig geacht, geheel of ten 
dee! e gestaakt. 

Art. 42. Tot aanleg, wijziging of uitbrei
ding van de inrichting mag niet worden over
gegaan dan na inzending van de daarop be
trekking hebbende gegevens en na ontvangst 
der daarop verkregen goedkeur ing van den 
Directeur-Generaal. 

Art. 43. 1. Het is verboden door den aan
leg of het gebruik van de inrichting te be
lemmeren den aanleg, de instanclhouding of 
de exploitatie onderscheidenl ij k het gebruik 
van voor het openbaar verkeer bestemde tele
grafen en telefonen en daarmede door den 
Minister gelijk te stellen rad io-e lectrische in
richtingen, van telegrafen en telefonen, be
doeld in artikel 13 der Telegraaf- en Telefoon
wet 1904 (Staatsblad n°. 7) of van inrichtin
gen, bedoeld in artikel 3ter dier wet, indien 
de aanleg en het gebruik daarvan van Rijks
\\·ege geschiedt. 

2. Voorzieningen ter opheffing of ter voor
koming van belemmeringen, bedoeld in bet 
eerste lid van dit artikel, gesch ieden op kos-
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ten van dengene, aan wien de machtiging is 
verleend. 

Art. 44. De houder van de machtiging is 
verpl icht: 

a. de door of namens den Minister met be
trekking tot de inrichting verlangde voorzie
ningen te treffen; 

b. de door den Directeur-Generaal aan te 
wijzen ambtenaren, voorzien van een legiti
matiebewijs, in de gelegenheid te stellen de 
inrichting te onderzoeken en kennis te nemen 
van alles, wat daarmede verband houdt, als
mede bij de voorwaarden, bedoeld in artikel 
47, te zorgen, dat deze ambtenaren de om
schreven werkzaamheden eveneens ten op
z.ichte van de geleidingen en lijnen tot de 
inrichting behoorende, kunnen verrichten; 

c. een schriftelijke verklaring af te leggen, 
dat de machtiging op de gestelde voorwaar
den door hem wordt aanvaard en dat hij zich 
aan de gestelde of nader te stellen bepalingen 
zal houden. 

Art. 45. l. De houder van de machtiging is 
verpl icht er voor zorg te dragen, dat de in
houd van hetgeen wordt overgebracht, niet in 
strijd is met de veiligheid van den Staat, de 
openbare orde of de goede zeden. 

2. Het overbrengen door middel van de in
richting van mededeelingen, die in strijd zijn 
met de veiligheid van den Staat, de openbare 
orde of de goede zeden, alsmede van andere 
mededeelingen dan bij de machtiging toege
staan en het overbrengen buiten voorkennis 
of tegen de opdracht van den houder van de 
machtiging is verboden. 

Art. 46. l. De houder van de machtiging 
is verpl icht om - binnen het hem bij de 
machtiging toegewezen gebied - aan elke 
aanvraag om aansluiting aan zijn inrichting 
te voldoen, indien de belanghebbende aan de 
voorwaarden voor het verkrijgen van zooda
nige aansluiting heeft voldaan. 

2. De Minister kan den houder van de 
machtiging in bijzondere gevallen, te zijner 
beoordeeling, van de in het eerste lid bedoelde 
verplichting ontslaan. 

Art. 47. De voorwaarden van het gebruik, 
alsmede de door den houder van de machti
ging te heffen vergoedingen zijn aan de goed
keuring van den Ministe1· onderworpen. 

Art. 48. l. De houder van de machtiging 
is verplicht zich te onderwerpen aan de con
trole op hetgeen door middel van de inrich
ting wordt overgebracht, zooals deze controle 
bij wettelijk voorschrift is of zal worden ge
regeld. 

2. Ter controle op de juiste naleving van 
de in de machtiging gestelde voorwaarden, 
worden door en voor rekening van den houder 
van de machtiging .en ten genoegen van den 
Directeur-Generaal controletoestellen op de 
inrichting aangesloten, waar en wanneer zulks 
door den Directeur-Generaal wordt noodig ge
oordeeld. 

Art. 49. l. In de machtiging kan de ver
plichting worden opgenomen tot betaling van 
een door den Minister te bepalen vergoeding. 

2. Deze vergoeding, welke client ter bestrij
ding van de kosten voor de bemoeiingen, die 
voor het Rijk uit de controle op de juiste na
leving van de in de machtiging gestelde voor
waarden voortvloeien, zal een bedrag van 

f 0.50 per jaar en per op de inrichting aan
gesloten geabonneerde niet te boven gaan, 
behoudens Onze machtiging aan den Minister 
tot overschrijding van <lit bedrag. 

HOOFDSTUK VI. 
Van de machtigingen tot het beproeven van of 

het nemen van proeven met radio
electrische zendinrichtingen . 

Art. 50. Zonder een machtiging van den 
Minister is het verboden: 

a. te gebruiken een radio-electrische zend
inrichting met het doe! deze of onderdeelen 
daarvan te beproeven; 

b. aan te leggen of te gebruiken een radio
electrische zendinrichting, bestemd tot het ne
men van proeven. 

Art. 51. l. De machtiging, bedoeld in ar
tikel 50 onder a, wordt slechts verleend aan 
fabrikanten. 

2. De machtiging, bedoeld in artikel 50 
onder b, wordt slechts verleend : 

a. voor wetenschappelijke doeleinden aan 
inrichtingen van onderwijs, rechtspersoonlijk
heid bezittende vereenigingen of afdeelingen 
van zulke vereenigingen en aan natuurlijke of 
rechtspersonen, die, ter beoordeeling van den 
Minister, ge;tcht kunnen worden op eenige 
wijze in het belang van de ontwikkeling der 
radio-wetenschap werkzaam te zijn; 

b. aan amateurs, die den leeftijd van 18 
jaar hebben bereikt. 

3. De machtiging wordt verleend tot we
deropzegging. De houder kan te alien tijde 
intrekking der machtiging verzoeken. 

4. V oor het gebruik van de inrichting moet 
een amateur, als genoemd in het tweede lid 
van <lit artikel onder b, en, behoudens het be
paalde in het zevende lid van dit artikel , in 
het algemeen een ieder, die zoodanige inrich
ting hetzij voor eigen rekening, hetzij voor 
rekening van derden bedient, zich met gunstig: 
gevolg hebben onderworpen aan een onderzoek 
naar zijne wetenschappelijke ontwikkeling en 
vaardigheid in de bediening, welke met be• 
trekking tot het gebruik van de inrichting 
wordt noodig geacht. Dit onderzoek geschiedt 
door een door den Directeur-Generaal aan te 
wijzen commissie, waarin de rechtspersoonlijk
heid bezittende vereenigingen van radio
amateurs mede vertegenwoordigd kunnen zijn 
en volgens een door den Directeur-Generaal 
vast te stellen 1·eglement. 

5. Personen, bedoeld in den eersten zin 
van het vierde lid van dit artikel, moeten in, 
staat zijn met een snelheid per minuut van 
ten minste 8 woorden, elk van vijf letters, 
morseteekens over te brengen en op het ge •. 
hoor op te nemen. 

6. Van het met gunstig gevolg afgelegd' 
onderzoek, bedoeld in het vierde lid van dit 
artikel, wordt door of namens den Directeur
GElneraal een schriftelijke verklaring afge
geven. De Directeur-Generaal is te alien tijde
bevoegd opnieuw een onderzoek te doen · in
stellen en de afgegeven verklaring in te trek
ken. 

7. In bijzondere gevallen, ter beoordeeling 
van den Directeur-Generaal, kan geheele of 
gedeeltelijke vrijstelling worden verleend van 
het onderzoek, bedoeld in het vierde lid van 
dit artikel. 
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8. Voor elke toelating tot een onderzoek, 1 

bedoeld in het vierde lid van dit artikel, is 
verschu ldi gd een bedrag van vijf gulden. 

Art. 52. Onvenninderd het bepaalde in het 
vorige arLikel kan de machtiging, behoudens 
uit hoofde van bezwaren van techniek en uit
voering, slechts we gen gevaar voor de veil ig
heid van den Staat, de openbare orde of de 
goede zeden worden geweigerd. 

Art. 53. Behalve de voorwaarden, in e lk 1 
bijzonder geval aan de machtiging te verbin
den, wordt als regel gesteld: 

1°. dat het gebruik van de machtiging ge
sch iedt ten genoegen van den Minister; 

2°. dat de machtiging door den iinister 
kan worden ingetrokken bij niet-nakoming 
van de voorwaarden, waaronder zij is ver
Jeend. 

Art. 54: H et gebruik van de inrichting 
wordt, zoodra clit door Ons in het algemeen 
belang wordt noodig geacht, geheel of ten 
deele gestaakt. 

Art. 55. 1. H et is verboclen de inrichting, 
bedoeld in artikel 50 onder b, in werking te 
orengen, alvorens deze door of namens den 
Directeur-Generaal is goedgekeurd. 

2. Van elke aan te brengen wijziging of 
uitbreiding in een inrichting, bedoeld in arti
kel 50 onder b, waarcloor deze een grondige 
verandering ondergaat, moet kennis worden 
gegeven aan den Di recteur-Generaal. 

Art. 56. 1. De tijd tippen waarop, de fre
quentie (golfl engte) en het vermogen waar
mede uitgezonden wordt, behoeven de goed
keuring van den Directeur-Generaal. 

2. Gel ijke goedkeuring wordt vereischt voor 
de plaats , waar inrichtingen, bedoeld in arti
kel 50 onder b, worden gevestigd. 

Art . 57. 1. De houder van de machtiging is 
verpl icht er voor zorg te dragen, dat de in
houd van hetgeen· wordt uitgezonden, niet in 
stt;jd is met de veiligheid van den Staat, de 
openbare orde of de goecle zeden. 

2. Het uitzenden van mededeelingen, die 
in strijd zijn met de veil igheid van den Staat, 
·ae openbare orde of de goede zeden, alsmede 
van andere seinen dan krachtens de machti
ging toegestaan en het uitzenden buiten voor
kenn is of tegen de opdracht van den houder 
,·an de machtiging is verboden. 

Art. 58. De houcler van de machtiging is 
verpl icht zich te onderwerpen aan de controle 
op hetgeen door midclel van de inrichting 
wordt uitgezonden, zooals deze controle bij 
wettelijk voorschrift is of zal worden geregeld. 

Art. 59. 1. Het is verboden door den aan
leg of het gebruik van de inrichting te be
lemmeren den aanleg, de instandhouding of de 
_exploi tatie onderscheidenlijk het gebruik van 
voor het openbaar verkeer bestemde telegrafen 
en telefonen en daarmede door den Minister 
gel ijk te stellen radio-electrische inrichtingen, 
van telegrafen en telefonen, bedoeld in artikel 
13 der Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Staats
blad n°. 7) of van inrichtingen, bedoeld in 
artikel 3ter dier wet, indien de aanleg en 
het gebruik daarvan van Rijkswege geschiedt. 

2. Voorzieningen ter opheffing of ter voor
koming van belemmeringen, bedoeld in het 
eerste lid van dit artikel, geschieden op kos
ten van dengene , aan wien de machtiging is 
verleend. 

Art. 60. De houder van de machtiging is 
verplicht: 

a. de door of namens den Minister met be
trekking tot de inrichting verlangde voorzie
ningen te treffen; 

b. de door den Directeur-Generaal aan te 
wijzen ambtenaren op vertoon van hunne bij
zondere lastgeving in de gelegenheid te stel
len na te gaan of aan de bij de machtiging 
gestelde bepalingen of ter uitvoering daar
van gegeven aanwijzingen is voldaan; 

c. een schriftelijke verklaring af te leggen, 
dat de machtiging op de geste lde voorwaarden 
door hem worclt aanvaard en dat hij zich aan 
de gestelde of nacler te stellen bepalingen zal 
houden. 

Art. 61. 1. In de machtiging kan de ver
plichting warden opgenomen tot betaling van 
een door den Minister te bepalen vergoeding. 

2. Deze vergoeding, welke client ter be
strijding van de kosten voor de bemoeiingen, 
die voor het Rijk uit de controle op de juiste 
naleving van de in de machtiging gestelde 
voorwaarden voortvloeien, zal een bedrag van 
f 100 per jaar niet te boven gaan. 

HOOFDSTUK VII. 

Van de ontvang·im·ichtingen. 

Art. 62 . Onder ontvanginrichtingen warden 
verstaan inrichtingen of toestellen bestemd 
tot het ontvangen van radio-electrische seinen. 

Art. 63. 1. Ter bescherming van de rech
ten van derclen is het verboden van opgevan
gen seinen aanteekening te houden of op 
eenige wij ze gebruik te maken, dan we! den 
inhoud, de strekking of het bestaan daarvan 
aan derden bekend te maken of te laten war
den. 

2. Dit verbod geldt niet ten aanzien van: 
a. seinen, die voor alien bestemd zij n; 
b. seinen, die bestemd zijn voor den hou

der der ontvanginrichting, in de gevallen en 
op de voorwaarden door of vanwege den Mi: 
nister te bepalen; 

c. se inen, die afkomstig zijn van een door 
den Minister voor het uitseinen daarvan aan
gewezen binnenlandsch station en die worden 
opgevangen uit hoofde eener daartoe strek
kende tusschen afzender en ontvanger bestaan
de rechtsbetrekking. 

3. Wordt aanteekening gehouden van de in 
het vorig lid bedoelde seinen, dan moet tevens 
warden opgeteekend volgens het geseinde, de 
aanwijzing, voor wien de seinen bestemd zijn. 
Verder behoort te worden vermeld, de plaats , 
waarvan de sei nen afkomstig zijn, het station, 
dat de seinen heeft afgezonden en het tijdstip, 
waarop dit plaats vond. 

Art. 64. 1. H et is verboden te hebben of 
te gebruiken een ontvanginrichting, die voor
zien is van een of meer gele idingen, buitens
huis opgesteld en dienende als antenne, welke 
inrichting of geleidingen belemmeren den 

·aanleg, de instandhouding of de exploi tatie 
onderscheidenlijk het gebruik van voor het 
openbaar verkeer bestemde telegrafen en tele
fonen en daarmede door den Minister gelijk 
te stellen radio-electrische inrichtingen, van 
telegrafen en telefonen, bedoeld in artikel 13 
der Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Staats
blad n°. 7) of van inrichtingen; bedoeld in 



369 9 ME r (S.158) 1930 

artikel 3ter dier wet, indien de aanleg en het 
gebruik daarvan van Rijkswege geschiedt. 

2. Voorzieningen ter opheffing of ter voor
koming van belemmeringen , bedoeld in het 
eerste lid van dit artikel, geschieden op kosten 
van dengene, te wiens name de ontvangiru·ich
ting te boek staat. 

3. De houder van de ontvanginrichting is 
voorts verpl icht: • 

a . tot het treffen van alle maatregelen, 
dicnstig 01n het uitze nden van voor het radio
electrisch verkeer hinderl ij ke golven te voor
komen; 

b. de door of namens den Minister met 
betrekking tot de inrichting en antenne ver-
1 angde voorz ieningen te treffen; 

c. de door den Directeur-Generaal aan te 
wijzen ambtenaren, voorzien van een legitima
tiebewijs, in de gelegenheid te stellen de in
richting te onderzoeken en kenn is te nemen 
van alles, wat daarmede verband houdt. 

Art. 65 . Het gebruik van een ontvangin
richting wordt, zoodra <lit door Ons in het 
algemeen belang wordt noodig geacht, geheel 
of ten deele gestaakt. 

Art. 66. 1. Zonder het ontvangbewijs, be
doeld in het vijfde lid van <lit artikel, is het 
ten gebruike gereed aanwezig hebben of het 
gebruiken van een ontvanginrichting, ver
boden. 

2. Ter verkrijging van het in het vijfde lid 
bedoelde ontvangbewijs is aangifte vereischt 
binnen 14 dagen, nadat de inrichting ten ge
bruike gereed is, bij den Directeur van het 
Rijkstelegraaf. en telefoonkantoor ter plaatse, 
waar de inrichting zich bevindt, of, indien 
zich ter plaatse zulk een kantoor niet bevindt, 
bij <lien van een nabij gelegen Rijkstelegraaf
en telefoonkantoor. Zij geschiedt door middel 
van een formulier , hetwelk aan alle Rijks
telegraaf- en telefoonkantoren kosteloos ver
krijgbaar is. 

3. Uit de invulling daarvan moet blijken: 
f a. de naam en voornamen van den houder 

der inrichting, de datum en het jaar van zijn 
geboorte, zijn woonplaats en adres en een 
aanduiding van de plaats, waar de inrichting 
zich bevindt ; 

b. dat de houder verklaart bekend te zij n 
met de wettelijke bepal ingen, welke voor de 
inrichtingen gelden en zich daaraan alsmede 
aan de nader te stellen bepal ingen onder
werpt. 

4. Indien de houder den leeftijd van 18 
jaren nog niet heeft bereikt, is het ontvang

·bewijs niet van kracht, tenzij ook hij, die bet 
gebrui k heeft van het perceel , de woning of 
het vaartuig, waarin de inrichting zich be
vindt, schr iftel ijk verklaard heeft bekend te 
zijn met de wettelijke bepalingen, welke voor 
de inrichting gelden en zich als medehouder 
aan deze en aan de nader te stellen bepalin
gen te onderwerpen. 

5. Bij de inlevering van het formulier 
wordt door den Directeur van het betrokken 
Rijkstelegraaf- en telefoonka ntoor een ont
vangbewijs uitgereikt. Dit ontvangbewijs moet 
te a llen tijde ter plaatse, waar de inrichting 
zich bevindt, kunnen worden vertoond. 

6. De houder is verplicht onverwijld aan
gifte te doen van elke verandering van woon
J)laats, adres of p laats, ,vaar de inrichting 

19'..!0. 

zich bevindt of wanneer de inrichting wordt 
opgeruimd. 

Art. 67. 1. Voor het ten gebruike gereed 
aanwezig hebben of het gebruiken van ont
vanginrichtingen aan boord van andere dan 
Nederlandsche vaartu igen, welke zich bevin
den in de territoriale wateren of in het daar
binnen gelegen watergebied des Rijks , wordt 
geen aangifte vereischt, mits deze inrichtingen 
voorz ien zijn van een bewijs van aangifte of 
van een vergunning, afgegeven door of van
wege de Regeering van het land, waartoe het 
vaartuig behoort en voorzoover voor ontvang
inrichtingen aan boord van Nederlandsche 
vaartuigen dezelfde vrijstelling door het be
trokken land is verleend. 

2. Het bepaalde in het eerste lid van dit 
arti kel is eveneens van toepassing voor het ten 
gebruike gereed aanwezig hebben of het gebrui. 
ken van ontvanginrichtingen in of op alle an. 
dere niet Nederlandsche m iddelen van vervoer, 
welke zich bevinden op of boven de territo
riale wateren of op of boven . het gebied des 
Rijks. 

Art. 68. 1. De bepalingen van <li t hoofd
stuk gel den niet: 

a. voor de radio-electrische inrichtingen voor 
het openbaar verkeer bestemd; 

b. voor de van Rijkswege aangelegde radio
electrische inrichtingen, niet voor het . open
baar verkeer bestemd. 

2. Wij behouden Ons voor voor zooveel 
noodig dispensatie te verleenen van het be
paalde in artikel 63 voor belangen ten deze 
door Ons met die, bedoeld in het eerste lid 
onder a en b van <lit artikel, gelij k te stellen. 

Art. 69. Zij , die overeenkomstig het be
paalde in artikel 2bis van Ons besluit van 6 
Maart 1905 (Staatsblad n°. 90), laatstelijk ge. 
wijzigd en aangevuld bij Ons besluit van 31 
October 1925 (Staatsblad n°. 433) en de daar
op gegronde voorschriften aangifte hebben 
gedaan van ontvanginrichtingen, mogen hunne 
inrichting met inachtneming van de thans gel
dende voorschriften tot een door den Minister 
te bepalen tijdstip op grond van de oude 
aangifte blijven gebruiken. 

HOOFDSTUK VIII. 
Van andere inrichtingen of ander gebr-uik dan 

omschreven in de hoofdstukken ll 
tot en met Vll. 

Art. 70. Zonder een machtiging van den 
Minrster is het verboden aan te leggen, te ge
bruiken of gereed ten gebruike aamvezig te 
hebben: 

1°. inrichtingen, bedoeld in een der voor
gaande hoofdstukken, voor andere doeleinden 
dan daarin omschreven; 

2° . andere inrichtingen dan in <lit regle
ment genoemd en bestemd tot gebruik van 
electrische energie ten behoeve van de over
brenging van hetgeen voor zintuigelijke waar
neming wordt weergegeven, anders dan door 
het overbrengen van telegrammen of het 
voeren van gesprekken. 

HOOFDSTUK IX. 
Straf- en slotbepalingen. 

Art. 71. 1. Met de handhaving van de bij 
<lit Reglement gegeven voorschriften zijn be-

24 
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last de ambtenaren, bedoeld in artikel 20bis 
van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Staats
blad n°. 7) . 

2. De door hen opgemaakte processen-ver
baa l worden gezonden aan den bevoegden 
ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij 
het Kantongerecht en in afschrift aan den 
Directeur-Generaal of aan de door dezen aan 
te wijzen ambtenaren. 

Art. 72. Overtreding van eenige bepaling 
der voorafgaande artikelen van dit Reglement 
wordt, voor zoover daartegen niet bij de wet 
is voorzien, gestraft met hechtenis van ten 
hoogste zes maanden of geldboete van ten 
hoogste f 1000. 

Behoort bij Koninklijk beslui t van 9 Mei 
1930 (Staatsblad n°. 159). 

Mij bekend, 
De Minister van Waterstaat, P. J. Rey me r. 

9 M ei 1930. BESLUIT, houdende wijziging 
van het Organiek Besluit P .T.T. 1928. 
S. 160. 

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

Waterstaat van 28 April 1930, n°. 129 Kabi
net, I-Ioofdbestuur der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie; 

Overwegende, dat het wenschelijk is in den 
staat ,' behoorende bij het Organiek Besluit 
P.T.T. 1928 (Koninklijk Besluit van 11 Maart 
1929, Staatsblad n°. 74) eenige wijzigingen 
aan te brengen ; 

I-Iebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. In den staat van rangen, behooren
de bij het Organiek Besluit P .T .T. 1928 wor
den de volgende wijzigingen aangebracht: 

Onder het hoofd: ,,A. Ambtenaren, be
noemd en ontslagen door Ons": 

I-let volgnummer 15 en hetgeen daarachter 
is vermeld, vervalt. 

De volgnummers 16 tot en met 32 worden 
gewijzigd in 15 tot en met 31. 

Onder het hoofd: ,,C. Ambtenaren, benoemd 
en ontslagen door den Directeur-Generaal" .: 

Achter volgnummer 63 wordt ,,Stokers le 
klasse" gewijzigd in: ,,Verwarmingsstoker
vakman" en achter het volgnummer 64 ,,Sto
ker'' in ,;Verwarmingsstoker'' . 

2. Dit besluit wordt geacht in werking te 
zijn getreden op 1 November 1928. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge-
meene Rekenkamer. · 

I-let Loo, den 9den Mei 1930. 
WILHELMINA. 

De ,ll inister van Waterstaat, P. J. R ey me r. 
(Uitgeg. 16 Juni 1930. ) 

9 M ei 1930. WET, houdende goedkeming 
van de toetreding tot de Hoofdstukken I , 
II en IV van de door de Negende Volken
bondsvergadering op 26 September 1928 
vastgestel de Algemeene Akte nopens vreed
zame regeling van internationale geschil 
len. S. 161. 

Wij vVILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is toe te treden tot de 
Hoofdstukken I , II en IV van de door de 
Negende Volkenbondsvergadering op 26 Sep
tember 1928 vastgestelde Algemeene Akte no
pens vreedzame regeling van internationale 
geschillen, welke toetreding op grond van 
artikel 58, derde lid, der Grondwet alleen 
kan geschieden krachtens de wet; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. Goedgekeurd wordt de toetreding 

tot de H oofdstukken I , II en IV van de in 
afdruk nevens deze wet gevoegde door de 
Negende Volkenbondsvergadering op 26 Sep
tember 1928 vastgestelde Algemeene Akte no
pens vreedzame regeling van internationale 
geschillen. 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 
de verdragen te bekrachtigen waartoe de in 
deze Algemeene Akte aanvaa rde verplichtin
gen ten aanzien van verzoening, scheidsrecht
spraak en rechtspraak aanleiding zouden kun
nen geven. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevel en, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 9den 

Mei 1930. 
WILHELMINA. 

De M iniste1· van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Uit geg. 27 Mei 1930.) 

ACTE GENERAL. 
CHAPITRE I. - D e la conciliation. 

Article premier. Les differends de toute 
nature entre deux ou pi usieurs P arties ayant 
adhere au present Acte general qui n'auraient 
pu etre resolus par la voie diplomatique se
ront, sauf Jes reserves eventuelles prevues a. 
!'article 39, soumis it la procedure de conci
liation clans Jes conditions prevues au present 
chapitre. 

Art. 2. Les differends vises a !'article pre• 
cedent seront portes devant une Commission 
de conciliation permanente ou speciale consti
tuee par Jes parties en cause. 

Art. 3. Sur la demande adressee a cet effet 
par une P artie contractante a l'une des autres 
P arties, ii devra etre constitue, clans Jes six 
mois, une Commission permanente de con
ciliation. 

Art. 4. Sau£ accord contraire des parties 
interessees, la Commission de conciliation sera 
constituee comme suit: 

1. La Commission comprendra cinq mem
bres. Les parties en nommeront chacune un, 
qui pourra etre choisi parmi leurs nationaux 
respectifs. Les tro is autres commissaires se
ront choisis d'un commun accord parmi Jes 
ressor tissants de t ierces Puissances. Ces der
niers devront etre de nationalites differentes, 
ne pas avoir leur residence habituelle sur le 
territoire des parties interessees ni se trouver 
a leur service. P armi eux, les parties designe
ront le president de la Commission. 

2. Les comm issaires seront nommes pour 
trois ans. Ils seront reeligibles. Les commis
saires nommes en commun pourront etre rem
places au cours de leur mandat. de !'accord 
des parties. Chaque partie pourra toujours, 
d'autre part, proceder au remplacement d\L 
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cornmissaire nomme par elle. Nonobstant leur 
remplacement, les comm issaires resteront en 
fonction pour l'achevement de leurs travaux 
en COUl'S, 

3. II sera pourvu, clans le plus bref delai, 
aux vacance qui viendraient a se produire 
par suite de deces ou de demission ou de quel
que autre empechement, en suivant le mode 
fixe pour Jes nominations. 

Art. 5. Si, lorsqu'il s'e1eve un diff0rend, il 
n'existe pas une commission permanente de 
conciliation nommee par les parties en Jitige, 
une commission speciale sera constituee pour 
l'examen du differend clans un delai de trois 
mois a compter de la demande adressee par 
l'une des parties a l'autre. Les nominations se 
feront confonnement aux dispositions de !'ar
ticle precedent, a moins que les parties n'en 
decident autrement. 

Art. 6. 1. Si la nomination des commis
saires a designer en commun n'intervient pas 
clans Jes delais prevus aux articles 3 et 5, le 
soin de proceder aux nominations necessaires 
sera confie a une tierce Puissance choisie d'un 
commun accord par Jes parties ou, si celles-ci 
le demandent, au president en exercice du 
Conseil de la Societe des Nations. 

2. Si !'accord ne s'etablit pas au sujet 
d'aucun de ces procedes, chaque partie de
signera une Puissance differente et Jes nomi
nations seront faites de concert par les Puis
sances a insi choi ies. 

3. Si, dans un delai de trois mois, ces deux 
Puissances n'ont pu tomber d'accord, chacune 
d'elles pre entera des candidats en nombre 
egal a celui de membres a designer. Le sort 
determ inera lesquels des candiclats ainsi pre
sentes seront aclm is. 

Art. 7. 1. La Commission de conciliation 
sera saisie par voie de requete adressee au 
president, par Jes deux parties agissant cl'un 
Commun accord, ou, a defaut, par l'une OU 

I' autre des parties. 
' 2. La requete, apres avoir expose som
mairement l'objet du litige, contiendra !'in
vitation a la Commission de proceder a toutes 
mesures propres a conduire a une concili ation. 

3. Si la requete emane d'une seule des 
parties, elle sera notifiee par celle-ci, sans 
delai, a l'autre partie. 

Art. 8. 1. Dans un delai de quinze jours 
a partir de la date ou l'une des parties aura 
porte un differend devant une Commission 
pennanente de conciliation, chacune des par
t ies poun·a, pour l'examen de ce differend, 
remplacer son commissaire par une personne 
posseclant une competence speciale clans a ma
tiere. 

2. L a partie qui usera de ce droit en· fera 
immediatement la notification a l'autre par
tie: celle-ci aura, clans. ce cas, l a faculte 
d'agir de meme clans un delai de quinze jours 
a compter de la date ou la notification lui 
sera parvenue. 

Art. 9. 1. La Commission de conciliatiod' 
se reunira, sauf accord contraire des parties, 
au s iege de la Societe des ations ou en tout 
autre lieu designe par son president. 

2. La Commission pourra, en toute circon
stance, demander au Secretaire general de la 
Societe des Nations de preter son assistance a 
ses travaux. 

Art. 10 . Les travaux de la Commission de 
conciliation ne seront publics qu'en vertu 
d'une decision prise par la Commission avec 
l' assentiment des paTties. 

Art. 11. 1. Sau£ accord contraire des par
ties, la Commission de conciliation reglera 
elle-meme sa procedure qui, dans tous Jes cas, 
devra etre contradictoire. En matiere d'en
quete, la Commission, si elle n'en decide autre
ment a l'unanimite, se conformera aux dispo
sitions du titre III de la Convention de La 
Haye du 18 octobre 1907 pour le reglement 
pacifique des conflits internationaux. 

2. Les parties seront representees aupres de 
la Commission de conci liation par des agents 
ayant mission de servir d'intermediaires entre 
elles et la Commission; elles pourront, en 
outre, se faire assister par des conseils et ex
perts nommes p ar elle a cet effet et deman
der !'audition de toutes personnes dont le te
moignage leur paraitrait utile. 

3. La Commission aura, de son cote, la 
faculte de demander des explications orales 
aux agents, consei ls et experts des deux par
ties, a insi qu'a toutes personnes qu'ell e juge
rait utile de faire comparaltre avec l'assenti
ment de leur gouvernement. 

Art. 12. Sau£ accord contraire des parties, 
les decisions de la Commission de conciliation 
seront prises it la majorite des voix et la Com
mission ne pourra se prononcer sur le fond 
du differend que si tons ses membres sont 
presents. 

Art. 13. Les parties s'engagent it faciliter 
Jes travaux de la Commission de conciliation 
et, en particulier, a Jui fourni1·, clans la plus 
formations utiles, a insi qu' a user des moyens 
dont elles disposent pour lui permettre de 
proceder sur leur territoire et selon leur le
gislation a la citation et a !'audition de te
moins ou d'experts et a des transports sur les 
lieux. 

Art. 14. 1. P endant la duree de leurs tra
vaux, chacun des commissaires recevra une 
indemnite dont le montant sera arrete du 
commun accord des pa1·ties, qui en supporte
rnnt chacune une part egale. 

2. Les frais generaux occasionnes par le 
fonctionnement de la Commission seront re
partis de la meme fa,;ion. 

Art. 15. 1. L a Commi sion de conciliation 
aura pour tache d'elucider les questions en 
litige, de recueillir a cette fin toutes Jes in
formations utiles, par voie d'enquete ou autre
ment, et de s'efforcer de conciliar Jes parties. 
Elle pourra, apres examen de l'affaire, ex
poser aux parties Jes tennes de !'arrangement 
qui Jui paraltrait convenable et leur impartir 
un delai pour se prononcer. 

2. A la fin de ses travaux, la Commission 
dressera un proces-verbal constatant, su ivant 
le ea , soit que Jes partie se sont arrangees 
et, s'il y a lieu, les conditions de !'arrange
ment, soit que les parties n'ont pu etre con
oil iees. Le proces-verbal ne mentionnera pas 
si le decisions de la Commission ont ete pri
ses a l'unanimite OU a la majorite. 

3. Les travaux de la Commission devront, 
a moins que Jes parties n'en conviennent autre
ment, etre termines dans un delai de six mois 
a compter du jour ou la Commission aura ete 
saisie du differend. 
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Art. 16. Le proces-verbal de la Commi -
sion sera porte sans delai a la connai sance 
des parties. II appartiendra aux parties d'en 
decider la publication. 

HAPITRE II. - Du r~gle1nent judiciafre. 

Art. 17. Tous differends au sujet desquels 
I s parties se contesteraient 1<ciproquement u,n 
dro it seront sauf Jes reserves eventuell s pre
vues a ! 'article 39, soumis pour jugement a 
la Cour permanente de Justice internationale, 
il. moins que Jes parties ne tombent d'accor1, 
clans Jes terines prevus ci-apre ' pour recour,r 
a un tribunal arbitral. II est entendu que Jes 
diff6rends oi-dessus vises comprennent notam
ment ceux que mentionne !'article 36 du ta
tut de la Cour perinanente de Justice mter
nationale. 

Art. 18. Si Jes partie soot d'accord pour 
soumettre Jes differend vise a !'article prece
d nt a un tribunal arbitral, elles r" digeront 
un compromis dans lequel elles fixeront l'ob
jet du litige, le choi~ des ~rbitres _et la pro
cedure a suivre. A clefaut d 111cl1cations ou de 
p recisions suffisantes clans le compromis; ii 
sera fa it appl ication, clans la me ure neces
sa ire, des d ispositions de la Convention de La 
Haye du 18 octobre 1907 pour le reglement 
pacifique des conflits internatior:iaux. 

Dans le silence du comprom1s quant aux 
regle de fond a appliquer par le arbitres, le 
Tribunal appl iquera Jes regles de fond enu
meree clans !'article 38 du tatut de la Cour 
permanente de Justice internationale. 

Art. 19. A defaut d'accord entre Jes parties 
SUi' le compromis vise a !'article precedent OU 

a defaut de designation d'arbitres et apres un 
preavis de trois mois, l'une ou l'autre d'entre 
ell es aura la facu lte de porter directement, 
par vo ie de requete, le differend clevant la 
Cour permanente de J ustice internationale. 

Art. 20 . 1. P ar derogation a !'article 1, les 
d ifferends vises a !'article 17, qui v iendraient 
a surgir entre parties ayant adhere aux en
gagements contenus dans le present chapitr'3 
ne seront soumis a la procedure de conci liation 
que de leur commun accord. 

2. La procedure obligatoire de conciliation 
demeure applicable aux diffe rend qui, par le 
jeu de re erves vi ees a !'article 39, era,ent 
excl us du seul reglement judiciaire. 

3. En cas de recours a la conciliation et 
d'echec de cette procedure, aucune des pa1·ties 
ne pourra porter le d ifferend devant la Com 
permanente de Justice internationale ou de
mander la constitution du tribunal arbitral 
v ise a !'article 18 avant !'expiration du dela i 
d'un mois a compter de la cloture des tra
vaux de la Commiss ion de concili ation. 

CHAPITRE III. - Du r~gle1nent arbitral . 

Art. 21. T ous differends autres qut· ceux 
v ises a !'a r t icle 17, au sujet desquels clans le 
mois qui su ivra la cl6ture des travaux de la 
Commission de conciliation visee au chapitre 
I, le parties ne se seraient pas entendues, 
seront portes, sauf Jes re erves eventuelles pre
vues ii. !'article 39, devant un tribunal arbitral 
con titue, ii. moins d'accord contraire des par
t ies, de la maniere indiquee ci-apres. 

Art. 22. Le tribunal arbitral comprendra 
cinq membres. Le parties en nommeront cha
cune un qui pourra etre choi i parmi leurs 
nationau..x respecti fs . Les deux autres arbitre 
et le surarbitre seront choisis d'un comrnun 
accord parmi Jes re sortissant de tierces Puis
sances. Ces derniers devront etre de nationali
tes diffe rentes. ne pas avo ir leur res idence 
habituell e sur le territoire des parties interes
sees ni se trouver a leur service. 

Art. 23 . 1. Si la nomination des membres 
du tribunal arbitral n'inten·ient pas clans un 
delai de trois mois, a compter de la demande 
adres ee par l'une des parties a l'autre de 
constituer un tribunal arbitra1 7 le soin de 
proceder aux nomination necessaires sera 
confie ii. une tierce Pui sance choisie d'un 
commun accord par les parties. 

2. Si l'accorcl ne s'etablit pas ii. ce sujet, 
chaque partie designera une Puissance diffe
rente et Jes nom inations seront faites de con
cert par les Pui ances ainsi choisies. 

3. Si, dan un delai de trois mois, Jes Puis
sances ainsi designees n'ont pu tomber d'ac
cord, Jes nominations necessa ires seront fa ites 
par le president de la Cour permanente de 
J ustice internationale. Si cel u i-ci est em peche 
ou s'il est ressortissant de l'une des parties , 
les nomination eront faites par le vice
pre ident. Si celui-ci est empeche ou s'i l e t 
ressortissant de l'une des parties, Jes nomina
tions seront faites par le membre le p lus age • 
de la Cour qui n'e t ressortissant d'aucune des 
partie . 

A rt. 24. II sera pourvu, clans le pi us bref 
clelai, aux vacances qui vienclraient ii. se pro
clu ire par suite de deces ou de demiss ion, ou 
de quelque autre empechement, en su ivant le 
mode fixe pour Jes nominations. 

Art. 25. Les parties redigeront un compro
mis determinant l'objet du l itige et la pro
cedure a suivre. 

Art. 26. A defaut cl'indications OU de pre
cisions suffisantes clans le compromis, relative
ment aux points incl iques dans !'article pre
cedent, ii sera fait appl ication, clans la mesure 
necessaire. des dispo itions de la Convention 
de La Haye du 18 octobre 1907 pour le regle
ment pacifique des conflits internationaux. 

A rt. 27. Faute de conclusion d'un compro
mi clans un d ' lai de trois moi ii. partir de 
la constitution du tribunal, celu i-ci sera saisi 
par requete de l'une ou l'autre des parties. 

Art. 28. Dans le silence du compromis ou 
a defaut de compromis, le tr ibunal a ppliquera 
les regles de fond enumeree cl ans !' a r t icle 38 
du Statut de la Cour permanente de J ustice 
internationale. En tant qu' il n'ex iste pas de 
pareil les regles appl icables au clifferend , le 
tribunal jugera ex aequo et bono. 

CHAPITRE IV. - Dispositions generales. 
Art. 29 . 1. Les d ifferencls pour la sol ution 

clesquels une procedure specia le sera it prevue 
l>par d'autre conventions en v igueur entre Jes 
parties en I itige eront regles conformement 
aux dispo itions de ces conventions. 

2. Le pre ent Acte general ne porte pas 
atteinte aux accords en vigueur etabl issant 
pour les Parties une procedure de concil iation 
ou, en matiere d'arbitrage et de reglement 
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judiciaire, de engagement assurant la solu
tion du clifferencl. Toutefois, si ces accords ne 
prevoient qu'une procedure de conciliation, 
apres que cette procedure aura echoue, le 
disposition du present Acte general relatives 
au reglement jucliciaire ou · arbitral recevront 
application clans la mesure ou Jes parties en 
cause y a urai nt adhere. 

Art. 30. i la Commission de conciliat ion 
se trouve sa is ie par l'une des parties d'un 
diff'rend que l' autre partie, se fondant sur 
Jes conventions en vigueur entre les parties, a 
porte devant la Cour permanente de Justice 
internationale ou un tribunal arbitral, la 
Commission suspendra l'examen du differend 
jusqu'a ce que la Cour ou le tribunal ait 
tatue sur le confl it de competence. II en sera 

de meme si la Cour ou le tribunal a ete ais i 
par l'une de parties en cours de conciliation. 

Art. 31. 1. S'il s'agit d'un differend dont 
l'objet. d'apres la legislation interieure de l'une 
de parties, releve de la competence des auto
rites judiciaires ou aclministratives, cette par
tie pourra 'opposer a ce que ce differencl soit 
soum is a ux diverse procedures prevues par le 
present Acte general , avant qu'une decision 
definitive a it ete rendue, clans Jes delais 
raisonnable , par l'autorite competente. 

2. La partie qui, clans ce cas, voudra re
courir aux procedures prevues par la presente 
Convention devra notifier a I' autre partie 
son intention, clan un delai d'un an, a partir 
de I a deci ion susvisee. 

Art. 32. i la sentence judiciaire ou arbi-
tra le declarait qu'une decision pri e ou une 
mesure ordonnee par une autorite judiciaire 
ou toute autre autorite de l'une de partie en 
I itige se trouve entierement ou partiellement 
en opposition avec le droit international. et si 
le droi t constitutionnel de ladite partie ne 
pe1metta it pas ou ne permettait qu'imparfaite
ment d'effacer Jes consequences de cette de
cision ou de cette mesure, Jes parties con
viennent qu'il devra etre accorde par la sen
tence judiciaire ou arbitrale, a la partie le ee, 
une satisfaction equitable .. 

Art. 33. 1. Dan t-0us Jes cas ou le diffe
rend fait l'objet d'une procedure arbitrale ou 
judiciaire. notamment si la question au ujet 
de laquelle le parties sont divisees, re ulte 
d'acte deja effectues OU sur le point de l'etre, 
la Cour pe,manente de J ustice internationale, 
statuant conformement a !'article 41 de son 
Sta.tut, ou le tribunal arbitral , indiquera, 
clans le plu bref delai possible, quelles mesu
res provisoires doivent etre prises. Les parties 
en I itige seront tenues de s'y conformer. 

2. Si une Commission de conciliation se 
trouve saisie du differend. ell e pourra recom
mander aux parties Jes mesure provisoires 
qu'elle e timera utiles . 

3. Le parti s s'engagent a s'abstenir de 
tonte mesure usceptible d'avoir une repercus
sion prejudiciable a !'execution de la decision 
jucliciaire ou arbitrale ou aux arranl!'ements 
propo es par la Commission de conciliation. 
et, en gen ra I. a ne proceder a a ucun acte, 
de quelque nature qu'il soit. susceptible d'ag
graver ou d'etendre le differend. 

Art. 34 . Au cas ou ii s'eleve un differend 
entre plus de deux parties ayant adhere au 

pre ent Acte general, le modalites suivantes 
eront observees pour !'application des pro

cedures clecrites clan le dispositions qui pre
cedent: 

a. Pour la procedure de concili ation, il 
sera toujours constitue une commission spe
ciale. Sa co'Wlosition vari~ra ~uivant _que Jes 
parties auronf toutes des mterets cl,stmcts ou 
que deux ou pl usieurs d'entre ell es feront 
cause commune. 

Dan le premier cas, les parties nommeront 
chacune un commissaire et designeront en 
commun des commi aires ressortissants de 
tierce Puissance non partie au clifferencl, 
clont le nombre sera toujours superieur cl'un 
a celui des commissaires nommes separement 
par Jes parties. 

Dans le second cas, le parties faisant cause 
ommune se mettront cl'accord pour nommer 

en commun leur propre commissaire et con
courront avec l'autre ou le autres parties 
pour la designation de comm issaires tiers . 

Dans l'une et l'antre hypoth'se, Jes parties, 
a moins qu'elles n' en conviennent autrement, 
appliqueront Jes article 5 et suivants du pre
sent Acte cl ans la mesure ou ils sont compati
bles avec Jes dispositions du present article. 

b. Pour la procedure judicia ire, il sera 
fait application du statut de la Cour perma
nente de Just ice international e. 

c. Pour la procedure arbitrale, a clefaut 
d'accord des parties sur la composition du tri 
bunal . s'il s'agit de differends vises a l'article 
17. chacune d'elle aura la faculte de porter 
di recterr.ent. par voie cl requete, le differend 
devant la Cour permanente de J u t ice inter
nationale; s'il s'agit de differencls vises a 
]'article 21, il sera fait application des ar
ticles 22 et suivants , ci-des us, mais chacune 
rles parties ayant des interets clistincts nom
mera un arbitre et le nombre des arbitres 
nommes separement par Jes parties sera j;_o u
joms inferieur d'un a celui des autres arb itres. 

Art. 35. 1. Le present Acte general sera 
applicable entre Parties y ayant adhere, en- . 
core qu'une tierce Puissance, Partie ou non a 
l'Acte, ait un interet clan le differend. 

2. Dans la procedure de conciliation, Jes 
parties pounont, cl'un commun accord, inviter 
une tierce Puissance. 

Art. 36. 1. Dans la procedure jucliciaire ou 
a rbitrale, si une tierce Puissance estime que, 
clans un clifferencl un interet cl'ordre juriclique 
est pour elle eri cause, ell e peut adresser a 
la Cour permanente de Justice internationale 
ou au tribunal arbitral une requete afin cl'in
tervention . 

2. La Cour ou le trii:nma l decide. 
Art. 37. 1. Lorsqu'il s'agit de !'interpreta

tion cl'une convention a laquell e auront parti
cipe d'autres Etats que Jes partie en cause, 
le Greffe de la Cour permanente de Justice 
internationals on le tribunal arbitral Jes aver- • 
tit sans delai. 

2. Chacun cl'em, aura le droit cl'intervenir 
et, 'ii exerce cette faculte, !'interpretation 
contenue dan la sentence est obligatoire a 
son egarcl. 

Art. 38. Les adhesion au present Acte 
general pourront s'appl iquer: 
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A. Soit a !'ensemble de l'Acte (chapi
tres I. II, III et IV) ; 

B. Soit seulement aux dispositions re
latives a la conciliation et au reglement 
judiciaire (chapitres I et II), ainsi qu'aux 
dispositions generates concernant ces pro
cedures (chapitre IV); 

C. Soit seulement aux dispositions re
latives a la conciliation (chapitre I), a insi 
qu'aux dispositions generales concernant 
cette procedure (chapitre I V) . 

Les Parties contractantes ne pourront se 
prevaloir des adhesions d'autres Parties que 
dan la mesure ou elles-memes auront souscr it 
aux m0mes engagements. 

Art. 39. 1. Independa=ent de la faculte 
mentionnee a !'article precedent, une Partie 
pourra, en adherant au present Acte general, 
subordonner son acceptation aux reserves li
mitativement enumerees dans le paragraphe 
suivant. Ces reserves devront etre indiquees au 
moment de !'adhesion. 

2. Ces reserves pourront etre formulees de 
maniere a exclure des procedures decrites par 
le present Acte: 

a. Les differends nes de faits anterieurs, 
soit a !'adhesion de la Partie qui formul e 
la reserve, soit a !'adhesion d'une autre 
Partie avec laquelle la premiere viendrait 
a avo ir un differend; 

b. Les differends portant sur des ques
tions que le droit international laisse a la 
competence exclusive des Etats; 

c. Les differends portant sur des affai
res determinees, ou des matieres speciales 
nettement definies, telles que I e statut 
territorial, ou rentrant dans des categories 
bien precisees. 

3. Si une des parties en litige a fonuule 
une reserve, les autres parties pourront se 
prevaloir vis-a-vis d' elle de la meme reserve. 

4. Pour les Parties ayant adhere aux dis
posit ions du present Acte relative au regle
ment judiciaire ou au reglement arbitral, les 
reserves qu'elles auraient formulees seront, 

· sauf mention expresse, comprises comme ne 
s'etendant pas a la procedure de conci liat ion. 

Art. 40. Toute P artie dont ]'adhesion n'aura 
et.e que partielle OU subordonnee a des reser
ves pourra, a tout moment, au moyen d'une 
simple declaration, soit etendre la portee de 
son a dhesion, soit renoncer a tout ou partie de 
ses reserves. 

Art. 41. Les differends relatifs a !'interpre
tation OU a !'application du present Acte ge
neral , y compris ceux relatifs a la · qual ifica
tion des litiges et a la portee des reserves 
eventuelles, seront soumis a la Cour perma
nente de Justice international e. 

Art. 42. Le present Acte general , dont les 
textes fran9ais et anglais feront egalement foi , 
portera la date du 26 septem bre 1928. 

Art. 43. 1. Le present Acte general sera 
ouvert a ]'adhesion de tout chef d'Etat ou de 
toute autre autorit.e competente des Membres 
de la Societ.e des N ations, ainsi que des 
Etats non membres a qui le Conseil de la 
Societe des Nations aura, a cet effet, commu
nique une copie. 

2. Les instruments d' adhesion, ainsi que Jes 
declarations add itionnelles prevues a !'article 

40, seront transmis au Secretaire general de la 
Societ.e des N ations, qui en notifiera la re
ception a tous les Membres de la Societ.e et 
am, E tats non membres, vises dans l'alinea 
precedent. 

3. Par les so ins du Secretaire general , ii 
sera dresse trois listes des ignees par les let
tres A, B, C, et correspondant respectivement 
aux trois modalit.es d'adhesion v isees a !'arti
cle 38 du present Acte, ou figureront les 
adhes ions et les declarations additionnelles des 
Parties contractantes . Ces listes, tenues con
stamment a jour. seront publiees dans le rap
port annuel adresse a l'Assemblee par le Se
creta lre general. 

Art. 44. 1. Le present Acte general entrera 
en vigueur le quatre-v ingt-dixieme jour qui 
suivra la reception, par le Secretaire general 
de la Societe des Nations, de !'adhesion d'au 
mains deux Parties contractantes. 

2. Chaque adhesion qui interviendra apres 
l'entree en vigueur du present Acte, confor
mement a l'alinea precedent, sortira ses effets 
des le quatre-vingt-dixieme jour qui suivra la 
date de sa reception par le Secretaire general 
de la Societe des Nations. II en sera de 
meme des declarations additionnelles des Par
ties visees a !'article 40. 

Art. 45. 1. Le present Acte general aura 
une duree de cinq ans a partir de sa mise en 
vigueur. 

2. II restera en vigueur pour une nouvelle 
periode de cinq ans, et a insi de suite, vis-a
vis des Parties contractantes qui ne l'auront 
pas denonce six mois au moins avant !'expi
ration du terme. 

3. La denonciation se £era par notification 
ecrite adressee au Secretaire general de la 
Societe des N ations, qui en informera tous Jes 
Membre de l a Societ.e et Jes E tats non mem
bres mentionne a !'article 43. 

4. La clenonciation pourra n'etre que par
tielle ou consister en la notification de re
serves nouvelles. 

5. I onobstant la denonciation par l'une 
des P arties contractantes impliquees dans un 
differend, toutes les procedures engagees au 
moment de ]'expiration du terme de l'Acte 
general continueront jusqu'a leur achevement 
normal. 

Art. 46. Un exemplaire du present Acte 
general, revetu de la signature du president 
de I ' Assemblee et de celle du Secretaire gene
ral de la Societe des Nations, sera depose 
aux archives du Secretariat ; copie certifiee 
conforme du texte se ra communiquee a tous 
Jes Membres de la Societ.e des Nations, ainsi 
qu'aux Etats non membres designes par le 
Conseil de la Societ.e des N ations. 

Art. 47. Le present Acte general sera en
registre par le Secretaire general de la So
ciet des Nations a la date de son en tree en 
vigueur. 

GE TERAL ACT. 
CHAPTER I. - Conciliation. 

Art. 1. Disputes of every kind between two 
or more P arties to the present General Act 
which it has not been possible to settle by 



375 9 ME 1 (S.161) 1930 

diplomacy shall, subject to such i-eservations as 
may be made under Article 39, be submitted, 
under the conditions laid down in the pre
sent Chapter, to the procedure of concilia
tion. 

Art. 2. The dispute referred to in the pre
ceding article shall be submitted to a perma
nent or special Conciliation Commission con
stituted by the parties to the dispute. 

Art. 3. On a request to that effect being 
made by one of the Contracting Parties to 
another Party, a permanent Conciliation Com
mission shall be constituted within a period 
of six months. 

Art. 4. Unless the parties concerned agree 
otherwise, the Conciliation Commission shall 
be constituted as follows: 

1. The Commission shall be composed of 
five members. The parties shall each nominate 
one commissioner, who may be chosen from 
among their respective nationals. The three 
other commissioners shall be appointed by 
agreement from among the nationals of third 
Powers. These three commissioners must be 
of different nationalities and must not be ha
bitually resident in the territory nor be in 
the service of the parties. The parties shall 
appoint the President of the Comm ission from 
among them. 

2. The commissioners shall be appointed for 
three years. They shall be re-eligible. The 
commissioners appointed jointly may be re
placed during the course of their mandate by 
agreement between the parties. Either party 
may, however, at any time replace a commis
sioner whom it has appointed. Even if repla
•ced, the commissioners shall continue to exer
cise their functions until the termination of 
the work in hand. 

3. Vacancies which may occur as a result 
of death, resignation or any other cause shall 
be filled within the shortest po sible time in 
the manner fixed for the nominations. 

Art. 5. If, when a dispute arises, no per
manent Conci liation Commission appointed by 
the parties is in existence, a special commiss
ion shall be constituted for the examination 
of the dispute within a period of three months 
from the date at which a request to that effect 
is made by one of the parties to the other 
party. The necessary appointments shall be 
made in the manner laid down in the prece
ding article, unless the parties decide other
wise. 

Art. 6. 1. If the appointment of the com
missioners to be designated jointly is not 
made within the periods provided for in Ar
ticles 3 and 5, the making of the necessar.y 
appointments shall be entrusted to a third 
Power, chosen by agreement between the par
ties, or on request of the parties, to the Ac
ting President of the Council of the League of 
Nations. 

2. If no agreement is reached on e ither of 
these procedures, each party shall designate a 
different Power, and the appointment shall 
be made in concert by the Powers thus chosen. 

3. If, within a period of three months, the 
two Powers have been unable to reach an 
agreement, each of them shall submit a num
ber of candidates equal to the number of 

members to be appo inted. It shall then be de
cided by lot which of the candidates thus 
designated shall be appointed. 

Art. 7. 1. Disputes shall be brought before 
the Conciliation Commission by means of an 
application addressed to the President by the 
two parties acting in agreement, or in default 
thereof by one or other of the parties. 

2. The application, after giving a sum
mary account of the subject of the dispute, 
shall contain the invitation to the Commission 
to take all necessary measures with a view 
to arriving at an amicable solution. 

3. If the application emanates from only 
one of the parties, the other party shall, wit
hout delay, be notified by it. 

Art. 8. 1. Within fifteen days from the 
date on which a dispute has been brought by 
one of the parties before a permanent Con
ciliation Commission, e ither party may replace 
its own commissioner, for the examination of 
the particular dispute, by a person possessing 
special competence in the matter. 

2. The party making use of this right shall 
immediately notify the other party; the latter 
shall, in ~uch case, be entitled to take s im ilar 
action within fifteen days from the date on 
which it received the notification. 

Art. 9. 1. In the absence of agreement to 
the contrary between the parties, the Concilia
tion Commission shall meet at the seat of the 
League of Nations, or at some other place 
Eelected by its President. 

2. The Commission may in all circumstances 
request the Secretary-General of the League 
of Nations to afford it his assistance. 

Art. 10. The work of the Conci liation Com
mission shall not be conducted in public un
less a decision to that effect is taken by the 
Commis ion with the consent of the parties. 

Art. 11. 1. In the absence of agreement 
to the contrary between the parties; the Con
ci li ation Commission shall lay down its own 
procedure, which in any case must provide 
for both parties be ing heard. In regard to 
enquiries, the Commission, unless it decides 
unanimous] y to the contrary, shall act in accor
dance with the provisions of Part III of the 
Hague Convention of October 18th, 1907, for 
the Pacific Settlement of International Dis
putes. 

2. The parties shall be represented before 
the Conciliation Commission by agents, whose 
duty shall be to act as intermediaries between 
them and the Commission; they may, mo
reover, be assisted by counsel and experts 
appointed by them for that purpose and may 
request that all persons whose evidence ap
pears to them desirable shall be heard. 

3. The Commission, for its part, shall be 
entitled to request oral explanations from 
the agents, counsel and experts of both par
ties, as well as from all persons it may think 
desirable to summon with the consent of their 
Governments. 

Art. 12. In the absence of agreement to 
the contrary between the parties, the deci
sions of the Conciliation Commission shall be 
taken by a majority vote, and the Commission 
may only take decisions on the substance of 
the dispute if all its membres are present. 
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Art. 13. The parties undertake to facili 

tate the work of the Conciliation Commission, 
and particularly to supply it to the greatest 
possible extent with all relevant documents 
and information. as well as to use the means 
at their disposal to allow it to proceed in 
their territory, and in accordance with their 
l aw. to the summoning and hearing of wit
nesses or experts and to visit the localities in 
question. 

Art. 14. 1. During the proceedings of the 
Commission, each of the commissioners shall 
receive emoluments the amount of which shall 
be fixed by agreement between tbe parties, 
each of which shall contribute an equal share. 

2. The general expenses arising out of the 
working of the Commission shall be div ided 
in the same manner. 

Art. 15. 1. The task of the Conciliation 
Commission shall be to elucidate the questions 
in di spute, to collect with that object all ne
cessary information by means of enquiry or 
otherwise, and to endeavour to bring the par
ties to an agreement. It may, after the case 
has been exam ined, inform the parties of the 
terms of settlement which seem sui table to 
it, and lay down the period within which 
they are to make the ir decision. 

2. At the close of its proceedings, the 
Commission shall draw up a proces-verbal 
tating, as the case m ay be, either that the 

parties have come to an agreement and, if 
need arises, the terms of the agreement, or 
that it has been imposs ible to effect a settle
ment. No mention shall be made in the 
proces-verbal of whether the Commission's de
cisions were taken unan imously or by a majo
rity vote. 

3. The proceedings of the Commission 
must, unless the parties otherwise agree, be 
terminated within six months from the date on 
which the· Commission shall have be n given 
cognisance of the di spute. 

Art. 16. The Commission's proces-verbal 
shall be communicated without delay to the 
parties. The part ies shall decide whether it 
shall be published. 

CHAPTER II. - J udicial S ettl e1nent . 
Art. 17. All disputes with regard to which 

the parties are in conflict as to their respective 
ri ghts shall, subject to ai:iy reservations which 
may be made under Article 39, be submitted 
for decision to the Permanent Court of In
ternational J ustice, unl e. s the parties agree, 
in the manner hereinafter provided, to have 
resort to an arbi tral tribunal. 

I t is understood that the disputes referred 
to above include in part icul ar those mentioned 
in Article 36 of the Statute of the Perma
nent Court of International Justice. 

Art. 18. If the parties agree to submit the 
disputes mentioned in the preceding article to 
an arbitral tribunal, they shall draw up a 
special agreement in which they shall specify 
the subject of the dispute, the arbitrators se
lected, and the procedure to be followed. In 
the absence of sufficient particulairs in the 
special agreement, the provisions of the H ague 
Convention of October 18th , 1907, for the 
Paci fi c Settlement of International Disputes, 

shall apply so far as is necessary. If nothing 
is laid down in the special agreement as to 
the rules regarding the substance of the dis
pute to be followed by the arbitrators, the 
tribunal shall apply the substantive rules 
enumerated in Article 38 of the Statute of 
the Pe,manent Court of International Justice. 

Art. 19. If the parties fail to agree con
cerning the special agreement referred to in 
the preceding article, or fai l to appoint arbi 
trators, either party shall be at liberty, after 
giving three months' notice, to bring the dis
pute by an application direct before the P er
manent Court of International Justice. 

Art. 20. 1. Notwithstanding the provisions 
of Article 1, di putes of the kind referred to 
in Article 17 arisi ng between parties who 
have acceded to the obli gations conta ined in 
the present chapter shall only be subject to 
the procedure of conciliation if the parties so 
agree.• 

2. The obligation to resort to the procedure 
of concil iation remains appl icable to disputes 
which are excluded from judicial settlement 
only bij the operation of reservation under 
the provisions of Article 39. 

3. In the event of 1·ecourse to and failure 
of conci li ation, neither party may bring the 
dispute before the P ermanent Court of I n
ternational J ustice or call for the constitu
tion of the arbitral tribunal referred to in 
Article 18 before the expiration of one month 
from the termination of the proceedings of 
the Conciliation Commiss ion. 

CHAPTER III. - Arbitration . 
Art. 21. Any dispute not of the kind refer

red to in Article 17 which does not, within 
the month following the termination of the 
work of the Conciliation Commission provided 
for in Chapter I , form the object of an agree
ment between the parties, may, subject to such 
reservations as may be made under Article 
39, be brought before an arbitral tribunal 
which, unless the parties otherwise agree, 
shall be constituted in the manner set out 
below. 

Art. 22. The Arbi tral Tribunal shall con
sist of five members. The parties shall each 
nominate one member, who m ay be chosen 
from among their respective nationals. The 
two other arbitrator and the Chairman shall 
be chosen by common agreement from among 
the nationals of third P owers. They must be 
of different nationalities and must not be 
habitually resident in the territory nor be in 
the service of the parties. 

· Art. 23. 1. If the appointment of the mem
bers of the Arbitral Tribunal is not m ade wit
hin a period of three months from the date 
on which one of the parties requested the 
other party to constitute an arbitral tribunal, 
a third Power, chosen by agreement between 
the parties, hall be requested to make the 
necessary appointments. 

2. If no agreement is reached on this point, 
each party shall designate a different Power, 
and the appointments shall be made in con
cert by the Powers thus chosen. 

3. If, within a period of three months, the 
two P owers so chosen have been unable to 
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reach an agreement, the necessary appoint
ments shall be made by the Pres ident of the 
Permanent Court of International J ustice. If 
the latter is prevented from acting or is a 
subject of one of the parties, the nomination 
shall be made by the Vice-President. If the 
latter is prevented from acting or is a sub
ject of one of the parties, the appoin tments 
sh all be made by the ol <lest member of the 
Court who is not a subject of either party. 

A rt. 24. V acancies which may occur as a 
result of death, res ignation or any other cause 
shall be fi lled within the shortest possible 
time in the manner fixed for the nominations. 

Art. 25. The parties shall draw up a spe
cial agreement determining the subject of the 
disputes and the details of procedure. 

Art. 26. In the absence of suff icient part i
cu lars in the specia l agreement regard ing the 
matters referred to in the preceding article, 
the provisions of the H ague Convention of 
October 18th, 1907, for the Pacific Settlement 
of International Disputes shall apply so far as 
is necessary. 

Art. 27. Fail ing the conclusion of a special 
agreement with in a period of three months 
from the date in wh ich the Tribunal was con
stituted , the dispute may be brought befo re 
the Tribunal by an appl ication bij one or 
other party. 

Art. 28. If nothing is laid down in the 
specia l agreement or no special agreement 
has been made, the Tribunal shall apply the 
rules in regard to the substance of the dispute 
enumerated in Article 38 of the Statute of 
the P ermanent Court of I nternational J ustice. 
In so far as there ex ists no such rule appl ica
ble to the dispute, the Tribunal shall decide 
ex aequo et bono . 

CHAPTER IV. - Gene,·al P,·ovisions. 

Art. 29. 1. Disputes for the settlement of 
which a special procedure is laid down in 
other conventions in force between the parties 
to the dispute shall be settled in conformity 
with the provisions of those conventions. 

2. The present General Act shall not af
fect any agreements in force by which con
ciliation procedure is establ ished between t.he 
Parties or they are bound by obl igations to 
resort to arbitration or judicial settlement 
which ensure the settlement of the dispute. If, 
however, these agreements provide only for a 
procedure of conciliation, after such proce
dure has been followed without rnsult, the 
provisions of the present General Act concer
ning judicial settlement or arbit ·ation shall 
be applied in so far as the parties have acce
ded thereto. 

Art. 30 . If a party brings before a Con
ci liation Commission a dispute which the 
other party, relying on conventions in force 
between the parties, has submitted to the 
Permanent Court of I nternational J ustice or 
an Arbitral Tribunal , the Comm ission shall 
defer consideration of the d ispute until the 
Court or the Arbitral Tribunal h as pronounced 
upon the confl ict of competence. The same 
rule shall apply if the Court or the Tribunal 
is seized of the case by one of the parties 
during the concil iation proceedings. 

Art. 31. 1. In the case of a di spu te the 
occasion of which, according to the municipal 
law of one of the parties, fall s wi thin the 
competence of its j udicial or admin istrative 
authorities, the party in question may object 
to the matter in dispute being subm itted for 
settlement by the different methods la id down 
in the present General Act unt il a d6cision 
with fi nal effect has been pronounced, within 
a reasonable t ime, by the competent author ity. 

2. In such a case, the party which des ires 
to resort to the procedures la id down in the 
pre ent General Act must noti fy the other 
party of its intention within a period of one 
year from the date of the aforementioned 
decis ion. 

Art. 32. If, in a jud icia l sentence or arbi 
tral award, it is declared th at a judgm ent or 
a measure enjoined by a cour t of law or 
other authority of one of the parties to the 
d i pute, is wholl y or in part contrary to inter
national law, and if the constitutional law of 
that party does not perm it or only partia lly 
permits the consequences of the judgment or 
measure in question to be annulled, the par
ties agree that the judicial sentence or arbitral 
award shall grant the injured party equi table 
satisfaction. 

Art. 33. 1. In all cases where a di spute 
fonns the object of a rbitration or judicial 
proceedings, and particularl y if the question 
on which the parties d iffer a r ises out of acts 
already committed or on the point of be ing 
committed, the Permanent Court of Inter
national J ustice, acting in accm clance with 
Article 41 of its Statute, or the Arbit ra l T r i
bunal, sh all lay clown with in the shortest pos
sible time the provisional measures to be 
adopted. The parties to the dispute shall be 
bound to accept such measures. 

2. If the dispute is brought before a Con
ciliation Commission, the latter may recom
mend to the parties the adoption of such pro
visional measures a it considers suitable. 

3. The parties undertake to absta in from 
all measures likely to react prejudiciall y upon 
the execution of the judicial or arb itral deci
sion or upon the arrangements proposed by 
the Conciliation Comm ission and, in general, 
to abstain from any ort of action whatsoever 
which may aggravate or extend the di spute. 

Art. 34. Should a dispute arise between 
more than two Parties to the present General 
Act, the following ru les shall be observed for 
the application of the forms of procedu re 
clescribecl in the foregoing provisions: 

a.. In the case of conciliation procedure, a 
specia l commiss ion shall invariably be consti
tuted. The composition of such commission 
shall differ according as the parties a ll have 
separate interests or as two or more of t hei r 
number act together. 

In the former case, the par t ies shall each 
appoint one comm issioner and shall joint ly 
appoint commissioners nationals of third P o
wers not parties to the dispute, whose number 

, hall always exceed by one the number of 
commissioners appointed separately by th., 

I 
partie . 

· I n the second case, the parties who act 
together shall appoint their commis ioner 
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jointly by agreement between themselves and 
shall combine with the other party or parties 
in appointing third commissioners. 

In either event, the parties, unless they 
agree otherwise, shall apply Article 5 and 
the following articles of the present Act, so 
far as they are compatible with the provisions 
of the present article. 

b . In the case of judicial procedure, the 
Statute of the Permanent Court of Interna
tional Justice shall apply. 

c. In the case of arbitral procedure, if 
agreement is not secured as to the composition 
of the tribunal, in the case of the disputes 
mentioned in Article 17 each party shall have 
the r ight, by means of an application, to 
submit the dispute to the Permanent Court 
of International Justice ; in the case of the 
disputes mentioned in Article 21 , the above 
Article 22 and following articles shall apply, 
but each party having separate interests shall 
appoint one arb itrator and the number of ar
bitrators separately appointed by the parties 
to the dispute shall al ways be one less than 
that of the other arbitrators . 

Art. 35 . 1. The present General Act shall 
be applicable • as between the parties thereto, 
even though a third Power, whether a party 
to the Act or not, has .an interest in the 
dispute. 

2. In conciliation procedure, the parties 
may agree to invite such third Power to in
tervene. 

Art. 36. 1. In judicial or arbitral proce
dure, if a third Power should consider that 
it has an interest of a legal nature which may 
be affected by the decision in the case, it may 
submit to the P ermanent Court of Interna
tional Justice or to the arbitral tribunal a 
request to intervene as a third Party. 

2. It will be for the Court or the tribunal 
to decide upon this request. 

Art. 37. 1. Whenever the construction of a 
convention to which States other than those 
concerned in the case are parties is in ques
tion, the R egistrar of the Permanent Court 
of International Justice or the arbitral tribu
nal sh all notify all such States forthwith. 

2. Every State so notified has the right to 
intervene in the proceedings; but, if it uses 
this right, the construction given by the de
cision will be binding upon it. 

Art. 38. Accessions to the present General 
Act may extend: 

A . Either to all the provisions of the 
Act (Chapters I , II, III a nd IV) ; 

B. Or to those provisions only which 
relate to conciliation and judicial settle
ment (Chapters I and II), together with 
the general provisions dealing with these 
procedures (Chapter IV) ; 

C. Or to those provisions only which 
relate to conciliation (Chapter I) , together 
with the general provisions concerning 
that procedure (Chapter IV). 

The Contracting Parties may benefit by the 
accessions of other Parties only in so far as 
they have themselves assumed the same obli
gationS. 

Art. 39. 1. In addi tion to the power given 
in the preceding article, a Party, in acceding 

to the present General Act, may make his 
acceptance conditional upon the reservations 
exhaustively enumerated in the following pa
ragraph. These reservations must be indicated 
at the time of accession. 

2. These reservations may be such as to 
exclude from the procedure described in the 
present Act: 

a. Disputes arising out of facts prior 
to the accession either of the Party ma
king the reservation or of any other 
Party with whom the said Party may 
have a dispute; 

b. Disputes concerning questions which 
by international law are solely within 
the domestic jurisdiction of States ; 

c. Disputes concerning particular cases 
or clearly specified subject-matters, such 
as territorial status, or disputes falling 
within clearly defined categories. 

3. If one of the parties to a dispute has 
made a reservation, the other parties may 
enforce the same reservation in regard to 
that party. 

4. In the case of Parties who have acceded 
to the provisions of the present General Act 
relating to judical settlement or to arbitra
t ion, such reservations as they may have 
made shall, unless otherwise expressly stated, 
be deemed not to apply to the procedure of 
conciliation. 

Art. 40. A Party whose accession has been 
only partial, or was made subject to rnserva
t ions, may at any moment, by means of a 
simple declaration, either extend the scope of 
his accession or abandon all or part of his 
reservations . 

Art. 41. Disputes relating to· the interpre
tation or application of the present General 
Act, including those concerning the classifi
cation of disputes and the scope of reserva
tions, sha ll be submitted to the Permanent 
Court of International Justice. 

Art. 42. The present General Act, of which 
the French and English texts shall both be 
authentic, shall bear the date of the 26th of 
September, 1928. 

Art. 43. 1. The present General Act shall 
be open to accession by all the Heads of 
States or other competent authorities of the 
Members of the League of Nations and the 
non-Member States to which the Council of 
the League of N ations has communicated a 
copy for this purpose. 

2. The instruments of accession and the ad-
' ditional declarations f)rovided for by Article 

40 shall be transmitted to the Secretary
General of 'the League of Nations , who shall 
notify their receipt to all the Members of 
the League and to the non-Member States 
referrnd to in the preceding paragraph. 

3. The Secretary-General of the League of 
Nations shall draw up three lists, denomina
ted respectively by the letters A, B and C, 
corresponding to the three forms of accession 
to the present Act provided for in Article 38, 
in which shall be shown the accessions and 
additional declarations of the Contracting 
Parties. These lists, which shall be conti 
nually kept up to date, shall be pub[ ished 
in the annual report presented to the Assem-
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bly of the League of Nations by the Secretary
General. 

Art. 44. 1. The present General Act shall 
come into force on the ninetieth day following 
the receipt by the Secretary-General of the 
League of Nations of the accession of not less 
than two Contracting Parties. 

2. Aeccessions received after the entry into 
force of the Act, in accordance with the 
previous paragraph, shal 1 become effective as 
from the ninetieth day following the date of 
receipt by the Secretary-General of the League 
of Nations. The same rule shall apply to the 
additional declarations provided for by Ar
ticle 40 . 

Art. 45. 1. The present General Act shall 
be concluded for a period of five years , dating 
from its entry into force. 

2. It shall remain in force for further 
successive periods of five years in the case of 
Contracting Parties which do not denounce it 
at least six months before the expiration of 
the current period. 

3. Denunciation shall be effected by a writ
ten notification addressed to the Secretary-

1 

General of the League of Nations, who shall 
inform all the Members of the League and 
the non-Member States referred to in Ar
ticle 43. 

4. A denunciation may be partial only, or 
may consist in notificat ion of i-eservations not 
previously made. 

5. Notwithstanding denunciation by one of 
the Contracting Parties concerned in a ·clispute, 
all proceedings pending at the expiration of 
the current period of the General Act shall 
be duly completed. 

Art. 46. A copy of the present General Act, 
signed by the President of the Assembly and 
by the Secretary-General of the League of 
Nations, shall be deposited in the archives of 
the Secretariat; a certified true copy shall 
be del ivered by the Secretary-General to all. 
the Members of the League of Nations and 
to the non-Member States indicated hy the 
Council of the L eague of Nations. 

Art. 47 . The present Ueneral Act shall be 
registered by the Secretary-General of the 
League of Nations on the date of its entry 
into force. 

10 M ei 1930. BESLUIT, houdende nadere 
bepalingen omtrent afgewerkte stroop. S. 
162. 

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

Financien van 1 April 1930, n°. 106 Invoer-
rechten en Accijnzen; ' 

Gezien artikel 2 van de Suikerwet 1924 
(Staatsblad n° . 425) en Ons besluit van 7 
October 1913 (Staatsblad n°. 382); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 April 1930, n°. 51); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 Mei 1930, n°. 3, In
voerrechten en Accijnzen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

Eenig artikel. 

Aan artikel 1 van Ons besluit van 7 Oc
tober 1913 (Staatsblad n°. 382), wordt een 

nieuw lid toegevoegd, luidende als volgt: 
Afgewerkte stroop, ov~rgebleven bij de be

reiding van kandij uit geraffineerde suiker, 
mag, indien de zuiverheidsfactor hooger is 
dan 90, <loch zij overigens voldoet aan de 
eischen gesteld onder letter b van het eerste 
lid, met de vergunning van Onzen Minister 
van Financien, zonder betaling van accijns 
worden uitgeslagen, indien de fabrikant ten 
genoegen van dien Minister aantoont, dat de 
stroop niet geschikt is om daaruit nog suiker 
af te scheiden. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de ui t voering van <lit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den l0den Mei 1930. 
WILHELMINA. 

De ,lfiniste,· van Financien, D e Gee r. 
{Uitg eg . 12 Juni 1930.) 

12 111ei 1930. BESLUIT tot wijzigino- van het 
Koninklijk besluit van 4 Juli 1905 (Staats 
blad. n°. __ 227), _laatstelijk gewijzigd bij 
KomnkhJk beslmt van 2 Mei 1929 (Staats
blad n°. 223), ter uitvoering van artikel 33, 
onder c, der hooger-onderwijswet. S. 163. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
24 M.aart 1930, n°. 11783, afdee!ing Hooo-er 
Onderwijs ; 

0 

Gelet op artikel 33, onder c, de~ hoo,>e1-
onderwjjswet ; 

0 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 April 1930, no. 46); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noernden Minister van 7 Mei 1930, no. 2082, 
afdecling Hooger Onderwijs ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In Ons besluit van 4 Juli 1905 

(Staa tsblad n°. 227), laatsteli.ik gewijzigd bij 
Ons besluit van 2 .l\fei 1929 (Staatsblad no. 223), 
worden de wijzigingen aangebracht, in de ar
tikelen II tot en met IV aangegeverf. 

Art. II. Artikel 17, eerste lid, wordt gelezen 
als volgt : '· 

,, Tot het afleggen van het propaedeutisch 
examen wordt gelegenheid gegeven v66r de 
zomervacantie en na de zomervacantie. . 

,,Tot het afleggen van h et candidaats-examen 
wordt gelegenheid gegeven v66r cle zomer
vacantie en bovendien voor de aanstaande 
scheikundig ingenieurs of technologen en voor 
de aanstaande natuurkundig ingenieurs na dP 
Kerstvacantie.'' 

Art. III. Artikel l 7bis, tweede lid, wordt 
gelezen als volgt : 

,,Voor ,het propaedeutisch examen na de 
zomervacantie ~oet de aangifte uit-erlijk 1 Juli, 
voor het cand1daats-examen na de Kerst
vacantie uiterlijk 15 November geschieden." 

Art. IV. In het tweede lid van artikel 18 
warden de woorden ,,binnen den terrnijn, aan 
het einde waarvan <lit examen ·of gedeelte van 
een examen opnieuw wordt afgenomen", ver
vangen door de woorden ,,binnen een door de 
afdeeling te bepalen termijn." 

In het derde lid van artikel J 8 wordt het 
woord ,,mag" vervangen door het woord ,,zal". 

In het vierde lid van artikel 18 warden de 
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woorden ,,binnen. den termijn, aan het einde ' 
waarvan het examen of gedeelte van het exam en 
opnieuw wordt afgenomen, door de betrokken 
afdeeling" vervangen door de woorden ,,binnen 
een door de afdee!ing te bepalen termijn." 

In het vijfde lid van artikel 18 worden de 
woorden .,binnen bovenbedoelden termijn" ver
vangen door de woorden ,,binnen een door de 
afdeeling t e bepalen termijn." 

Art. V. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweedPn dag na dien der dag
t.eekening van het Staatsbwd, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Ondeiwijs, Kunsten en 
W etenscbappen is belast me£' de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 12den Mei 1930. 
WILHELlVIIN A. 

De 1vlinister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschap pen, 

J . T erpstra. 
(Uitgeg . 23 jJfei 1930.) 

12 Mei 1930. BESLUI T tot aanvulling van 
het Koninklijk besluit van 22 Augustus 
1906 (Staatsblad n°. 229), laatstelijk ge
wijzigd bij K oninkl.(jk besluit van 3 Januari 
1930 (Staatsblad n°. 1), waarbij worden 
aangewezen de buitenlandsche instellingen 

· en de buitenlandsche getuigschriften, be
doeld in artikel 134, der hooger-onderwijs
wet. S. 164. 

Wij WILHELMINA, en z. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
24 Maart 1930, n°. 12993, afdeeling Hooger 
Ondf'lrw(js; 

Gelet op ar t ikel 134 der hc•oger-onderwijswet; 
Gezien de adviezen van ieder der senaten der 

Rijks-universiteiten ; 
Den Raad van State gehoord (advies .van 

30 April 1930, n°. 45); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 7 Mei 1930, n°. 2083, 
afdeeling Hooger Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en ,erstaan : 
te beoalen: 
In ar tikel 1 onder B. 7°. van Ons besluii 

van 22 Augustus 1906 (Staatsblad n". 299), 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 3 Janu
ari 1930 (Staatsblad n°. 1), wordt acbter de 
woo tlen ,,Davos (Zwitserland)" de punt ver
vangen door eene pnntkomma en vervolgens in
gevoegd een nieuwe zinsnede, luidendealsvolgt : 

,,8°. het getuigschrift van met goed gevolg 
afgelead eindexamen van een gymnasium en 
dat v~n met goed gevolg afgelegd eindexamen 
van d e afdeeling gymnasium van een hooger 
realgymnasium in Tsjechoslowakije." 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
vVetenscbappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan a.fschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 12den Mei l 930. 
WILHELMINA. 

J>e jJfinister van Onderwijs, 
K un.sten en W etenschappen, 

J. T e r p s t r a. 
(Uitgeg . 23 Mei 1930.) 

12 Mei 1930. BESLUIT tot nadere wjjziging 
van het K oninklijk besluit van 22 Decem
ber 1915 (Sta?. tsblad n°. 518, Gouverne
mentsblrul 1916, n°. 9) betrefl'ende in Suri
na,ne aanwezige openbare en notarieele 
oude archieven. S. 165. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de gemeenschappelijke voordracbt van 

Onze Ministers van K olonien en van Onderwijs, 
Kunsten en W'etenschappen van 14 Maart 1930, 
7de Afdeeling n°. 20, en van 16 Maart 1930, 
n° . 247, Afdeeli.ng Kun5ten en Wetenschappen; 

Den R aad van State geboord (advies van 
15 April 1930, n°. 29); 

Gezien h et nader gemeen sch appeHjk rapport 
van Onze voornoemde Ministers van 26 -April 
1930, 7de Afdeeling, n°. 17 en van 7 Mei 1930 
n°. 3647, afcl eeling Kunsten en Wetenschappen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepa len: 
Art. 1. In artikel 1 van Ons besluit van 

22 December 1915 (Staatsblad n°. 518, Goiwer
nementsblad 1916, n° . 9) zooals dat artikel lnidt 
ingevolge Ons besluit van 7 Juli 1919 (Staats
blad n° . 468, Gouvernementsblad n°. 58) , wordt 
de datum van 1 Augustus 1828 veranderd in 
1 Januari 1846. 

2. In het bij artikel 2 van Ons beslnit van 
22 December 1915 (Staatsblad n°. 518, Gouver
nementsblad 1916 n°. 9) vastgestelde artikel 59a 
van bet Reglement op het Notarisambt in 
Suriname, zooals dat artikel luidt ingevolge 
Ons besluit van 7 Juli 1919 (Staatsblad n° . 468, 
Gouvernementsblad n°. 58) wordt in plaa.ts van 
,, 1 Januari 1829" gelezen ,, 1 J anuari 1846". 

Onze Ministers van Kolonien en van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen zjjn, ieder 
voor zooveel hem aangaat, belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
geplaatst en aan den Raad van State in afschrift 
medegedeeld zal warden. 

Het Loo, den 12den Mei 1930. 
WILHELMINA. 

De 11finister van Kolonien, De Graaf f. 
De l,fini8ter van Onderwijs, 
I( unsten en W etenschappen, 

J. T e r p s t r a. 
( Uitgeg. 3 J uni 1930.) 

12 M ei 1930. BESLUIT tot nadere wijziging 
,-an het Koninklijk beslnit van 22 Decem
ber 1915 (Staatsblad n°. 519, Publicatieblad 
1916 n°. 5) betreffende in Gitrar;ao aan
wezige openbare en notarieele oude ar
chieven. S. 166. 

Wij WILHELMINA, enz . 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Kolonien en van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenscbappen van 14 Maart 1930, 
7de Afdeeling n°. 20, en van 16 Maart 1930, 
no. 247, Afdeeling Kunsten en W"etenschappen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 April 1930, n°. 29); 

Gezien bet nader gemeenschappelijk rapport 
van Onze voornoemde Ministers van 26 April 
1930, 7de Afdeeling, n° . 17 en van 7 Mei 1930 
no. 3647, afdeeling Kunsten en Wetenschappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 
Art . L In artikel 1 van Ons besluit van 

22 December 191-5 (Staatsblad n°. 519, Publi
catieblad 1916 n°. 5), zooals dat artikel luidt 
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ingevolge Ons besluit van 7 ,Juli 1919 (Staats
blad n°. 469, Pi,blicat"eblad n°. 68), wordt de 
datum van 1 Augustus 1828, veranderd in 
1 Januari 1846. 

2. In het b~j artikel 2 van Ons besluit van 
22 December 1915 (Staatsblad n°. 519, Publi
catieblad 1916 n°. 5) vastgestelde artikel 60a 
van het Reglement op het Notarisambt in 
Curac;,ao, zooals dat artikel luidt ingevolge 
Ons besluit van 7 Juli 1919 (Staatsblad n°. 469, 
Publicatieblad n°. 68), wordt in plaats van 
,,1 Januari 1829" gelezen ,, 1 Januari 1846" . 

Onze Ministers van Kolonien en van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen zijn, ieder 
voor zooveel hem aangaat, belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
geplaat~t en aan den Raad van State in afschrift 
.rnede~edeeld zal worden. 

Het Loo, den 12den Mei 1930 . . 
WILHELMINA. 

De Minister van• Kolonien, De Graaf f. 
De Minister van Onderwijs, 
Kim ten en W etenschappen, 

J. T er p s t r a . 
( Uitgeg. 3 Juni 1930.) 

13 Mei 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 22.) 

Al heeft men aan te nemen dat het onder
wijsbelang gebaat zal worden door de op
heffing van een openbare lagere school, zoo 
moet daarnaast toch in het oog worden 
gehouden d e zekerheid, dat het belang van 
de appelleerende cutlers en anderen daar
door zal worden geschaad, omdat deze 
opheffing voor hen zou beteekenen eene 
vermindering van de veiligheid van hunne 
kinderen. B ereidverklaringen van enkele 
gemeentebesturen om in verband met de 
geopperde bezwaren over te gaan tot het 
treffen of overwegen van maatregelen 
kunnen, zoolang daaraan geen afdoende 
gevolg is gegeven, de bezwaren niet op
heffen. 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, mgesteld 

door: 1 ° S. Grootes en 8 andere ouders van 
kinderen, welke de tusschen de gemeenien 
Obdam, Spanbroek, Hensbroek en Berkhout 
gemeenschappelijke openbare lagere school te 
Spierdijk, gemeente Obdam, bezoeken en 2°. 
G. Spaans-Smit, moeder van een meisje, dat 
eveneens die school bezoekt, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Noord-Holland van 31 
Juli 1929, n°. 150, waarbij is besloten: I. het 
getal openbare lagere scholen, gelegen in de 
gemeente Obdam, met een te verminderen 
door opheffing van de in die gemeente ge
vestigde openbare gemeenschappelijke school 
voor gewoon lager onderwijs te Spierdij k en 
II. te bepalen, dat deze vermindering zal ge
schieden met ingang van 1 November 1929 
af, of, ingeval van beroep krachtens artikel 
17 der Lager Onderwijswet 1920 tegen dit be
sluit, met ingang van den eersten dag der 
maand, volgende op die, waarin Onze be
sl iss ing aan den appellant zal zijn bekend 
gemaakt, bijaldien deze beslissing na 1 No
vember 1929 mocht worden genomen en strekt 
tot handhaving van dit besluit; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, advies van 
25 April 1930, n° . 843 (1929); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en \Vetenschappen van 
8 Mei 1930, n°. 2958, Afd. L. 0. A.; 

0. dat Ged. Staten van Noord-Holland bij 
besluit van 31 Juli 1929, n°. 150, het getal 
openbare lagere scholen, gelegen in de ge
meente Obdam, m et een hebben venninderd 
door opheffing van de in die gemeente ge
vestigde openbare gemeenschappelijke school 
voor gewoon lager onderwijs te Spierdijk, en 
hebben bepaald, dat deze vermindering zal 
geschieden met ingang van 1 November 1929 
af, ingeval van beroep kracht~ns art. 17 der 
Lager Onderwijswet 1920 tegen dit besluit, 
met ingang van den eersten dag der maand, 
volgende op die, waarin Onze beslissing aan 
den appellant zal zijn bekend gemaal..-t, bij
aldien deze beslissing na 1 . November 1929 
mocht worden genomen en strekt tot handha
ving van dit besluit; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de gemeenschappelijke openbare school 
voor gewoon lager ond.,rwijs te Spierdijk 
slechts door 10 leerlingen wordt bezocht; dat 
de kosten van hare instandhouding zoowel 
voor het · Rij k als voor de daarbij betrokken 
gemeenten, niet onaanzienlijk zijn; dat de 
resul ta ten van het onderwijs aan deze een
mansschool, mede als gevolg van de veel
vuldige vacatures in het hoofdschap, niet be
vredigend zijn ; dat voor de kinderen, die de 
school in quaestie bezoeken, op niet te verren. 
afstand van hunne woningen beter openbaar 
lager onderwijs kan worden verkregen ; dat 
het bezwaar van de Raden der gemeenten 
Berkhout en Hensbroek in hoofdzaak hierop 
neerkomt, dat bij opheffing van de Spier
•dijker school de kinderen uit de Wogmeer, 
ten einde eene andere openbare lagere school 
te kunnen bezoeken, gebruik zullen moeten 
maken van het zoogenaamde Kwakelpad, dat 
voor een gedeelte door een weiland gaat, 
waarin zich koeien en schapen bevinden; dat 
het bezwaar van de ouders der leerlingen 
van de meergenoemde school voornamelij k be
treft den grooteren afstand, dien hunne kin
deren zullen hebben af te leggen; dat Bur
gemeester en Wethouders van Obdam en 
Hensbroek, in verband met de geopperde be
zwaren, bereid zijn, aan het einde van het 
z.g. Kwakelpad bij den hoofdweg van Obdam 
zooclanige maatregelen te treffen, dat de 
schoolkinderen beveiligd zijn tegen mogelijk 
gevaar, veroorzaakt door losloopend vee, en 
dat die Colleges voorts bereid zijn, maatrege
len te overwegen omtrent de mogelijkheid van 
vervoer van die kinderen bij slecht weer in 
den wintertij d; dat hun college van oordeel 
is, dat de openbare gemeenschappel ij ke school 
voor gewoon lager onderwijs te Spierdijk be
hoort te worden opgeheven en dat, daar de 
meeningen van de Raden der bij deze school 
betrokken, gemeenten te dezer zake verschil
lend zijn, de opheffing dier school alleen langs 
den weg van art. 22, 3° lid , der Lager Onder
wijswet 1920 za l kunnen geschieden; 

dat van dit besluit 1 °. S. Grootes en 8 an
dere ouders van kinderen, welke de tusschen 
de gemeenten Obdam, Spanbrnek, Hensbrnek 
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en Berkhout gemeenschappelijke openbare 
lagere school te pierdijk, gemeente Obdam, 
bezoeken en 2°. G. Spaans-Smit, moeder van 
een meisje, dat eveneens die school bezoekt, bij 
Ons in beroep zijn gekomen; 

dat S. Grootes en zijne mede-appellanten 
aanvoeren, dat bet aantal leerlingen n iet 10, 
maar 13 is; dat het bezwaar tegen de in-
ta ndhoudi ng van de school, ge legen in de 

hooge kosten, overdreven is, daar bij ophef
f ing van de school weer andere kosten moe
ten word en gemaakt; dat zij betwijfelen, of 
de resultaten van het onderwijs aan de school 
we] onbevredigend mogen worden genoemd; 
dat hunne kinderen, wanneer z ij d school 
te H ensbroek, welke de dichtstbijgelegen 
school is, zullen gaan bezoeken, een afstand 
van ruim 5 K. M. langs den openbaren weg 
moeten afleggen; dat er weliswaar een land
pad is, dat den a fstand verkleint, doch dat 
aan het bezigen van dat pad, bet Kwakel
pad, vele gevaren voor hunne kinderen zijn 
verbonden; dat omtrent de toezeggingen van 
Burgemeester en Wethouders van H ensbroek 
en van Obdam de R aden dier gemeenten niet 
zijn gehoord; 

dat, hoewel misschien opgeheven zal worden 
het gevaar, veroorzaakt door het vee, toch 
altijd nog vele andere gevaren overblijven; 
dat o. a . een zestal hekken moeten worden 
gepassee rd, welke geopend of overgeklommen 
moeten worden; dat bet grootste gei:leelte 
gra land is, zoodat de kinderen met regen
achtig weer veel met natte voeten in de school 
zullen komen; 

dat G. Spaans-Smit aanvoe rt, dat het land. 
pad, waar langs de kinderen de school te 
H ensbroek zullen moeten bezoeken, zeer on
geschi kt is, om door jonge ki nderen te worden 
begaan; 

0 . dat de opheffing van de openbare lagere 
chool te Spierclijk (gemeente Obdam) voor 

de leerl ingen uit de Wogmeer ten gevolge 
zal hebben, dat zij de openbare lagere school 
te H ensbroek zull en moeten bezoeken ; 

dat op g rand van nadere, op verzoek van 
den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, ingewonnen inlichtingen 
moet warden aangenomen, dat het z.g. Kwa
kel pad, hetwelk de verbinding vormt tusschen 
de Wogmeer en de school te Hensbroek, groot 
bezwaar , j a zelfs gevaar oplevert voor de 
kinderen, die • het dagelijks zouden moeten ge-
bruiken ; . 

0. dat ook, al heeft men aan te nemen, dat 
het onderwijsbelang gebaat zal warden door 
de opheffing van de openbare lagere school 
te Spierdijk, daarnaast toch in het oog moet 
worden gehouden de zekerhe id , dat het be
lang van de appellanten en anderen daardoor 
zal worden geschaad, omdat deze opheffi ng 
van de school voor hen zou beteekenen eene 
verminder ing van de veiligheid van hunne 
kinderen; 

dat nu we! door Ged. Staten is overwogen, 
dat enkele gemeentebesturen zich bereid heb
ben verklaard om in verband met de ge
opperde bezwaren over te gaan tot het tre ffen 
of overwegen van maatregelen, <loch dat deze 
bere idverklaringen, zoolang daaraan geen af
doende gevolg i gegeven, de bezwaren n iet ' 
kunnen opheffen; 

0. dat onder deze omstandigheden de be
roepen gegrond moeten worden geacht; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

bet besluit van Ged. Staten van Noord
~olland van 31 J uli 1929 n°. 150, te vernie
tigen. 

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

13 .Mei 1930. KONINKLIJK BE LUIT. 
(Wet op h et begraven Art. 14 j•. art. 16.) 

Onder ,,bebouwde kom" kan niet anders 
worden verstaan d a.n eene bestaande be. 
bouwde kom, zoodat met de verwacbtingen 
van uitbreiding of verplaatsing in de toe
komst geen rekening kan worden ge
bouden. Nu eene bebouwdekom binnen een 
afstand van 50 l\f. van de aangewezen plaats 
niet aanwezig i , ook niet wanneer men 
aanneemt dat tot de b ebouwde kom zou 
moet en worden ger ek end eene onbebouwde 
oppervlakte, welke aansluit aan bet be
bouwde gedeelte, en ook overigens van eene 
bebouwde kom geen sprake is, voldoet de 
aangewezen plaats a.an de voorschriften 
der wet. 

Wij WILHELMI A, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Burgemeester en Wethouders van Eirtdhoven 
tegen bet be luit van Ged. Staten van oord
Brabant van 9 October 1929, G. n°. 166, le 
afd., waarbij met vernietig ing van het be
sluit van Burgemee ter en Wethouders van 
E indhoven van 7 September 1928, n°. 4/163/ 
G/3, Afd. I, aan bet R. K. Kerkbestuur der 
Parochie van de H eilige Theres ia van het 
Kindje J ezu aldaar, verlof i verleend tot den 
aanleg eener bijzondere begraafpl aats op het 
terrein, gelegen achter de Theresiakerk in de 
voormal ige gemeente Strij p; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 April 1930, no. 242; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 8 1ei 1930, n°. 1315, afd. 
Armwezen; 

0. dat B urgemee ter en Wethouders van 
Eindboven bij be luit van 7 September 1928 
afwijzend hebben be chikt op een verzoek van 
het Roomsch-K atholiek Kerkbestuur der pa
rochie van de Heilige Theresia van het 
Kindje J ezus a ldaar om verlof tot het aan
leggen van een bijzondere begraafplaats ten 
behoeve van de leden van de voormelcle ker
kelijke gemeente op het terrain, gelegen ach
ter de Theresiakerk, in de voormalige ge
meente Strijp uit overweging dat ter plaatse 
een geheel nieuwe woonwijk is verrezen en 
dat diensvolgens het kerkhof komt te liggen 
binnen een a fstand van 50 Meters van de be
bouwde kom der gemeente; dat de bedoelde 
woonwijk thans weliswaar nog niet geheel is 
bebouwd, doch dat onder bebouwde kom ook 
rnoet worden verstaan de - zij het clan ook 
onbebouwde - oppervlakte, welke in onmid
dellijke aan lui t ing grenzende aan en a ls aan
hangsel van het bebouwde gedeelte daarrnede 
een geheel uitmaakt; dat de voorrnelde op-
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pervlakte binnen afzienbaren tijd zal worden 
bebouwd; 

dat ingevolge een door het Kerkbestuur bij 
Ged. Staten ingesteld beroep het laatstgemeld 
College bij besluit van 9 October 1929 G. n°. 
166, l e afd., met vern ietiging van het be
streden besluit van Burgemeester en Wethou
ders, het gevraagde verlof heeft verleend uit 
overweging, clat ingevolge art. 14, 2e lid, der 
wet van 10 April 1869, S. · 65, het verlof tot 
het aanleggen eener bijzonclere begraafplaats 
ten behoeve der leden eener kerkelijke ge
meente niet mag worden geweige1·d, dan wan
neer de aangewezen plaats niet aan de voor
schriften der wet voldoet; dat ten aanzien 
van de bedoelcle plaats de wet geen ander 
voorschrift geeft clan <lit, dat geen begraaf
plaats mag worclen aangelegd dan op den af
stand van ten minste 50 Meters v·an elke be
bouwde kom eener gemeente; dat hier niet 
anders kan zijn bedoeld dan een bestaande 
bebouwde korn en derhalve met verwachtin
gen, clat in de toekomst de bebouwing zich 
zal uitbreiden en dientengevolge de bebouwde 
korn zich zal verplaatsen thans geen rekening 
mag word en gehouden; dat het verleenen of 
weigeren van het gevraagde verlof dethalve 
in casu alleen afhangt van de beantwoording 
van de feite lijke vraag: Ligt het in de aan
vrage bedoel d terrein op een afstand van ten
minste 50 Meters van een bebouwde kom?; 
dat de wet ten aanzien van het begrip ,,be
bouwde kom" geen nadere bepalingen geeft; 
dat hun college onder bebouwde korn ver
staat een complex van gebouwen, welke aan 
el kander gebouwd of in elkanclers onmiddel
lijke nabijheid gelegen, geacht kunnen wor 
den een geheel te vormen; dat blijkens een 
door den provincialen Waterstaat opgemaakte 
teekening een bebouwde kom binnen een af
stand van 50 Meters van de aangewezen plaats 
niet aanwez ig is, hetgeen hun college bij een 
onderzoek in loco ook overigens zelf heeft 
waargenomen; dat de aangewezen plaats aan 
alle zij den omringd is door onbebouwd ter
re in, uitgezonderd aan eene zijde, welke ge
deeltelijk wordt begrensd door eene kerk; 
dat deze kerk niet tot de bebouwde kom 
moet worclen gerekend daar zij all een staat en 
op betrekkelijk niet geringen afstand van 
het dich tstbij zijnd complex gebouwen, · door 
een straat daarvan gescheiden, en ook de af
stand tot het dichtstbijzijnd niet door een 
straat van haar gescheiden gebouw vrij groot 
is, zoodat de kerk kan worden geacht niet 
een geheel te vormen met - n iet in de onmid
dellijke nabijheid te zijn gelegen van - de 
overige bebouwing; dat binnen een afstand 
van 50 Meters van de aangewezen plaats niet 
aanwezig is een onbebouwde oppervlakte, 
welke zoodanig aansluit aan het bebouwde 
gecleelte, dat zij a ls tot de bebouwde kom be
hoorencle moet word en beschouwd; dat op 
grond van het vorenstaande hun college van 
oordeel is, clat de aangewezen plaats aan de 
voorschriften cler wet voldoet en het ge
vraagd verlof mitsdien ten onrechte is ge
weigerd; 

dat van _het be luit van Ged. Staten Burge
meester en Wethouders bij Ons in beroep zijn 
gekornen, aanvoerende, dat de begraafplaats 
komt te liggen binnen 50 Meters van de be-

bouwde kom der gemeente Eindhoven; dat 
irnmers de begraafplaats direct zal grenzen 
aan het kerkgebouw en di t gebouw, zoowel 
als de oml iggende terreinen, dee! uitmaakt 
van de bebouwde kom; clat in de nabijheid 
cler kerk meerdere woonhuizen gelegen zijn en 
deze van de kerk zijn gescheiden of door een 
open er£ of door de openbare straat, welke 
terre inen en strnat een direct en sarnenhan
gend geheel uitmaken met de bebouwcle kom; 
dat onder bebouwde kom, in den zin der wet, 
niet uitslu itend is te verstaan de aaneenge
bouwde oppervlakte, maar daaronder is te 
verstaan die - zij het ook onbebouwde - op
pervlakte, welke in onm icldellij ke aanslui t ing, 
grenzende aan en als aanhangsel van het ge
bouwcle gedeelte, claarrnede een geheel uit
maakt; dat, gez ien cl!) enorme en snelle uit
bre icling der gemeente Eindhoven en de nood
zakel ij kheicl eener stelselmatige en regelma
t ige bebouwing, aanleg van de becloelcle be
graafplaats hieraan in den weg staat; 
clat nu reeds vaststaat, clat de begraaf
plaat binnen een jaar geheel te midden 
van een compacte bebouwing zal komen 
te I iggen; clat het bestaan eener kerk 
voor velen aanl eicling is zich in de nabijheid 
daarvan te vestigen, terwijl bovendien de aan 
te leggen zijtak van bet Wilhelmina kanaal 
dicht bij de kerk zal komen, zooclat met re
den een zeer intensieve bebouwing en bewo
ning ter plaatse te verwachten is; dat Ged. 
Staten we! verlof kunnen geven tot bebouwing, 
cloch clit verlof uitwndering behoort te blij
ven ; clat derhalve van eene latere regel
matige en stelselmatige bebouwing geen spra
ke meer kan zijn en clus door het beslui t van 
Geel. Staten het algemeen belang ten zeerst& 
worclt geschaad; 

0. dat ingevolge art. 14, 2e lid der wet 
van 10 April 1869, S. 65, verlof tot het aan
leggen van eene bijzondern begraafplaats ten 
behoeve der l eden van eene ker kelij ke ge
meente aan het bestuur d ier gemeente niet 
wordt geweigerd, dan wanneer de aangewezen 
plaats niet aan de voorschriften der wet vol
doet ; 

dat hieruit volgt, dat het beroep van het 
appelleerend gemeentebestuur voorzoover <lit 
steunt op gronden, ontleend aan het a lgerneen 
belang, niet is ter zake clienende; 

0. dat de wet ten aanzien van het aanleg
gen van eene begraafplaats geen ancler voor
chrift geeft, dan dat vervat in art. 16, lid 

1, ingevolge welke be paling geene begr aa f
plaats wordt aangelegcl dan op den afstand 
van ten minste 50 Meters van elke bebouwde 
kom eener gemeente ; 

dat hier niet anders kan zij n bedoeld clan 
eene bestaancle bebouwde kom, zoodat met de 
verwachtingen van uitbreiding of verplaatsing 
in de toekomst geen reken ing kan worden 
gehouden; · 

dat het verleenen of weigeren van het ge
vraagde verlof derhalve in dezen alleen a f
hangt van de beantwoording van de feite lij ke 
vraag, of het in de aanvraag bedoelcle ter
rein op een afstand van ten minste 50 Meter 
van eene bebouwde kom is gelegen; 

0. dienaangaande dat de voor begraafplaats 
aangewezen ruimte cirnringd is door onbe
bouwcl terrein, uitgezonderd aan eene zij de, 
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voorzoover deze wordt begrensd door een kerk. 
gebouw; . 

dat d it ker kgebouw op zoodanigen afstand 
staat van de naburige gebouwen dat het niel 
geacht ka n worden, met deze gebouwen eene 
bebouwde kom te vormen; 

dat bl ijken eene bij de stukken overgelegde 
teekening eene bebouwde kom binnen een af
stand van 50 J\'leters van de aangewezen plaats 
niet aanwezig is, ook niet wanneer 1nen aan
neemt, dat tot de bebouwde kom zou moeten 
worden gerekend eene onbebouwde opper
vla kte, welke aansluit aan het bebouwde ge
deel te; 

dat voorts u it een nader ingekomen schrij
ven van Burgemeester en \Vethouders van 
Eindhoven blijkt, dat in de nabijhe id van de 
voor begraafplaats aangewezen ru imte aan de 
Klavierstraat wel is waar gebouwen in aan
bouw zijn , doch deze gebouwen op zich zelve 
beschouwd geen complex Yan voldoenden om
vang ui tmaken, om hier van bebouwde kom 
te kunnen spreken, tenv ij l de bedoelde ge
bouwen evenm in met andere dee! uitmaken 
van een bebouwde kom; 

dat Ged. Staten terecbt hebben geoordeeld 
dat de aangewezen plaats aan de voorschrif
ten der wet voldoet en het gevraagde verlof 
mitsdi en ten omechte is geweigerd; 

Gezien de wet van 10 Apri l 1869, S. 65; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verk laren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

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

14 Mei 1930. WET, boudende maatregelen 
met het oog op bet verloren en verminkt 
zijn van registers van den burgerljjken 
stand te L eiden a ls gevolg van den stadhuis
brand. S. 167 . 

Wij WILH ELMINA, enz ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenscbelijk is maatregelen te t reffen 
met het oog op het verloren en verminkt zij n 
van regist ers van den burgerlijken stand t e 
L eiden als gevolg van den stadJrnisbrand in 
F ebruari 1929 ; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State,enz. 
Art . 1. Ter vervanging van de in den bij 

deze wet gevoegden staat vermelde dubbelen 
van de registers van den hur~erlijken st and, 
die bij den stadhuisbrand te LP.iden in Februari 
1929 verloren of verminkt zij n , wordt van de 
andere dubbelen een afsch1·ift gemaskt door de 
zorg van den griffier bij de arrondissements
rechtbank te 's-Gravenhage overeenkomstig 
-regelen t e stellen door Onzen Minister van 
.Justitie. Daarbij worde in acht genomen, dat 
de eerste en de laatste bladzij de van elk register 
gekantteekend en a l!e bladen gewaarmerkt 
moeten z iin 

Onder· afsch•·ift is begrepen photografische 
repro I ctie. 

2. E lk ·: •schrift wordt door een door Onzen 
Minister van Justitie aan t e wijzen ambtenaar 
met het oorspronkelij ke register vergeleken. 

Hij, die de vergelijking doet , st elt aan het 
slot van elk afschrift eene onderteekende ver
klaring, dat <li t door hem met het oorspronke
lijke is vergeleken en eensluidend bevonden. 

3. De afsch riften treden in de plaats van 
de verloren gegane of verminkte dubbelen. 

4. Het bedrag der kosten, welke ter uit 
voering ,an art ikel 1 zijn gemaakt, wordt door 
Onzen ) linister , an Justitie op door hem te 
bepalen t ijdstippen vastgesteld. De helft van 
<lit, bedrag wordt door de gemeente Leiden aan 
den 'taat voldaan. 

5. Ten aanzien van de aanvulling van de 
registers van den burgerlij ken stand der ge
meente Leiden, loopende van 1 J anuari tot en 
met 11 Februari van het jaar 1929, geldon de 
volgende bijzondere bepalingen : 

Het verzoek tot aanvulling, bedoelcl in arti 
kel 71 van het Burgerlijk Wetboek, kan mede 
warden gedaan door den ambtenaar van den 
burgerlijken stand der gemeente Leiden, en we! 
zonder dat daarbij de tusschenkomst van een 
procureur wordt vereischt . 

De rechter kan bij zijne uitspraak tot aan
vulling, gegevep op een verzoek van den amb
tenaar van den burgerlijken stand , bepa len dat 
zij zal gelden tegenover een iecler. Beveelt de 
rechter, alvorens op het verzoek u itspraak te 
doen, oproeping van belanghebbende partijen, 
dan ge chiedt die oproeping bij brief van den 
gri.ffier met vermelding van het doe! der op 
roeping. 

' Ter zake van verzoeken, uitgaande, hetzij 
van den ambtenaar van den burgerljjken stand , 
hetzij van ancleren binnen een jaar na de in
werkingtreding van deze wet, zij n rechten niet 
verschuldigd. 

6. Deze wet treedt in werk ing met ingang 
van den <lag na <lien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 14den Mei 

1930. 
W ILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, J . D o n n e r . 
(Uitgeg. 26 Mei 1930.) 

STAAT van de dubbelen der registers van den 
burgerlijken stand der gemeente L eiden, waar- • 
van een afschrift is te maken. 

Regi ters van geboorten over de jaren 1811 
tot en met 1819, 1821, 1822, 1823, 1826 tot 
en met 1830, 1854, 1856, 1858 t ot en met 1880, 
1903 tot en met 1910, 1912 tot en met 1926. 

Registers van overlij den over de ja ren 1811 
tot en met 1815, 1829, 1841 t ot en met 1875, 
1907 tot en met 1926, 1928. 

R egisters van huwelij ken en echtscheidingen 
over de jaren 1811 tot en met 1849, 1851, 1852, 
1853, 1855, 1874, 1879 tot en met 1928. 

14 .iJiei 1930. WET, houdende goedkeuring 
van het op 17 September 1929 te Geneve 
t usschen N ederland en Luxemburg gesloten 
verdrag tot besleoht ing van geschillen 
door rechtspraak, arbitrage en verzoening. 
s. 168. 

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

dat het op 17 Sep tember 1929 t e Geneve tus-
. schen Nederland en vuxembitrg gesloten verdrag 
tot beslecht ing van geschillen door rechtspraak, 
arbitrage en verzoening alvorens te kunnen 
worden bekracht igd, ingevolge artikel 58 der 
Grondwet de goedkeuring der Stat en-Generaa l 
behoeft en dat het voorts wenschelijk is om 
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de bevoegdheid voor te behouden om de ver
dragen te bekrachtigen, waartoe de bepali.ngen 
van dit verdrag aanleiding kunnen geven ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het op 17 eptember 1929 te Geneve 

tusschen Nederland en Luxemburg gesloten ver
drag tot beslechting van geschillen door recht
spraak, arbitrage en verzoening, qat in afdruk 
nevens deze wet is gevoegd, wordt goedgekeurd. 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor, 
de verdragen te bekrachtigen, waartoe de be
palingen van dit verdrag aanleiding geven. 

Lasten en bevelen, eµ.z. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den l4den Mei 

1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

( Uitgeg. 28 M ei 1930.) 

TRAITE 

de reglement iudiciaire, d'arbitrage et de concilia
tion entre les Pays-Bas et le Luxembourg. 

Sa Majeste la Reine des P11,ys-Bas 
et 

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de 
Luxembourg, 

animees du desir de resserrer les liens d'amitie 
qui unissent les Pays-Bas et le Luxembourg et 
de favoriser le r eglement pacifique, dans tous 
les cas, des differends et conf!its de quelque 
nature qu'ils soient, qui viendraient a diviser 
les deux pays, 

ont resolu de conclure 1m traite a cet effet et 
ont nomme pour Leurs Plenipotentiaires res
pectifs, savoir : 

Sa Majeste la Reine des Pays-Bas : 
Jonkheer Frans Beelaerts van Blokland, Son 

Ministre des Affaires Etrangeres ; 
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de 

Luxembourg : 
Monsieur ,Toseph Bech, Ministre d'Etat, 

PreRident du Gouvernement ; 
Jesquels, apres s'etre communique leurs pleins 

pouvoirs respectifs, trouves en bonne et due 
forme, sont convenus des dispositions suivantes : 

Article premier. Les Hautes Parties contrac
tantes s'engagent reciproquement a ne recher
cher, dans aucun cas, autrement que par voie 
pacifique le reglement des litiges ou confiits, 
de ~uelque nature qu'ils soient, qui viendraient 
a s'elever entre les Pays-Bas et le Luxembourg, 
et qui n'auraient pu etre resolus, dans un delai 
raisonnable, par Jes procedes diplomatiques or
dinaires. 

Art. 2. Tous Jes litiges, de quelque nature 
qu'ils soient, ayant pour objet un droit alleguee 
par une des Hautes P arties contractantes et 
conteste par l 'autre, et qui n'auraient pu etre 
regles a !'amiable par Jes procedes diplomatiques 
ordinaires, seront soumis pour jugement soit a 
la Cour permanente de Justice internationale, 
soit a un Tribunal arbitral, ainsi qu'il est prevu 
ci-ayres. II est entendu que les litiges ci-dessus 
vises comprennent notamment ceux que men
tionne !'article 13 du Pacte de la Societe des 
Nations. 

Les contestations pour la solution desquelles 
une procedure speciale est prevue par d'autres 
.conventions en vigueur entre Jes Hautes Parties 

1930. 

contractantes, seront reglees conformement 
aux dispositions de ces conventions. 

Art. 3. Avant toute procedure devant la 
Cour permanente de Justice internationale et 
avant toute procedure arbitrale, le litige pourra 
etre, d 'un commun ac<1ord entre Jes Parties, 
sou mis afin de conciliation a une commission 
iniernationale permanente, elite Commission 
permanente de conciliation, constituee confor
mement au present Traite. 

Art. 4. Si, dans le cas d'un des litiges vises 
a l'article 2, les deux Parties n'ont pas eu 
recours a la Commission permanente de concilia
tion ou si celle-ci n'a pas reussi a concilier les 
Parties, le lit ige sera soumis d'un commun 
accord par voie de compromis soit a la Cour de 
Justice internationale qui statuera dans les 
conditions et suivant la procedure prevues par 
son statut, soit a un Tribunal arbitral qui sta
tuera dans Jes conditions et sui.ant la procedure 
prevues par la Convention de La Haye du 
18 octo bre 1907 pour le reglement pacifiq ue 
des conBits internationaux. 

A defaut d'accord entre Jes Parties sur le 
choix de la juridiction, sur les termes du com
promis ou, en cas de procedure arbitrale, sur 
la designation des arbitres, l'une ou l'autre 
d'entre elles, apres un preavis d'un mois, aura 
la faculte de porter directement par voie de 
requete, le litige .:levant la Cour permanente 
de Justice internationalc. 

Art. 5. S'il s'agit d'une contestation dont 
l'objet, d'apres la legislation interieure de l'une 
des Parties, releve de la competence des tribu
naux nationaux de celle-ci, le differend ne 
pourra etre soumis a la procedure prevue par 
le present Traite qu'apres jugement passe en 
force de chose jugee et rendu dans des delais 
raisonnables -par l'autorite judiciaire nationale 
competente. 

Art. 6. Si la sentence judiciaire ou arbitrate 
declarait qu'une decision prise ou une mesure 
ordonnee par une autorite judiciaire ou tout-e 
autre autorite de l'une des p;irties en litige se 
trouve entierement ou partiellement en oppo
sition avec le droit international, et si le droit 
constitutionnel de ladite partie ne permettait 
pas ou ne permettait qn'imparfaitement d'effa
cer Jes consequences a.e cette decision ou- de 
cette mesure, les parties conviennent qu'il devra 
etre accorde par la sentence judiciaire ou arbi
trale, a la partie lesee, une satisfaction equitable. 

Art. 7. Toutes questions sur lesquelles les 
Hautes Parties contractantes seraient dinsees 
sans pouvoir Jes resoudre a !'amiable par Jes 
procedes diplomatique~ ordinaires, questions 
dont la solution ne pourrait etre recherchee 
par un jugement ainsi qu ii est prevu par !'ar
ticle 2 du present Traite et pour lesquelles une 
procedure de reglement ne serait pas deja 
prevue par un traite ou une convention en 
vigueur entre Jes Parties, seront soumises a la 
Commission permanente de conciliation qui sera 
chargee de proposer aux Parties une solution 
acceptable et dans tous Jes cas de leur presenter 
un rapport. 

A defaut d'accord entre Jes Parties sur la 
requete a presenter a la Commission, l'uoe ou 
l'autre d'entre elles aura la faculte de soumettre 
directement, apres un preayis d'un mois, la 
question a ladite Commission . 

Daus tou~ Jes cas, s'il y a contestation entre 

25 
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les Parties sur la question de savoir si le diffe
rend a ou non la nature d'un litige vis{> dans 
!'article 2 et susceptible de ce chef d'etre resolu 
par un jugement, cette contestation sera, prea
lablement a. toute procedure devant la Com
mission permanente de conciliation, soumise a. 
la decision de la Gour permanente de Justice 
internationale, d'accord entre les Hautes Parties 
contractantes ou a. defaut d'accord a la requete 
de l'une d'entre elles. 

Art. 8. La Commission permanente de con
ciliation prevue par le present Traite sera 
compose de cinq membres, qui seront designes 
comme il suit, savoir: les Hautes Parties con
tractantes nommeront chacune un Commissafre 
choisi parmi leurs nationaux respectifs et de~ig
neront d 'un commun accord le~ trois autres 
Commissaires parmi les ressortissants de tierces 
Puissances ; ces trois Commissaires devront 
etre de nationalites differentes et, parmi eux, 
lea H autes Parties contractantes desi~neront 
le President de la Commission. 

Les Commissaires sont nommes pour trois 
ans ; leur mandat est renouvelable. Ils resteront 
en fonctions jusqu'a leur remplacement et, dans 
tous les cas, jusqu'a. l'achevement de leurs 
travaux en cours au moment de !'expiration 
de leur mandat. 

II sera pourvu aussi rapidement que possible 
et dans un delai qui ne devra pas exceder trois 
mois, aux vacances qui viendraient a se produire 
par suite de deces, de demission ou de quelque 
empechement permanent <>u temporaire en 
suivant le mode fixe pour Jes nominations. 

Art. 9. La Commission permanente de con
ciliation sera constituee dans les six mois qui 
suivront l'echange des ratifications du present 
Traite. 

Si la nomination des membres a designer en 
commun n'intervenait pas dans !edit delai ou, 
en cas de remplacement, dans les trois mois a. 
compter de la vacance dn siege, le President 
de la Confederation suisse serait, a defaut 
d'autre entente, prie de proceder aux designa
tions necessaires. 

Art. 10. La Commission permanente de 
conciliation sera saisie -par voie de requete 
adressee au President dans les conditions pre
vues, selon les cas, par les articles 3 et 7. 

La requete, apres avoir expose sommaire
ment l'objet du litige, contiendra !'invitation 
a la Commission de proceder a. toutes mesures 
propres a. conduire a une conciliation. 

Si la requete emaue d'une seule des Parties, 
elle sera notifiee par celle-ci sans delai a la 
Partie adverse. 

Art. 11. Dans un delai de quinze jours a 
compter de la date ou l'une des Hautes Parties 
contractantes aurait porte une contestation 
devant la Commission permanente de concilia 
tion, chacune des Parties pourra, pour l'examen 
de cette contestation, remplacer son Commis
saire par une personne possedant une compe
tence speciale dans la matiere. 

La Partie qui userait de ce droit en ferait 
immediatement la notification a l'autre Partie ; 
celle-ci aura, dans ce cas, la faculte d'agir de 
meme dans nn delai de 15 jours a oompter de 
la date ou la notification Jui sera parvenue. 

Art. 12. La Cpmmission permanente de 
conciliation aura pour tache d'elucider les 
questions en litige, de recueillir a cet effet toutes 

les informations utiles par voie d'enquete ou 
autrement et de s'efforcer de concilier les Par
ties . Elle pourra, apres examen de l'affaire, 
exposer aux Parties les termes de !'arrangement 
qui lui paraitrait convenable, et, s'il y a lieu, 
leur impartir un delai pour se prononcer. 

A la fin de ses travaux, la Commission dres
sera un rapport qui en constatera le resultat 
et dont un exemplaire sera remis a. chacune 
des Parties. 

Les Parties ne seront jamais liees par Jes 
considerations de fait, de droit ou autres aux
quelles la Commission se sera arretee. 

Sous reserve de la disposition de !'article 7, 
alinea 3, Jes travaux de la Commission devront, 
a. moins qne Jes Parties en conviennent• differem
ment, etre termines dans un dela,i de six mois 
a compter du jour ou la Commissi<>n aura ete 
saisie du litige. 

Art. 13. A moins de stipulations speciales 
contraires, la Commission permanente de con
ciliation reglera elle-meme sa procedure qui, 
dans tous les cas, devra etre contradictoire. 
En matiere d'enquetes, la Commission, si elle 
n'en decide autrement II. l'unanimite, se con
formera aux dispositions du Titre III (Commis
sion internationale d'enquete) de la Convention 
de La Haye du 18 octobre 1907 pour le regle
ment pacifique des con.flits intemationaux. 

Art. 14. La Commission perma.nente de 
conciliation se reunira, sauf accord contraire 
entre les Parties, au lieu designe par son Pre
sident. 

Art. 15. Les travaux de la Commission per
manente de conciliation ne sont publics qu'en 
vertu d'une decision prise par la Commission 
avec l 'assentiment des Parties. 

Les Hautes Parties contractantes s'engagent a. 
ne pas publier le resultat des trauvaux de la 
Commission sans s' etre prealablement consu I tees. 

Art. 16. Les Parties seront representees 
aupres 'de la Commission permanente de conci
liation par des agents ayant mission de servir 
d'intermediaires entre elles et la Commission ; 
elles pourront, en outre, se faire assister par 
des conseils et experts nommes par elles a cet 
effet et demander !'audition de toutes personnes. 
dont le temoignage leur paraitrait utile. 

La Commission aura, de son cllte, la faculte 
de demander des explications orales aux agents, 
conseils et experts des deux Parties, ainsi qu'.a 
toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire 
comparaitre avec l'assentiment de ]eur Gouver
nement. 

Art. 17. Sauf dispositions contraires du pre
sent Traite, les decisions de la Commission 
permanente de conciliation seront prises a. la 
majorite des voix. 

La Commission ne pourra prendre de decision 
portant sur le fond du differend que si tous Jes 
membres ont ete dument convoques et si au 
moins tous Jes membres choisis en commun 
sont -presents. 

Art. 18. Les Hautes Parties contractantes 
s'engagent a. faciliter lea travaux de la Com
mission permanente de conciliation et, en 
particulier, a. assurer a. celle-ci !'assistance de 
leurs autorites com-petentes, a Jui fournir dans 
la plus large mesure possible tous documents et 
informations utiles et a. prendre les mesures 
necessaires pour permettre a la Commission de 
proceder sur leur territoire a la citati-0n et a. 
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!'audition de temoins ou d'experts et a des 
transports sur Jes lieux. • 

Art. 19. Pendant la duree des travaux de 
la Commission permanente de conciliation 
chacun des Commissaires recevra une indemnite 
dont le montant sera arrete d'un commun 
accord entre les Hautes Parties contractantes 
qui en supporteront, chacune une part egale. 

Art. 20. Dans tous les cas et notamment si 
la question au sujet de laquelle Jes Parties sont 
divisees resulte d 'actes deja effectues OU sur le 
point de l'etre, la Cour permanente de Justice 
internationale statuant conformement a !'ar
ticle 41 de son Stat,ut ou, selon le cas, le Tribunal 
arbitral, indiqueront dans le plus bref delai 
possible quelles mesures provisoires doivent 
etre prises ; la Commission permanente de con
ciliation pourra, s'il y a lieu, agir de meme 
apres entente entre Jes Part ies. 

Chacune des H autes Parties contractantes 
s'engage a s'abstenir de toute mesure susceptible 
d'avoir une repercussion prejudiciable a !'exe
cution de la decision ou aux arrangements qui 
seraient proposes par la Commission permanente 
de conciliation et, en general, a ne proceder a 
aucun acte de quelque nature qu'il soit suscep
tible d'aggraver ou d'etendre le differend. 

Art. 21. Le present Traite reste applicable 
entre les Hautes Parties contractantes encore 
que d'autres Puissances a ient egalement un 
interet dans le differend. 

Art. 22. Si quelque contestation venait a 
surgir entre Jes Hautes Parties contractantes 
relativement a !'interpretation du present 
Traite, cette contestation serait portee devant 
la Cour permanente de Justice internationale 
suivant la procedure prevue clans !'article 4 
alinea 2. 

Art. 23. Le present Traite sera ratifie. Les 
ratifications en seront echangees a la H aye 
aussitot que faire se pourra. 

Art, 24. Le present Traite entrera en vigu
eur des l'echange des ratifications et aura une 
duree de dix ans a compter de son entree en 
vigueur. S'il n 'est pas denonce six mois avant 
!'expiration de cette periode, ii sera considere 
comme renouvele tacitement, pour une nouvelle 
periode de cinq ans et ainsi de suite. 

Si, !ors de !'expiration du present Traite, une 
procedure quelconque en vertu de ce Traite se 
trouvait pendante devant la Commission per
manente de conciliation, devant la Cour per
manente de Justice internationale ou devant 
le Tribunal d'arbitrage, cette procedure serait 
poursuivie jusqu'a son ach evement. 

En foi de quoi Jes Plenipotentiaires susnom
mes ont signe le present Traite et y ont appose 
leurs cachets. 

Fait a Geneve en double exemplaire le 17 
septembre 1929. 

(L.S.) B eelaerts van Blokland 
(L.S.) Bech. 

14 M ei 1930. WET tot verklaring van het 
algerneen nut der onteigening van eigen
dornrnen, erfdienstbaarheden of andere 
zakelijke rechten, noodig voor verbreeding 
van den Achterweg en van de Schoolstraat 
te W assenaar. S. 169. 

, 14 Mei 1930. WET tot verklaring van het 
algerneen nut der onteigening, met toe
passing van de wet van 27 Maart 1916 
(Staatsblad n°. 171 ), van eigendommen, 
erfdienstbaarheden of andere zakelijke 
rechten, noodig voor het aanleggen van 
eene nieuwe algemeene begraafpl aats te 
Stadskanaal (gerneente Wildervank). S. 
170. 

14 M ei 1930. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop, aan de 
gemeente Zaandam, van de twee percee
len wei land, kadastraal bekend aldaar in 
Sectie K, nos. 2163 en 6264, samen groot 
61,50 A. S. 171. 

14 Mei 1930. WET, houdende goedkeuring· 
van de onderhandsche overdracht, door 
rniling, van militaire gronden onder Ot
terlo aan H elene Lau,·a Emma Juliana 
Mull er, echtgenoote van Anthony George 
Ifroll e,· te Wassenaar. S . 172. 

14 M ei 1930. WET, houdende machtiging 
tot het aangaan van eene overeenkomst 
tot wijziging van die van 10 Junj/17 Mei 
1918, betreffende den aanleg en de ex
ploitatie van den spoorweg van Gouda 
over Waddinxveen en B oskoop naar 
Alphen. S. 173. 

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

dat wijziging noodig is van de overeenkomst 
met de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen van 10 J uni/17 Mei 1918, 
betreffende den aanleg en de exploitatie van 
den spoorweg van Gouda over Waddinxveen 
en B oskoop naar Alphen, tot het aangaan 
waarvan aan Onze Ministers van Waterstaat 
en van Financien machtiging werd verleend 
bij de wet van 25 Maart 1918 (Staatsblad n°. 
180) ; 

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

E enig arti kel . 

Onze Ministers van Waterstaat en van Fi
nancien worden gemachtigd om namens het 
Rijk met de N . V. Maatschappij tot Exploita
tie van Staatsspoorwegen de in ontwerp bij 
deze wet gevoegde overeenkomst tot wijziging 
van die van 10 Juni/17 Mei 1918, betreffende 
den aanleg en de exploitatie van den spoor
weg van Gouda over W addinxveen en B oskoop 
naar Alphen, aan te gaan. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 14den 

Mei 1930. 
WILHELMINA. 

De .liinister van Wat ers taat, P. J. Rey me r. 
De Minister van Financien, D e Gee r. 

(Uitgeg. 28 M ei 1930.) 

ONTWERP. 

Tusschen het Rijk, t.en deze vertegenwoor
digd door de Ministers van Waterstaat en van 
Financien, 
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daartoe gemachtigd bij de Wet van 
(Staatsblad n°. ), 

ter eenre, 
en de N. V. Maatschappij tot Exploitatie 

van Staatsspoorwegen, gevestigd te Utrecht, 
vertegenwoordigd door hare Directie, tot het 
aangaan van deze overeenkomst gemachtigd 
door de Algemeene Vergadering van Aan
deelhouders der Maatschappij van 

ter a ndere zij de, 
is het volgende overeengekomen: 

Eenig artikel. 
Artikel 5 der overeenkomst, door partijen 

gesloten onder dagteekening van 17 Mei 1918/ 
10 Juni 1918, wordt gelezen: 

,,De N. V . Maatschappij tot Exploitatie 
,,van Staatsspoorwegen neemt voor hare re
,,kening: 

,,1. de kosten van uitbreiding van het sta
,,tion Gouda, 

,,2. de kosten van uitbreiding van het sta
,,tion Alphen-Oudshoorn, 

,,3. de kosten der beveiligingsinrichtingen 
,,van den spoorweg, voorzoover een en ander 
,,in ~!aal de som van f 500 ,000 te boven 
,,gaat. 

Aldus in tweevoud opgemaakt te: 
Utrecht 
den 
D e N. V. Maatschappij tot 

Exploitatie van Staats
spoo,·wegen. 
D e Directie, 

De Secretaris, 

's-Gravenhage, 
den 
De M inister van W aterstaat, 
De M inister van Financii!n, 

14 Mei 1930. WET, houdende verklaring 
van het algemeen nut der onteigening 
van perceelen, erfdienstbaarheden en an
dere zakelijke rechten , noodig voor de ver. 
betering van de Gouwe in de gemeenten 
Waddinxveen en B oskoop. S. 174. 

14 Mei 1930. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere za• 
kelijke rechten, noodig voor verbetering 
en aanleg van een weg van de grens met 
de gemeente Hil versum tot den Veendijk, 
in de gemeente Loosd,·echt. S.· 175. 

14 M ei 1930. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere za
kel ij ke rechten, noodig voor verbetering 
en aanleg van een weg van Soestdijk naar 
Bil thoven, in de gemeenten Baarn, Soest, 
Z eist en de Bilt. S. 176. 

14 M ei 1930. WET tot w1Jz1gmg van de wet 
van den 24sten Maart 1917 (Staatsblad 
n°. 248) , houdende toezegging van rente
looze voorschotten (subsidies) aan de 
Naamlooze Vennootschap Waterleiding
Maatschappij ,,Tholen", gevestigd te 
Thol en, ten behoeve van de watervoor
ziening de1· in die vennootschap opgeno
men gemeenten. S. 177. 

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

dat het wenschelijk is, de Wet van den 24sten 
Maart 1917 (Staatsblad n°. 248), houdende 
toezegging van rentelooze voorschotten (sub
sid ies) aan de Naamlooze Vennootschap: Wa
terleiding-Maatschappij ,, Tholen", gevestigd 
te Thol en, ten behoeve van de watervoorzie
ning der in die vennootschap opgenomen ge
meenten, te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
E enig arti kel. 

In artikel 2 van de wet van den 24sten 
Maart 1917 (Staatsblad n°. 248) wordt in de 
plaats van f 50,000 gelezen f 110,000. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 14den 

Mei 1930 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van A,·beid, H andel en Nijverheid, 
T. J. V e r s.c h u u r. 

De Minister van Financii!n, De Geer. 
(Uitgeg. 11 J uni 1930.) 

14 M ei 1930. WET, houdende voorzienmg i11 
de behoefte aan kasgeld voor den Cura
c;aoschen dienst hier te I ande g·edurende 
het tijdvak van 17 October 1929 tot en met 
ultimo December 1932. S. 178. 

14 M ei 1930. BESLUIT tot hernieuwde aan
wijzing overeenkomstig artikel 157 der 
Hooger-onderwijswet van het Roomsch
Kathol iek gymnas ium (afdeel ing van het 
Sint Aloysius College te 's-Gmvenhage), 
uitgaande van de St. Willebrordusstich
ting te Amsterdam. S. 179. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 22 
Maart 1930, n°. 2568 III, afdeel ing Voorbe
reidend Hooger en Middel baar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der Hooger-onderwijs
wet · 

D~n Raa d van Sta te gehoord (advies van 
30 April 1930, n°. 47); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 Mei 1930, n°. 6535, 
Afdeeling Voorbereidend Hooger en Middel
baar Onderwijs ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1930 het 

Roomsch-Katholiek gymnasium (a fdeeling van 
het Sint Aloysius College) te 's-Gravenhage 
van de Sint Willebrordusstichting te Amster
dam opnieuw voor een tijdvak van zes jaren 
aan te wijzen als bevoegd om met inachtne
ming der desbetreffende wettelij ke voorschrif
ten aan haar leerlingen die het onderwijs tot 
aan het e inde hebben bijgewoond een getuig-
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schrift van bekwaamheicl tot universita ire stu
cli en af te geven dat met het getu igschrift, in 
a,·tikel 11 cler Hooger-onderwijswet vermeld, 
wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs , Kunsten en 
vVetenschappen is belast met de ui tvoering 
van di t besluit, dat in het Staatsblad zal wor
clen geplaatst, en waarvan afschrift zal wor
clen gezonden aan den R aad van State. 

H et Loo, den 14den Mei 1930. 
WILHELMI1 A. 

D e Ministe,· van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J . T e rp stra. 
(Uitgeg. 30 M ei 1930.) 

14 M ei 1930. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 21 September 1923 
(Staatsblad n°. 459) tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoelcl in artikel 52 cler Land- en 
Tuinbouwongevall enwet 1922, zooals dat 
beslu it Jaatstelijk is gewijzi gcl bij Konink
lijk besluit van 27 April 1929 (Staatsblad 
n°. 217). S. 180. 

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

Arbeicl , Handel en Nijverhei d van 26 Maart 
1930, n°. 573, Afdeeling Arbeide1-sverzeke
ring; 

Gezien artikel 52 der Land- en Tuinbouwon
gevallenwet 1922; 

Den R aad van State geboord (advies van 
den 30 April 1930, n°. 55) ; 

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
noemclen Minister van 8 Mei 1930, n°. 1835, 
Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 Juli 1930 te wijzigen 

Ons besluit van 21 September 1923 (Staats
blad n°. 459) , laatstelijk gewijzigd bij dat 
van 27 April 1929 (Staatsblad n°. 217 ), en te 
bepalen als volgt: 

Eenig art ikel. 
In het eerste lid van artikel 4 van Ons 

vorenaangehaald gewijzigd besluit van 21 · 
September 1923 (Staatsblad n°. 459) wordt 
aan het slot in plaats van ,,1.17" gelezen: 
,,1.11". 

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

H et Loo, den 14den Mei 1930. 
WILHELMINA. 

De M inister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. V e r s c h u u r. 

( Uitgeg. 3 Juni 1930. ) 

14 M ei 1930. BESLUIT, houdende goedkeu
r ing van uitbreiding van den werkkr ing 
cler Nederl andsche Bank met de bevoegd
heid tot cleelneming in het kapitaa l en 
aan de werkzaamheden der ,,Bank for 
International Settlements". S. 181. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de Y::>ordracht van Onzen Minister van 

Financien van 25 April 1930, n°. 197, Gene
rale 'l'hesaurie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 6 Mei 1930, n°. 19) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 Mei 1930, n°. 123, 
Generale Thesaurie, 

Gelet op art. 11, 2e lid , der Bankwet 1919 
(Staatsblad n°. 553 van 1918) ; 

Overwegende, dat het in het a lgemeen be
l ang is te achten, clat de Nederlandsche Bank 
deelneemt in het kap itaal en aan de werk
zaamheden van de ,,Bank for I nternational 
Settlements" ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Goed te keuren, dat de werkkring van de 

1 eclerlandsche Bank wordt uitgebrei d met de 
bevoegclheid om dee! te nemen in het kapitaal 
en aan de werkzaamheden der ,,Bank for In
ternational Settlements (B.I.S. ) ". 

Onze M inister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit beslui t, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 14den Mei 1930. 
WILHELMI A. 

D e M iniste,· van Financii!n, De Geer. 
(Uitgeg. 19 Mei 1930.) 

14 Mei 1930. BESLUIT tot vaststelling van 
den algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 21 der Bedrijvenwet 
1928 (Staatsblad n°. 249). S. 182. 

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

Financien van 1 April 1930, n°. ll8, afdeeling 
Generale Tbesaurie ; 

Gezien de artikelen 20 en 21 der Bedrijven
wet 1928 (Staatsblad n°. 249) ; 

Den R aad van State geboord (advies van 
30 April 1930, n°. 48) ; 

Gezien bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 Mei 1930, n°. 125, 
Afdeeling Generale Tbesaurie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te r ekenen van 1 Januari 1929 vast te stellen 

de navolgende r egelen : 
Art. 1. Dit hesluit verstaat onder: ,.de 

rekening-courant" de rekening-courant, welke 
door Onzen Minister van Financien met een 
bedrijf wordt aangebouden ter uitvoering van 
artikel 21 der Bedrijvenwet 1928 (Staat~blad 
n°. 249). 

2. E en bedrijf wordt in de rekening-courant 
gecrediteerd voor de bedragen 

a. welke door het bedrijf zelf, betzij in con
tanten, hetzij door overscbrijving ,ten bate van 
de rekening van's Rijks scbatkist bij de Neder
landqcbe Bank of van de scbatkistpostrekening 
n°. 1 worden gestor t ; 

b. welke door anderen, ten gunste van bet 
bet, bedrijf, op de rekening van 's Rijks scbat
kist bij de Nederlandsche Bank of op de scbat
kistpostrekening n°. 1 worden gestort; 

c. welke bet bedrjjf van bet Rijk t e vor
deren beef t ; 

een bedrijf wordt in de rekening-courant ge
debiteerd voor de bedragen 

a. welke door bet bedrjjf zelf, hetzij in con
tanten, betzij door afscbrijvin~, ten laste van 
de rekening van's Rijks scbatkist bij de Neder-
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a.ndsche Bank of va.n de scha.tki&tpostrekening 
n°. 1 worden opgenomen; 

b. welke het bedrijf a.an het Rijk verschul
digd is; 

een en a.nder, zooals hieronder voor zooveel 
noodig nader wordt omschreven. 

3. 1. De uitkeeringen door een bedrijf, 
ingevolge a.rtikel 5, eerste lid, onder a, d en e 
en a.rtikel 6, eerste lid, onder d en e der Be
drijvenwet 1928 (Staatsblad n°. 249) a.an het 
Rijk verschuldigd, worden v.er 31 December 
van het dienstja.a.r, waa.rop z1j betrekking heb
hebben, in het debet va.n de rekening-coura.nt 
gebra.cbt. 

2. De uitkeeringen door het Rijk aa.n een 
bedrijf verschuldigd, ingevolge artikel 5, tweede 
lid, onder c en artikel 6, tweede lid, onder a 
der Bedrijvenwet 1928 (Staatshlad no. 249) 
worden per 31 December van het dienstja.a.r, 
waarop zij betrekking hebben, in het credit 
van de r ekening-courant gebracht. 

.?· De uitke~ring~n door een bedrijf aan het 
RIJk verschuld1gd, mgevolge de artikelen 5, 
eerste lid, onder i en 10, tweedc lid, der Be
drijvenwet 1928 (Staatsblad n°. 249) en de uit
keering door het Rijk a.an een bedriJf versohul
digd, ingevolge artikel 5, tweede lid, onder / 
der Bedrijvenwet 1928 (Staatsblad no. 249) 
worden onderscheidenlijk in het debet en in 
het credit van de rekening-courant gebra.cht, 
onde_~ d ~n datum,_ waa.:op de rekenin$ van het 
bedriJf van het dienstiaar, wa.a.rop z1j betrek
king hebben, door de Algemeene Rekenka.mer 
is goedgekeurd, docb in elk geval uiterlijk op 
1 September van bet jaar, volgende op het 
jaar, waarop deze rekening betrekking heeft. 

4. De uitkeering, welke door het Rijk a.an 
een bedrijf moet plaats hebben voor geleden 
schade wegens brand en andere ongevallen 
wordt in het credit van de rekening-coura.nt 
gebracht een ma.and na den datum, wa.arop de 
sobade werd geleden. 

5. De uitkeering door het Rijk a.an een be
drijf wegens besohikking over de reserve, be
doeld in artikel 10 der Bedrijvenwet 1928 
(Staatsblad n°. 249), wordt in het credit van 
d.e rekeni1?:g-courant geboekt onder den datum, 
waa.rop Z\J wordt geda.a.n. 

4. Hetgeen het Rijk wegens levering door 
een bedrijf of uit anderen boofde, da.n om
sohreven in de voorgaande a.rtikelen a.an een 
bedrijf verschu!digd is en hetgeen het Rijk 
wegens levering a.an een bedrij! of uit a.nderer. 
hoofde, dan omschreven in de voorga.a.nde ar
tikelen, van ee~_bedrijf te vorderen beeft, wordt 
met dat. ~edr1Jf verrekend op de wijze door 
Onzen Mimster van Financien, na overleg met 
Onzen met bet bebeer van een bedrijf belasten 
Minister, te bepalen. 

5. De renteberekeuing in de rokening
oourant geschiedt op de wijze door Onzen Mi
nister van Financien, na. overleg met Onzen 
met het beheer van een bedrijf belasten Mi
nister, te bepalen. 

6. De bedragen welke het R\jk na 1 Ja.nua.ri 
1929 te vorderen heeft of verschuldigd is a.an 
e~n b~ijf, en die betrekking hebben op een 
d1enstiaar, aaugevangen voor 1 .Ta.nua.ri 1929, 
worden in a.a.nmerking genomen bij bet sa.ldo, 
waa.rmede de rekening-coura.nt wordt geopend. 

7. Dit besluit treoct in werking met ingang 
van den tweeden dag na. dien van de da.gteeke-
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ning van het Staatsblad ,waa.rin bet is gepla.a.tst. 

Onze Minister van Financien is belast, met 
de uitvoering van dit besluit, da.t in het Staats
blad zal worden ~epla.a.tst en waa.rvan afschrift 
za.l worden gezoriden aa.u den Raad van State, 
a.an de Algemeene Rekenkamer en Onze Mi
nisters, hoofden van Departementen van Alge
meen Bestuur. 

H et Loo, den 14den Mei 1930. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Financii!n, De Geer. 
(Uitgeg. 19 .iJfei 193().) 

14 Mei 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 23.) 

Een voorwaardelijke goedkeuring van 
Ged. Staten op een besluit tot opheffing 
eener openba.re lagere school is in strijd 
met de wet. 

Wij WILHELMI A , enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

A. van der Beek en 8 andere ouders of ver
zorgers van leerlingen van de openbare Jagere 
school in den Grooten Huissenspolder, ge
meente Zaamslag, tegen het besluit van Ged. 
Staten van Zeeland, van 10 Mei 1929, n°. 38, 
le afd., waarbij goedkeuring is verleend aan 
het besluit van den Raad der gemeente Zaam
slag van 31 Augu tus 1928, n°. 12, gewijzigd 
bij Raadsbesluit van 26 April 1929 tot op
heffing van de openbare lagere school in den 
Grooten Huissen polder in die gemeente, met 
ingang van den datum, waarop dit besluit in 
kracht van gewijsde zal zijn gegaan, onder 
voonvaarde, dat de gemeente voor hare reke
ning neemt de kosten van vervoer der kinde
ren, welke thans de bovengenoemde . open bare 
lagere school bezoeken, hetzij naar de open
bare lagere school in de kom, hetzij naar die 
in Othene; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 Februari 1930, n°. 130: 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 9 
Mei 1930, n°. 1346, afd. L. 0. A.; 

0. dat de Raad van Zaamslag in zijne ver
gadering van 31 Augustus 1928 heeft besloten 
de openbare lagere school in den Grooten 
Huis enspolder met ingang van 1 Januari 1929 
op te heffen, daarbij overwegende, dat op deze 
school zijn ingeschreven op 1 Juni 1928 ze
ventien leerlingen ; dat bij de laatstelijk plaats 
gehad hebbende toelating slechts een leerling 
is toegelaten, en de school als volgt is be
volkt: eerste klasse een, tweede klasse een. 
derde klasse twee, v ierde klasse drie, vijfde 
klasse twee en zesde kla se acht; dat geen 
meer bezoek in de eerste jaren is te voorzien; 
dat vijf dier leerlingen den leerplichtigen leef
tijd hebben bereikt en de chool zelden be
zoeken · dat de overige Jeerlingen naar wille
keur kunnen worden geplaatst, hetzij op de 
openbare lagere Dorps chool, hetzij op de 
open bare I age re chool te Othene; dat de ge
melde school dus gevoeglijk kan worden ge
mist en de kosten per leer! ing daardoor aan
merkel ijk zullen dalen; dat het wellicht ge
wenscht is na de opheffing der school een be
sluit te nemen tot toekenning van verplaat-
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·singskosten aan de op dat tijdstip schoolgaan
«le kinderen; 

dat de Raad in zijne vergadering van 26 
April 1929 zijn hiervoren genoemd besluit in 
dier voege heeft gewijzigd, dat in plaats van 
1 J anuari 1929 als datum van opheffing van 
de school wordt gelezen de datum, waarop 
het besluit in kracht van gewijsde zal zijn 
gegaan; 

dat Ged. Staten van Zeeland bij hun besluit 
van 10 l\liei 1929, n°. 38, le afd., het in voege 
voormeld gewijzigde raadsbesluit hebben goed
gekeurd, onder voorwaarde, dat de gemeente 
voor hare rekening neemt de kosten van ver
voer der kinderen, welke thans de bovenge
noemde openbare lagere school bezoeken, hetzij 
naar de openbare lagere school in de kom, 
hetzij naar die in Othene; 

dat van het besluit van Ged. Staten A . van 
der Beek en 8 anderen alien inwoners van 
de gemeente Zaamsl ag en ouders of verzor
gers van leerlingen van de openbare lagere 
school in den Grooten Huissenspolder, bij 
Ons in b roep zijn gekomen, aanvoerende, dat 
op 15 September 1928 door het bevoegde ge
zag na onderzoek is geconstateerd, dat 10 leer
plich t ige en 7 niet-leerplichtige leerlingen de 
school bezochten; dat op 10 October 1928 een 
nieuwe leerplichtige leerling werd geplaatst; 
-dat alle ouders in October 1928 eene schrifte-
1 ijke verklaring hebben onderteekend tegen
over den Inspecteur van het Lager Onderwijs 
in de Inspectie Neuzen, dat zij openbaar on
-derwijs voor hunne kinderen verlangden en de 
openbare school in den Grooten Huissenspol
der gaarne wenschen te behouden, dat zij zulks 
thans nog met onverminderde kracht wen
schen. omdat zij zelf, althans velen, daar hun 
onderwijs hebben genoten en niets liever voor 
hunne kinderen aldaar wenschen; dat zij bij 
-eene eventueele opheffing der school ernstige 
bezwaren hebben tegen den te grooten afstand 
naar een der scholen te Zaamslag of Othene, 
-die voor velen hunner meer clan 4 K .M. zal 
bedragen en in dit geval van de rechten ge
bruik maken, die de wet hun toekent; dat 
eene hernieuwde opname van het bevoegde 
gezag op 17 April 1929 aantoonde, dat er, 
behalve 3 niet-leerplichtigen nog 10 leerplich
tigen hadden plaats genomen, waarvan geen 
enkele de school mag verlaten v66r 1 Mei 
1932 ; dat op 1 Mei 1929 een leerling 
zich ter plaatsing aanbood, die evenwel 
nog een weinig te jong was, rnaar in 
den loop van dit jaar zal geplaatst war
den , terwijl de vader verklaarde, nog zijne 
drie overige kinderen eveneens de school te 
1 a ten bezoeken; dat zij appellanten, nog over 
drie kinderen beschikken, die v66r 1 Mei 1932 
op de school kunnen plaats nemen ; dat overige 
ouders met 4 kinderen nog toegezegd hebben, 
hun kinderen naar deze school te zenden, 
zoodat van bestaansmogelijkheid der school 
werkel ijk kan gesproken warden; dat zij mee
nen, dat bij opheffing hunner school weinig 
besparing kan verkregen worden, omdat de 
gemeente niet alleen de kosten van vervoer 
naar Othene of Zaamslag en de vergoeding 
voor de kinderen, die meer clan 4 K .:M. van 
die scholen afwonen, heeft te betalen van de 
kinderen van de openbare school in den Groo
ten Huissenspolder, maar ook alsdan de ver-

voerkosten voor haar rekening zal moeten 
nemen van de thans rijdende autobus naar de 
Hervormde School te Zaamslag {kom), die 
alleen reeds ± f 1200 kost en voorts vergoe
ding aan alle kinderen, die meer clan 4 K.M. 
van eenige school verwijderd zijn; dat zij 
echter op geen offer van den gemeenteraad 
mogen hopen, daar,. toen op 31 December 
1927 de school met een gemiddeld aantal leer
lingen van 31, onder een man, een zestig
jarige, kwam te staan, zij, krachtig bijgestaan 
door den Inspecteur van het Lager Onderwijs 
in de Inspectie Neuzen, bij den Raad tot twee
maal toe om eenige hulp, hoe gering ook, 
hebben gebedeld , doch onverbiddellijk zijn af
gewezen; dat dit te meer grievend voor hen 
is, omdat diezelfde Raad we! f 12.50 van de 
gemeenschap eischt voor een driejarig kind 
van een bewaarschool te Zaamslag; 

0. dat Ged. Staten aan de door hen ver
leende goedkeuring de bovenvermelde voor
waarde hebben verbonden; 

dat echter de Lager Onderwijswet 1920 geen 
voorwaardelijke goedkeuring kent ; 

dat het bestreden bes! uit reeds daarom niet 
kan worden gehandhaafd; 

Gezien de genoemde Wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het besluit van Ged. Staten van Zeeland, 
van 10 Mei 1929, n°. 38, le afd., te vernie
tigen, met bepaling, dat Ged. Staten van 
Zeeland, met inachtneming van het boven
staande, omtrent het besluit van den Raad 
van Zaamslag, van 31 Aug. 1928, n° . 12, ge
wijzigd bij besluit van 26 April 1929, op
nieuw eene beslissing hebben te nemen. 

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

15 M ei 1930. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indie tot vast
stelling van Afdeeling I der begroo
ting van N ederlandsch-I ndie voor het 
dienstjaar 1930. S. 183. 

15 M ei 1930. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indie tot vast
stelling van Afdeeling II der begroo
ting van N ederlandsch-lndiiJ voor het 
dienstjaar 1930. · S. 184. 

15 M ei 1930. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-Indie tot vast. 
stell ing van Afdeeling III der begroo
ting van N ederlandsch-Indie voor het 
dienstjaar 1930. S. 185. 

15 M ei 1930. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-Indie tot vast
stell ing van Afdeeling IHA der begroo
ting van N ederlandsch-Indie voor het 
dienstjaar 1930. S. 186. 
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15 M ei 1930. WET, houdende goedkeuring 

van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch- l ndie tot vast. 
stelling van Afdeeling IV der begroo
ting van N ederlandsch-lndie voor het 
dienstjaar 1930. S. 187. 

15 M ei 1930. WET, houdende goedkeuring 
van het bes) uit van den Gouverneur
Generaal van N ede1·landsch-lndie tot vast
stelli ng van Afdeel ing V der begroo
ting van N ederlandsch-l ndie voor het 
dienstjaar 1930. S. 188. 

15 M ei 1930. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-lndie tot vast. 
stelling van Afdeeling VI der begroo
ting van N ederlandsch-l ndie voor het 
di cnstjaar 1930. S. 189. 

15 M ei 1930. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndie tot vast
stelling van Afdeeling VII der begroo
ting van N ederlandsch-I ndie voor het 
dienstjaar 1930. S. 190. 

15 M ei 1930. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-l nd,i.e tot vast
stelling van Afdeeling VIII der begroo
ting van N ederlandsch-lrul,ie voor het 
dienstjaar 1930. S. 191. 

15 M ei 1930. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-lndie tot vast
stelling van Afdeeling IX der begroo
ting van N ederlandsch-Indie voor het 
dienstjaar 1930. S. 192. 

15 Mei 1930. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndie tot vast
stelling van Afdeeling X der begroo
ting van N ederlandsch-Indie voor het 
dienstjaar 1930. S. 193. 

15 M ei 1930. WET, houdende vaststelling 
van de Surinaamsche begrooting voo1· het 
dienstjaar 1930. S. 194. 

15 M ei 1930. BESLUIT tot aanvulling en 
wijziging van de reglementen voor de 
Weduwen- en W'eezenfondsen der Euro
peesche officieren van het Nederl andsch
I ndische Leger en van Europeesche mi l i
ta iren beneden den rang van officier bij 
de Koloniale troepen. S. 195. 

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

Koloni en van 2 April 1930, Afdeel ing Kabi
net n°. 3; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 April 1930, n°. 64); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 Mei 1930, Afdeeling 
Ka bi net n°. 22 ; 

Den Vol ksraad gehoord; 
Gelet op artikel 2 sub d en e der wet van 

den 31sten Mei 1929 (Nede1·landsch Staatsblad 
n°. 296, l ndisch Staatsblad n°. 323); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Te rekenen van 1 Februari 1925 te bepalen 

als volgt: 
Art. 1. H et bij artikel 1 van Ons besluit 

van 27 September 1923 n°. 67 (Nederlandsch 
Staalsblad n°. 466, l ndisch Staatsblad n°. 
543, Gouvernementsblad van Suriname n°. 
89, P ublicatieblad van GurafaO n° . 90) vast
gestelde R eglement voor het Weduwen- en 
W'eezenfonds der Europeesche Officieren van 
het ederlandsch-Indische Leger, zooals het is 
gewijzigd en aangevuld bij Onze besluiten van 
22 Maart 1926 n°. 25 (Nederlandsch Staats
blad n°. 48, lndisch Staatsblad n°. 237, Gou
veniementsblad van Suriname n°. 61, Publi
catiebla,d van CurafaO n°. 64) en 28 October 
1926 n°. 75 (Nederlandsch Staatsblad n°. 368, 
I ndisch Staatsblad 1927, n°. 72, Gouveme
mentsblad van Surinam e 1927, n °. 8, Publi
catieblad van Curafao 1927, n°. 18) onder
gaat de volgende aanvull ingen en wijzigin
gen: 

I. Het eenig lid van artikel 7 wordt lid 1. 
H et voorkomende onder 3°. van dit li°d 

wordt gelezen: 
,,3°. voor de gepensionneerden van het aan 

,,hen toegekende pensioen zonder de even
,, tueele verhooging wegens lichaams- of ziels

gebreken · " 
" Aan het' artikel wordt als tweede lid toe
gevoegd: 

,, (2) Bij overlijden van een -deelgenoo 
,,wordt, indien de inkomsten, waarover inge
" volge lid 1 ten l e en Se van di t a rtikel de 
,,gewone contributie wordt berekend, later 
,,eindigen dan met de maand, waarin het 
,,overlijden plaats vindt, daarover slechts de 
,,gewone contr ibutie geheven tot en met die 
,,over de maand van overl ijden." 

II . In lid 4 van artikel 29 worden de 
woorden : ,,u it 's lands dienst" verYangen 
door: ,, uit den dienst" . 

De leden 6, 7 en 8 worden gelezen: 
,,(6) Behoudens het bepaalde in de leden 

,, 7 en 8 van dit artikel zijn zij , die vrijwillig 
,,deelgenoot zijn gebleven, gewone contribut ie 
,,verschuldigd naar den m aatstaf van de 
,,hoogste bezoldig ing, welke bij hun eigen 
,,wapen of dienstvak kan worden genoten in 
,,den rang, die bij het verlaten van den 
,,dienst werd bekleed. 

,,Die contributie moet tot het bedrag vast
,,gesteld als aangegeven in de vorige alinea 
,,worden betaald tot en met de maand, waarin 
,,de deelgenoot, indien hij a ls officier onafge
,,broken in Indie was blijven di enen, hetzij , 
,,in de hierna onder 1°.- 3°. genoemde geval
,,len, veertig d ienstjaren voor pensioen zou 
,,hebben kunnen doen gelden op den voet van 
,,het bij het Koninklijk beslu it van 4 Decem
,,ber 1919 (Nederlandsch Staatsblad n°. 801, 
,, l ndisch Staatsblad 1920 n° . 65) opnieuw 
.,vastgesteld reglement op het toekennen van 
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,,pensioen en onderstand aan de Europeesche 
,,en de op gelijken voet behandelde officieren 
,,van het Nederlandsch-Indische leger, hetzij 
,,in de hierna onder 4°. en 5°. genoemde ge
,,vallen, recht op pensioen zou hebben kunnen 
,,doen gelden krachtens het bepaalde onder a 
,,van lid 1 van artikel I van bet ,,diensttijd
,,pensioenreglement voor officieren". 

,,Na de maand, waarin of het een of het 
,,ander valt, is door den vrijwilligen deelge
,,noot in de eerstbedoelde drie gevallen con
,,tributie verschuld igd naar den maatstaf van 
,,het op het tijdstip van het ontslag uit den 
,,di•enst volgens bet pensioenreglement van 
,,1919 geldende normale pensioen voor den 
,,rang, die bij dat ontslag bekleed werd, en 
,, in het vierde en vijfde geval over bet 
,,pensioen, dat aan den belangbebbende als
,, dan volgens bet ,,diensttijdpensioenregle
,,ment voor officieren" zou zijn toegekend 
,,naar een pensioengrondslag gelijk aan het 
,,bedrag, waarover door hem na zijn ontslag 
,,gewone contributie is voldaan. 

,,De hiervoren bedoelde vijf gevallen be
treffen: 

,,1 °. de gewezen officieren, die wnder toe
,, kenning van voortdurend pensioen uit den 
,,dienst werden ontslagen, v66r de inwerking
,,treding van het Koninklijk besluit van 2 
,,December 1926 (Netierlandsch Staatsblad n°. 
,,392, l ndisch Staatsblad n°. 551) ; 

,,2° . de gewezen officieren, die op of na 
,, den <lag van de inwerkingtreding van het 
,,Koninklijk besluit van 2 December 1926 
,,(Nederlandsch Staatsblad n°. 392, l ndisch 
,,Staatsblad n°. 551) zonder voortdurend pen
,,s ioen ui t den dienst werden ontslagen, <loch 
,,zich niet hadden onderworpen aan de be
,,pal i ngen van het bij dat besluit vastge
,,stelde ,,diensttijdpensioenreglement voor of-

ficieren" · 
",,3°. de' gewezen officieren, wier pensioen , 
,,dat was toegekend op den voet van het bij 
,,het Koninklijk besluit van 4 December 1919 
,, (Nederlandsch Staatsblad n° . 801, lndisch 
,,Staatsblad 1920, n°. 65) opnieuw vastge
,,stelde pensioenreglement, vervalt; 

,,4 °. de gewezen officieren, die onderwor
,,pen waren aan het ,,d iensttijdpensioenregle
,,ment voor officieren", dan we! zich vrij
,, willig daaraan hadden onderworpen en op 
,,of na den <lag, waarop dat reglement in 
,,werking is getreden, zonder toekenning van 
,,voortdurend pensioen uit den dienst werden 
,,ontslagen ; 

,, 5° . de gewezen officieren, wier op den 
,, voet van bet diensttijdpensioenreglement toe
,,gekend pensioen vervalt. 

,, (7) De vrijwilli ge deelgenooten , bedoeld 
,,onder 1°. tot en met 3° . van het vorig lid, 
,,zijn , indien zij reeds bij bet ontslag uit den 
,, cl ienst veertig op den voet van het bij het 
,,Koninklijk besluit van 4 December 1919 
,, (Nederlandsch Staatsblad n°. 801, l ndisch 
,,Staatsblad 1920, n°. 65) opnieuw vastge
,,steld pensioenreglement voor pensioen in 
,,aanmerking komende clienstjaren konclen 
,,cloen gelden en geen recht op pensioen 
,,hadden, vanaf het tijdstip, waarop hun ver
,,plicht deelgenootschap ophield, contributie 
,,verschuldigd over het bij het ontslag uit den 
,,dienst volgens het vorengenoemd pensioen-

,,reglement geldend normale pensioen voor 
,,den rang, <li en zij bij hun ontslag uit den 
,,d ienst bekleedden of voor den rang, waar
,,voor zij aanspraak op uitkeering voor hunne 
,,betrekking hebben behouclen (zie lid 8). 

,,De vrijwillige cleelgenooten, bedoeld onder 
,,4° . en 6°. van het vorig lid, zijn, indien zij 
,,reeds bij het ontslag uit den dienst recht op 
,,pensioen zouclen hebben kunnen doen gelden 
,, krnchtcns het bepaalde onder a van lid 1 
,,van artikel 1 van het diensttijclpensioen
,,reglement voor officieren, contributie ver
,,schulcligcl over het pensioen, dat hun bij 
,,ontslag uit den dienst volgens <lit dienst
,, tijclpensioenreglement zou zijn toegekend. 

,, (8 ) Zij , die vrijwilli g cleelgenoot in het 
,,fonds zijn gebleven, kunnen, inclien zij den 
,,wensch daartoe te kennen geven en in een 
,,hoogeren rang dan <lien van tweede luite
,,nant den dienst hebben verlaten , contribuee
,, ren naar den maatstaf voor eenen lageren 
,,rang dan <lien, welke Iaatstelijk door hen 
,,werd bekleed. De in rle dercle alinea van 
,, lid 6 bedoelde verminder ing van contributie 
,,wordt dan als volgt geregeld: 

,,a. voor de gewezen officieren, bedoeld 
,,oncler 1 °. tot en met 3°. van lid 6, naar 
,,den maatstaf van het pensioen voor clien 
,, Iageren rang; 

,, b. voor de gewezen officieren, bedoeld 
,,onder 4°. en 5°. van lid 6, naar den maat
,,staf van het pensioen berekend over de 
,,hoogste bezoldiging, welke bij het eigen 
,,wapen of di enstvak kan warden genoten in 
,,<l ien lageren ra ng. 

,,De contributie van de in lid 7 bedoelde 
,,vrijwilli ge deelgenooten wordt in het hier 
,,bedoelde geval eveneens op de in de punten 
.,a en b hie-rvoren aangegeven wijze geregeld." 

III. In lid 1 van artikel 30 wordt tus
schen de woor clen ,,deelgenoot" en ,,gepen
sionneerd" ingelascht: ,,op den voet van het 
,,bij het Koninklijk besluit van 4 Decembet 
,,1919 (N ederlandsch Staatsblad n°. 801, l n
,,disch Staatsblad 1920, n°. 65) opnieuw vast
, .gestel d pensioenreglement". 

2. Het bjj artikel 1 van Ons besluit van 8 
Juli 1924, n°. 124 (N ederlandsch Staatsblad 
n°. 347, l ndisch Staatsblad n°. 419, Gouver
nementsblad van Suriname n°. 67, Publicatie
blad van Cura9ao n°. 56) vastgestelde R egle
ment voor het Weduwen- en Weezenfoncls van 
Europeesche Militairen beneden den rang van 
Officier bij de Koloniale troepen, zooals het 
i aangevnld en gewijzigd bij Onze be luiten 
van 21 December 1925 n°. 44 (Ned erlandsch 
Staatsblad n°. 477, l ndisch Staatsblad 1926, 
n°. 99, Gouvernementsblad van Suriname 
1926, n°. 22, P ublicatieblad van Cura9ao 1926, 
n°. 16} en 28 October 1926 n° . 75 (Neder
landsch Staatsblad n°. 368, lndisch Staatsblad 
1927, n°. 72, Gouve1-nem entsblad van Suri
name 1927, n°. 8, Publicatieblad van Cura9ao 
1927. n°. 18) ondergaat de volgencle aanvul
li ngen en wijzigingen: 

I. Aan § 1 van artikel 5 worclt a ls nieuwe 
al inea toegevoegd: 

,,Bij overlijden van een cleelgenoot wordt, 
,, inclien de onder a en b hiervoren bedoelde 
,, inkomsten later eindigen clan met de maand, 
,,waarin het overlijden plaats vinclt, daarover 
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,,slechts de gewone contributie geheven tot en 
,,met die over de maand van overlijden." 

§ 3 van artikel 5 wordt gelezen: 
,,§ 3. Behoudens het bepaalde in de laat

,,ste alinea van daze paragraaf contribueeren 
,, de vrijrwillige deelgenooten over de bedragen 
,,van de in § la genoemde inkomsten, welke , 
,,zij op het tijdstip, dat zij den dienst verlie
,,ten, het laatst in werkelijken dienst hebben 
,,genoten. 

,,De gewezen onderofficieren, die onderwor- r 

,,pen waren aan het ,,diensttijdpensioenregle
,,ment voor onderofficieren", dan wel zich , 
,, vrijwillig daaraan had den onderworpen en · 
,,op of na den dag, waarop dat reglement in 
,,wcrking is getreden, wnder recht op pen
,,sioen den dienst hebben V!Jrlaten, benevens 
,,zij, wier op den voet van het ,,diensttijd
,,pensioenreglement voor onderofficieren" toe .. 
,,gekend tijdelijk pensioen niet door een 
,, voortdurend pensioen wordt gevolgd, zullen 
,,met het contribueeren als aangegeven in de 
,,vorige alinea moeten doorgaan tot en met 
,,de maand, waarin de deelgenoot, indien hij 
,,als onderofficier onafgebroken in Indie was 
,,blijven doordienen, recht op voortdurend 
,,pensioen zou hebben kunnen doen gelden 
,,krachtens het bepaalde onder 1 °. van artikel 
,,2 van het ,,diensttijdpensioenreglement voor 
,,onderofficieren", met dien verstande, dat de 
,, jaren na het• ontslag uit den dienst voor de 
,,helft zullen tellen. D aarna is door deze vrij
,,willige deelgenooten contributie verschuldigd 
,,over het pensioen, dat hun alsdan volgens 
,,het ,,diensttijdpensioenreglement voor onder
,,off icieren" zou zijn toegekend - de jaren 
,,na afloop van het dienstverband voor de 
,,helft tellende - naar een pensioengrondslag 
,,gelijk aan het bedrag waarover door hen 
,,na hun ontslag gewone contributie is vol
,,daan. 

,,gewezen onderofficieren, die voor de inwer
,,kingtreding van het Koninklijk besluit van 
,,den 2den December 1926 (Nederland3ch 
,,Staatsblad n°. 392, Indisch Staatsblad n°. 
,,551) zonder recht op pensioen of gagement 
,,den dienst hebben verlaten; 

,,2°. gewezen onderolficieren, die op of 
,,na den dag van inwerkingtreding van het 
,,Koninklijk besluit van den 2den December 
,,1926 (Nederlandsch Staatsblad n° . 392, In
,,disch Staatsblad n°. 551) zonder recht op 
,,pensioen of gagement den dienst hebben ver
,,laten doch zich niet hebben onderworpen 
,,aan het bij dat bes! uit vastgestelde ,,dienst
,,tijdpens ioenreglement voor onderofficier"; 

,,3°. gewezen militairen, wier tijdelijk pen
,,sioen, dat niet is toegekend op den voet van 
,,het ,,d iensttijdpensioenreglement voor onder
,,officieren", niet door voortdurend pensioen 
,,wordt gevolgd. 

,,De vrijwillige deelgenoot, wiens wegens 
,volbrachten diensttijd (en eventueel het be

:,reiken van den vereischten leeftijd) verkre
,,gen recht op- clan wel deswege reeds toege
,,kend voortdurend normaal of vermeerderd 
,,pensioen of normaal of vermeerderd gage
,,ment op · de wijze bedoeld in artikel 4, § 1, 
,,onder 2°. en 3°. is vervallen, contribueert 
,,over een bedrag gelijk aan het pensioen of 
,,gagement, waarop recht bestond of hetwelk 
,,was toegekend." 

II. De eerste a linea van § 2 van artikel 6 
wordt gelezen: 

,,§ 2. Wordt een deelgenoot op verzoek of 
,,bij wijze van administratieven maatregel in 
,,rang teruggesteld of treedt een deelgenoot 
,,of gewezen deelgenoot opnieuw in dienst in 
,,een lageren rang dan laatstelijk door hem 
,,bekleed werd, dan staat het hem vrij te 
,,contribueeren over de bedragen van de in 
,,§ la van artikel 5 genoemde inkomsten, 
,,welke hij wu genieten, indien hij niet in 
,,rang was teruggesteld of niet in een lageren 
,, rang clan den laatstbekleeden rang opnie1;1_w 
,,in dienst was getreden, ten einde aan ztJn 
,,gezin bij zijn overlijden aanspraak op uit
,,keering ,~it het fonds naar <lien rang te ver
,,zekeren. 

Van de eerste' alinea van § 3 van artikel 6 
wordt de aanhef : 

,,§ 3. Deelgenooten, die pensioen of gage
,,ment genieten gelijktijdig met militair trak
,,tement of soldij" vervangen door: 

,,§ 3. Deelgenooten, die gelijktijdig met 
,,mili taire bezoldiging pensioen of gagement 
,,genieten (behoudens indien dat is toegekend 
,,op den voet van het ,,diensttijdpensioen
,,reglement voor onderofficieren") ,". 

In de laatste alinea van deze paragraaf 
worden tusschen de woorden ,,blijven" en 
,,deelgenooten" ingelascht de woorden ,,de 
hier bedoelde"; aan de paragraaf warden twee 
nieuwe alinea's toegevoegd, luidende: 

,,De vrijwillige deelgenooten, . vermeld in de 
,,volgende alinea onder 1°. tot en met 3°., 
.~zullen met het contribueeren, als aangegeven 
,, in de eerste alinea van deze paragraaf, moe
,,ten doorgaan tot en met de m aand, waarin 
,,de deelgenoot, indien hij onafgebroken in 
,,Indie was blijven doordienen, recht op 
,,voortdurend noi'maal pensioen of normaal 
,,gagement wegens volbrachten diensttijd zou 
,,hebben verkregen volgens het pensioen. of 
,,gagementsreglement, dat op hem bij het 
,,verlaten van den dienst van toepassing was; 
,,met dien verstande, dat de jaren na het 
,,ontslag uit den dienst als enkele of voor de 
,,helft zullen tellen al naar gelang volgens die 
,,reglementen in het algemeen de diensttijd 
,,tusschen de keerkringen doorgebracht voor 
,, pensioen dubbel of enkel , d. i. jaar voor jaar 
,,zou zijn geteld. Daarna zijn deze vrijwillige 
,, deelgenooten contributie verschuldigd, a lso£ 
,,zij den dienst hadden verlaten met het voor 
,,hunnen laatstbekleeden rang of stand op het 
,,tijdstip, waarop zij den dienst verlieten, gel
,,dende normaal pensioen of standpensioen of 
,,normaal gagement volgens de pensioen- of 
,,gagementsreglementen, welke op hen van 
,,toepassing waren. 

,,De in de vorige alinea bedoelde vrijwillige 
,,deelgenooten betreffen: 

,,1 °. gewezen militairen beneden den rang 
,,van onderofficier, die v66r of na, benevens 

,,Deelgenooten, die gelijktijdig met mil!
taire bezoldiging pensioen genieten, dat 1s 

:: toegekend op den voet van het ,,d(ensttij~
,,pensioem·eglement voor onderol£101eren , 

hebben voor wat betreft de over het pen
" sioen ;erschuldigde bijdrage, te contribuee
" ren over het genoten pensioen doch het 

' ::percentage YOOr den rang of stand, naar 
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,,welken zij hun gezin uitkeering hebben ver
,,zekerd." 

,,Na het verlaten van den dienst met pen
,,sioen of recht op pensioen blijven deze deel
,,genooten contribueeren over het door hen 
,,genoten pensioen of het pensioen, waarop 
,,zij recht hebben, naar het percentage voor 
,,den rang, welken zij bekleedden toen hun 
,,dat pensioen werd toegekend of zij daarop 
,,recht verkregen, dan wel het percentage voor 
,,den rang, welken zij bekleedden toen hun 
,,het gelijktijdig met bezoldiging genoten pen
,,sioen werd toegekend, indien die laatste 
,,rang hooger is; of we! het percentage voor 
,,den rang, naar welken zij met toepassing 
,,van artikel 6, § 2, aanspraak op uitkeering 

Voor de weduwe van den deelgenoot, 
die laatstelijk contribueerde naar 

den rang of stand van : 

Mini
mum. 

,, aan hun gezin hebben verzekerd. Zij hebben 
,,clan verder ook aanspraak op uitkeering 
,,voor hun gezin naar <lien rang of stand." 

III. § 1 van artikel 20 wordt vervangen 
door: 

,,§ 1. Het pensioen voor de weduwe van 
,,een deelgenoot bedraagt drie kwart van het 
,,door den deelgenoot genoten pensioen of van 
,,het pensioen, waarop deze aanspraak had, 
,,waarbij buiten rekening wordt gelaten de 
,,eventueel op het pensioen van den deelge
,,noot gelegde verhooging wegens ziels- of 
,,lichaamsgebreken. 

,,Het minimum en het maximum van het 
,,toe te kennen jaarlijksche weduwenpensioen 
,,bedragen echter: 

Maxi
mum. 

a. onderluitenant. . . . . . . 
b. kapelmeester der stafmuziek 
c. alle verdere onderofficieren boven 

den rang van sergeant-majoor. 

f I 1500 
,, 1500 

d. sergeant-majoor . 
e. sergeant of sergeant le klasse 

f 840 
,, 735 
,, 630 

f 1260 
,, 1103 
,, 945 Voor de sergeanten le klasse, be

hoord hebbende tot de voormalige 
inheemsche troepen, indien zij val
len onder art. 39 van het Niet 
Europeesch militair pensioen-regle
ment 1925; 
voor de overige sergeanten le 
klasse, indien zji niet behooren tot 
die bedoeld onder f hforonder. 

f. sergeant le klasse. f 540 f 675 Voor zoover betreft de sergean
ten le klasse, op welke van toe
passing is het niet-Europeesch 
militair pensioenreglement 1925, 
behoudens die vallende onder art. 
39 van dat reglement. I 

g. brigadier (korporaal) . 
h. soldaat . _ . . . . . " 450 1 ·,', ,, 396 

600f 
525\ 

420 

Behoudens wat betreft de hier
onder bedoelde militairen en gewe
zen militairen. 

i . sergeant 2e klasse . 
j. brigadier . . . .. 

korporaal le klasse 
k. korporaal. 

korporaal 2e klasse 
l. soldaat le klasse . 

i 
I 
I 

. / 
I 

m. soldaat 2e klasse . 
n. sergeant 2e klasse. 360 
o. brigadier . . . . . . . . . . . ,, 282 
p. korporaal. . . . . . . . . . . ,, 225 
q. soldaat le klasse . . . . _ . · 1 

soldaat en soldaat 2e klasse, be
hoorende tot de militairen bedoeld ,, 189 
in art. 38 van het Nie t-Europeesch 
militair pensioenreglement 1925. 

r. soldaat 2e klasse . . . . . . -1,, 150 

§ 2 van artikel 20 wordt vervangen door: 
,,§ 2. Ten aanzien van de onderofficieren, 

,,die overlijden v66r het verstrijken van de 
,,hun onderscheidenlijk in de §§ 1, 3 en 6 
,, van artikel 37 van het ,,diensttijdpensioen
,,reglement voor onderofficieren" gestelde ter-

339 

309 

285 
264 

f 4201 339 
309 

2851 

" 264 1 

Voor zoover betreft gew zen 
militairen, bedoeld in art. 40 van 
het Niet-Europeesch mi litair pen
sioenreglement 1925. 

Voor zoover betreft militairen 
en gewezen militairen, op welke 
van toepassing is het niet-Euro
peesch militair pensioenreglement 
1925. 

,,mijnen zonder de daarin bedoelde schrifte
,, lijke verklaring te hebben ingediend, wordt 
,,aangenomen, dat zij zich aan dat diensttijd
,,pensioenreglement hebben onderworpen, in
,,d ien dit leidt tot toekenning van een hooger 
,, weduwen•pensioen". 
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IV. De eerste drie woorden van artikel 21: 
,,Wanneer de ,,deelgenoot" worden vervan
gen door: 

,, \Vanneer een deelgenoot, niet vallende 
onder het ,,cl iensttijdpens ioenreglement voor 
onderofficieren" ,, 

De l aatste zin'v~n artikel 21 wordt gelezen : 
,,B ij de toepassing "an het vorenstaande 

,,worclt rekening gehouden met het voor het 
,,w duwenpens ioen naar een bepaalden rang 
,,in §_ 1 va,~, artikel 20 gestelde mipimum en 
,,max imum. 

3. Indien de v66r den datum van inwer
kingtreding van dit besluit aan weduwen en/of 
weezen toegekende uitkeeringen hooger moch 
ten zij n clan die, waarop volgens de bij dit 
be luit aangebrachte wijzigingen en aanvul-
1 ingen recht bestaat, blijven die hoogere uit
keeringcn niettemin behouden. 

Gel ijke hoogere uitkeeringen worden toege
kend, wanneer het recht daarop v66r de in
werkingtreding van dit besluit i ontstaan. 

4. Di t beslu it treedt in werking met ingang 
van den dag na dien der afkondiging in het 
Sta,atsblad van Nederlanclsch-Indie. 

Onze Minister van Kol oniiin is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in heL 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 15den Mei 1930. 
WILHELMINA. 

De Jf inister van Koloni iin, De Gr a a£ f. 
( Uitgeg . 11 Juni 1930 .) 

16 Mei 1930. KONThTKLIJK BESLUIT. 
Drie-jaarlij ksche verrekening, bedoeld in het acht
ste lid _ van art. 101 der Lager-Onderwijswet. 

H t gemeentebestuur heeft terecht bij 
de vaststelling van de kosten van de open
bare scholen voor gewoon lager onderwijs 
ter berekening van het gemiddelde bedrag 
per leerling van de kosten dier scholen een 
bedrag voor administratieko ten in aan 
merking genomen. 

Wanneer later, bij de drie-jaarlijk che 
verrekening blijkt, dat een bijzondere 
chooJ in dat tijdvak geen administratie

ko ten geeft gemaakt, mag het gemeente
bes tuur de zijnerzijds terecht in aanmer
king genomen administratiekosten op de 
gemeentelijke vergoeding niet in minde
ring brengen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
B eschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad d er gemeen te Gaasterland tegen het 
be luit van Geel . Staten van Friesland van 
8 Januari 1930, n°. 92, 2de afdeeling F., waarbij, 
met vernietiging van het besluit van dien Raad 
van 7 eptember 1929, n°. 46, ten behoeve van 
de bijzondere H ervormde school te Bakhuizen, 
M. B. 157. de vergoeding, bedoeld in art. IOI 
der lager-onderwijswet 1920, over het jaar 1927 
nader is va tgesteld op f 12 3. 16½; 

Den Raad van State enz. ; 
0. dat d e Raad der gemeente Gaa terland bij 

be luit van 7 eptember 1929, n°. 46, ten be
hoeve van de bijzondere Hervormde school 
over het jaar 1927 heeft vastge teld de ver
goeding, bedoeld in art. IOI der lager-onder 
wij swet 1920, met inbegrip van de driejaar-

lijksche verrekening, bedoeld in lid 8 van di' 
a rtikel, waarbij op het gemiddelde bedrag p er 
leerling van de kosten der overeenkomstige 
openbare lagere scholen in de gemeente over 
elk der jaren 1925, 1926 en 1927 in mindering 
zijn gebracht de geschatte kosten van admini
stratie ad f 0.50 tot een totaal bedrag van 
f 146.50; 

dat, nadat het schoolbestuur bij Geel. Staten 
van Friesland in beroep was gekomen, dit col 
lege bij besluit van Januari 1930, met ver
nietiging van het bestreden raadsbesluit het 
bedrag van de vergoeding over 1927 nader heeft 
vastgesteldop f 1283.16½, daarbij overwegende, 
dat de Raad de maximum-vergoeding, berekend 
overeenkomstig art. 101, tweede lid, der wet 
over het tijdvak 1925 tot en met 1927 in totaal 
heeft bepaald op f 3110.65, en de door het 
schoolbe tuur werkelijk gemaakte kosten, be
doeld in bet achtste lid van dat artikel, heeft 
aanvaard tot een bedrag van f 3344.65 ; dat 
hij bij de va t telling van de vergoeding ex 
art. 101, eerste lid, onder de gemiddelde kosten 
per leerling aanvankelijk had opgenomen een 
bedrag van f 0.50, wegens kosten van adminis
stratie ; dat, nu bleek, dat het schoolbestuur 
voor administratiedoeleinden niets heeft uit
gegeven, de R aad bij de driejaarlijksche ver
rekening op de \Tergoeding over 1927 in min
dering bracht hetgeen in het totale vergoedings
bedrag over de periode 1925/1927 aan admi
nistratiekosten wa begrepen, te weten f 146.50; 
dat, naar meermalen door Ons is beslist, uit 
gaven voor administratie behooren te worden 
gerangschikt onder de rubriek van art. 101, 
vijfde lid, juncto art. 55, ub o, der lager-onder
wijswet 1920 en indien deze uitgaven nit de 
gemeenterekening niet nauwkeurig zijn af te 
leiden, de gemeente een daarmede ~elijk te 
stellen bedrag aan de besturen der b1jzondere 
Jagere scholen behoort te vergoeden; dat de 
R aad van Gaasterland zelf dit bedrag op f 0.50 
per leerling heeft geschat en Ged. Staten geen 
aanleiding v inden de jui t heicl dier schatting 
in twijfel te trekken; dat de bepalingen der 
Jager-onderwijswet 1920 geenerlei steun ge_ven 
aan de opvatting a l zouden onder de kosten 
van instandhouding der openbarelagere scholen, 
vallende onder de rubriek van art. 55, letter o, 
slechts die soorten van uitgaven mogen warden 
opgenomen, welke ook de bijzondere schoolbe
sturen ter verzekering van den goeden gang van 
het onderwijs aan hunne scholen hebben gedaan; 
dat clan ook de omstandigheid, dat het bestuur 
der Hervormde bijzondere school te Bakhuizen 
voor adruinistratie niets heeft uitgegeven, voor 
den Raad geen aanJeiding mocht zijn de aan
vankelijk in het gemidd elde kostenbedrag per 
leerling van de overeenkomstige open bare lagere 
scholen der gemeente opgenomen administra
tie-uitkeering op de vergoeding over 1927 in 
mindering te brengen, afgez ien van het feit, 
dat daardoor op de onherroepelijk geworden 
raadsbesluiten, waarbij de vergoeding over 
1925 en 1926 definitief werden vastgesteld, zou 
worden teruggekomen ; dat op grond van het 
vorenstaande de maximum-vergoeding over het 
tijdvak 1925/ 1927 moet worden gesteld op 
f 3110.65 + f 146.50 = f 3257.15 en de ver
goeding, bedoeld in art. 101, eerst e lid, der wet , 
over 1927 eveneens met f 146.50 client te worden 
verhoogd; 
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dat van dit be luit de gemeenteraad bij_ Ons 
in beroep is gekomen, aan".oerende, dat h1J van 
meening is, dat de beslissmg van Ged. Staten 
in strijd is met de wet, daar in art. 101, achtste 
lid, der lager-onderwijswet 1920 uitdrukkelijk 
wordt gesproken van de werkelijk gemaakte 
kosten en het betrokken schoolbestuur ter zake 
van de administratiekosten geen u itgaven heeft 
gedaan : 

O. dat Ged. Staten op goede gronden hebben 
beslist, dat een bedrag voor administratiekosten 
moet worden in aanmerking genomen bij de 
vaststel ing van de kosten van de openbare 
scholen voor gewoon lager oriderwijs ter vast
stelling van het gemiddelde bedrag per leerling 
van de kosten dier scbolen ; 

dat daarbij onverschillig is, of de overeen
komstige bijzondere scholen administratie
kosten bebben gemaakt over betzelfde dienst
jaar: 

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

(Gem.stem.) 

17 M ei 1930. BESLUIT tot aanwijzing over
eenkomstig artikel 133, vijfde lid, der 
hooger-onderwijswet van het getuigschr ift 
van de afdeel ing B van de Roomsch
Katholieke Algemeene Middelbare School 
der Stradavereeniging en van het getuig
schrift van de afdeeling B van de Sa
lei:nba Algemeene Middelbare School van 
de Vereeniging vo01· Christelijke scholen, 
beide te W eltevreden. S. 196. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 12 
Mei 1930, n°. 2153, afdeeling Hooger Onder
wijs; 

Gezien artikel 133, vijfde lid, der hooger
onderwijswet; 

Overwegende, dat bet onderwijs, gegeven 
aan de afdeeli ng B van de Roomsch-Katho
lieke Algemeene Middelbare School der 
Stradavereeniging en dat, gegeven aan de 
afdeeling B van de Salemba Algemeene Mid
delbare School van de Vereeniging voor Chris
telijke scholen, beide te Weltevreden, naar 

Ons oordeel, gelijkwaardig is met het onder
wijs aan de hoogere burgerscholen met vijf
jarigen cursus B hier te lande; 

. H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
H et in 1930 afgegeven getu igschrift van de 

afdeeling B van de Roomsch-Katholieke Alge
meene Middelbare School der Stradavereeni
ging en het in 1930 afgegeven getuigschrift 
van de afdeeling B van de Salemba Alge
meene Middelbare School van de Vereenig ing 
voor Christelijke scholen, beide te W eltevre
den, worden gelijkgesteld met het getuig
schrift, bedoeld in artikel 11 der hooger-onder
wijswet, met dien verstande, dat de bezitters 
daarvan toegelaten worden tot de examens in 
de faculte iten der geneeskunde, der wis- en 
natuurkunde en der veeartsenijkunde, zoomede 
tot de examens in de vereenigde facul teiten 
der rechtsgeleerdheid en der letteren en wijs
begeerte en in de vereenigde faculteiten der 

wis. en natuurkunde en der letteren en wijs
begeerte. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

Het Loo, den 17den Mei 1930. 
WILHELMINA. 

De :Minister van Onderwijs, 
J{u nsten en Wet enschappen, 

J. Terpstra. 
(Uitgeg. 16 Juni 1930.) 

17 M ei 1930. BESLUIT tot het opniemY 
openstellen van de gelegenheid voor be
paalde categorieen van gepensionneerde en 
gegageerde militairen van de Kolonia le 
troepen om opnieuw of voor het eerst toe 
te treden als deelgenoot tot het Weduwen
en Weezenfonds van Europeesche mili
tairen beneden den rang van officier bij 
de Koloni ale troepen. S. 197. 

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

Kolonien van 16 April 1930, Afdeeling Ka
binet, n°. 3; 

Den Raad van State gehoord (advies van 6 
lei 1930, n°. 23) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 12 Mei 1930, Afdeeling 
Kabinet, n°. 11 ; 

Den Volksraad gehoord; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen als volgt: 
Art. 1. 1. Aan de gegageerde en gepen

sionneerde mil itairen, bedoeld in de leden 1 
en 2 van punt IV en in lid 2 van punt V 
van de Overgangsbepalingen, behoorende bij 
het bij Ons besluit van 8 Juli 1924 (Neder
landsch Staatsblad n°. 347, l ndisch Staats
blad n°. 419, Gouverne1nentsblad van Suri
na11ie n°. 67, Publicatieblad van Oura~ao n° . 
56) vastgestelde R eglement voor het W e
duwen- en Weezenfonds van Europeesche mili
tairen beneden den rang van officier bij de 
Kolonialc troepen, zooals deze Overgangsbepa
lingen zijn aangevuld en gewijzigd bij Ons 
besluit van 21 December 1925 n°. 44 (Ne
derlandsch Staatsblad n°. 477, lnd.isch Staats
blad 1926 n°. 99, Go1tvernementsblad van Su
riname 1926 n°. 22, Publicatieblad van Ou
ra~ao 1926 n°. 16), die van de in die over
gangsbepali ngen opengestelde gelegenheid om 
opnjeuw of voor het eerst als deelgenoot tot 
het vorengenoemde fonds toe te treden geen 
gebruik hebben gemaakt, wordt opnieuw de 
gelegenheid gegeven om desgewenscht en na 
geneeskundig onderzocht en van goede ge
zondheid bevonden te zijn , deelgenoot in dat 
fonds te worden, tegen betaling: 

a. door hen bedoeld in punt IV, lid 1, der 
vorengenoemde overgangsbepal ingen van een 
som, ineens of in termijnen, naar het bij Ons 
besluit van 7 November 1924 n°. 30 vastge
stel de tarief ; 

b. door hen bedoeld in punt IV, lid 2, der 
vorengenoemde overgangsbepalingen, ineens of 
in termijnen, vast te stellen in l ndie door den 
Beheerder, daarbuiten door de Directie van 
het fonds, van de contributies, die zij ver
schuldigd zouden zijn geweest, indien zij niet 
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wegens het bereiken Yan den 18-jarigen leef
t ijd van hun jongste kind het deelgenootschap 
hadden verloren: 

c. door hen bedoeld in punt V, l id 2, der 
vorengcnoemde overgangsbepalingen van een 
som, ineens of in termijnen, naar het bij Ons 
besluit van 7 November 1924 n°. 30 vastge
stelde tarief, met dien Yerstande, dat de in 
het tar ief ve,melde sommen op de helft war
den gesteld. 

2. Het bepaalde in het voorgaande lid 
geld t niet voor de gewezen militairen bedoeld 
in punt VI, lid 1, der vorengenoemde over
gangsbepalingen. 

2. 1. Zij, die van de bepaling in artikel 1 
van di t besluit gebrui k wenschen te makcn 
moeten daartoe binnen een jaar na de :n
werkingtredi,ng van dit besluit het schriftelijk 
verzoek richten in N ederlanduh-I ndie aan den 
Beheerder, daarbuiten aan de Directie van het 
fonds. 

2. Op de ingevolge dit besluit toetredende 
of opnieuw toetredende deelgenooten zijn de 
leden 3 tot en met 7 van punt VI der in l id 
1 van ar t ikel 1 van dit besluit bedoelde Over
gangsbepalingen van toepassing. 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den len van de maand, volgende op die, 
waarin dit besluit in Nederlandsch-lndie zal 
zijn afgekondigd. 

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

H et Loo, den 17den Mei 1930. 
WILHELMI A. 

De M iniste,· van Kolonien, D e Graaf f. 
( Uitgeg. 11 Juni 1930. ) 

17 M ei 1930. BESLUIT tot buitenwerking
stelling van het bepaalde onder II, ten 
2°. van het K oninklijk beslu it van 14 
J a nuari 1922 (Staatsblad n°. 20), tot re
gel ing van het beheer en het toezicht van 
Commissaris en over het P ensioenfonds 
voor Europeesche locale ambtenaren in 
Nede,·landsch-l ndie. S. 197 A. 

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

Kolonien van 16 April 1930, Afdeeling K a
binet n°. 2 ; 

Gelet op artikel 61, l id 10, van het ,,Regle
,,ment op het verleenen van pensioenen aan 
,,Europeesche locale ambtenaren in N eder
,,landsch-l ndie en aan de weduwen en weezen 
,,dier ambtenaren", vastgesteld bij Ons be
sl uit van 4 Augustus 1920 (Nederlandsch 
Staatsblad n°. 684; I ndisch Staatsblad n° . 
836); 

Nog gelet op artikel 2 van de wet van 31 
Mei 1929 (Nede1-landsch Staatsblad n°. 296; 
Indisch Staatsblad n° . 323) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 6 
Mei 1930, n°. 22); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 10 Mei 1930, Afdee
ling Kabinet, n°. 14 ; 

Den Volksraad gehoord; 
Overwegende, dat thans zijn vervall en de 

redenen, welke er toe hebben geleid bij ar
tikel II, onder 2°. , van Ons beslui t van 14 

J anuari 1922, n° . 32 (N ederlandsch Staats
blad n°. 20; I ndisch Staatsblad n°. 307) tot 
regeling van het beheer en het toezicht van 
Commissarissen over het Pensioenfonds voor 
Europeesche locale ambtenaren in N eder
landsch-l ndie, gedeeltelijk af te wijken van 
bet bepaalde in artikel 61, lid 10, van het 
bij Ons besluit van 4 Augustus 1920 (Nede,·
landsch Staatsblad n° . 684; l ndisch Staats
blad n°. 836) vastgestelde ,,Reglement op het 
verleenen van pensioenen aan Europeesche 
locale arnbtenaren en aan de weduwen en 
weezen dier ambtenaren" in dien zin, dat de 
Comrnissarissen in Nede,·land van het We
duwen- en Weezenfonds van Europeesche bur
gerl ij ke ambtenaren in Nederlandsch-Indie 
voorloopig tevens zijn be] ast met het toezicht 
op het beheer in Nede,·land van het vorenge
noemde P ensioenfonds; 

Habben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat met ingang van 1 J uli 1930 

buiten werking wordt gesteld het bepaalde 
onder II, ten 2°., van Ons besluit van 14 
J anuari 1922, n°. 32 (Nederlandsch Staats
blad n°. 20; lndisch Staatsblad n°. 307) tot 
regeling van het beheer en het toezicht van 
Commissarissen over het Pensioenfonds voor 
Europeesche locale ambtenaren in N eder
landsch-lndie. 

Onze Minister van K olonien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

H et Loo, den 17den Mei 1930. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Kol onien, D e Gr aaf f. 
( Uitgeg. 13 Juni 1930.) 

17 M ei 1930. BESLUIT tot. a.anvulling en 
wijzigin~ van rle Uitvoeringsregeling voor
waar<lelijke veroordeeling. S . 198. 

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

Justi t ie van den 1 Maart 1930, 2• Afdeeling A, 
n°. 956; 

Gezien de wet van 25 Juni 1929, Staatsblad 
no. 360, houdende nadere voorzieningen be
treffende de voorwaardelijke veroordeeling en 
de voor~aardelijke invrijheid;;telling ; 

0. dat onder meer in verband met de ge
noemde wet eenige aanvulling en wijziging van 
de Uitvoeringsregeling voorwaardelijke ver
oordeeling wenschelijk moet worden geacht ; 

Den Raad van tate gehoord (advies van 
8 April 1930, n°. 17); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 Mei 1930, 2• Afdee
ling A, no. 815 : 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de Uitvoeringsre~eling voorwaardelijke ver

oordceling, laatsteljJk gewijzigd bij Ons besluit 
van 7 Juli 1922, Staatsblad n°. 439, aan te vullen 
en te wjjzigen als volgt : 

Art. 1. De beweegreden wordt gelezen : 
,,Overwegende dat de ar t ikelen 14 d, eerste 

en derde lid, 39 bis (I, , tweede lid, en 39 octies, 
derde lid, van bet Wetboek van Stra.fre<'ht eene 
nadere uitvoering behoeven ;". 

2. De inleidende bepaling wordt gelezen: 
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,, ,,Inleidende bepa.ling. 
Dit besluit verstaat onder : 
,, voorwa1trdelijke veroordeeling" : eene vE'~: 

oordeeling, waarbij de straf of maatregel, tenz1J 
de r echter later anders beveelt, geheel of ga
deeltelijk niet wordt ondergaan ; 

,,voorwaardelijk veroordceld~" : de veroor
deelde bij zoo~anige veroordee!1i:g ; 

Onze Mimster": Onze Mm1ster van Ju
sti'iie."" 

3. Na de inleidende bepaling wordt in 
plaats van 

,,HOOFDSTUK I. 
Van bet toezicbt van het openbaar ministerie 
gelezen : 

,,HOOFDSTUK I . 
Van voorwaardeljjk veroordeelden die tijdens 
de uitspraak van bet einclvonnis in eersten aan
leg den leeftijrl v1tn acbttien jaren hadden be-

reikt . 

TITEL I. 
Van het toezicht van het openbaar ministerie." 

4. In artikel I warden de volgende wijzi
gingen aangebracht. 

In het eerste lid wordt in plaats van ,,dat de 
voorwaardelijke veroordeeling heeft uitge
sproken" gelezen : 

dat de beslissing omtrent de voorwaardelijke 
ve~oordeeling heeft gegeven". 

Tn het tweede lid wordt in plaats van ,,de 
veroordeeling door een kantongerecbt is uit
gesproken" gelezen : 

de bes!issing omtrent de veroordeeling door 
ee; kantongerecht is gegeven". 

5. In het eerste lid van artikel 2 wordt in 
plaats van ,,dat die veroordeeling heeft uit
gesproken" gelezen : 

,,dat de beslissing omtrent die veroordeeling 
beeft gegeven". 

6. In het eerste lid van artikel 3 warden de 
volgende wijzigingen aangebracht. 

In den aanhef wordt in plaats van ,,dat de 
voorwaardelijke veroordeeling heeft uitgespro
ken" gelezen : 

,,dat de beslissing omtrent ~e voorwaardelijke 
veroordeeling heeft gegeven . 

Onder 3°. wordt gelezen: 
30_ van bet tijdstip waarop de termijn ge

du'.i'.ende welken last, tot tenuitvoerlegging kan 
warden gegeven, eindigt, indien dit niet is drie 
maanden na afloop van den proeftij d. " 

7. In het eerste lid van artikel 4 wordt in 
plaat s van ,,dat de voorwaardelijke veroor
deeling heeft uitgesproken" gelezen : 

,,dat de beslissing omtrent de voorwaarde
lijke veroordeeling heeft gegeven". 

8. Na artikel 5 wordt in plaats van 

,,HOOFDSTUK II. 
Van den b\jstand ter zake van de naleving der 

bijzondere voorwaarden. 

TITEL I. 
Van degenen die met het verleenen van den 

b\jstand kunnen warden belast. 

§ I. I nstellingen en houders van inr·ichtingen." 
·gelezen: 

,,TITEL H . 
Van den bijstand ter zake van de naleving der 

bijzondere voorwaarden. 
§ I. Van deyenen die met het verleenen van den 

bijstand kunnen worden belast. 

A. Jnstellingen en houders van inrichtingen." 
9. De artikelen 9 en 10 vervallen. 
10. Artikel I I wordt genummerd 9. 
11. Na artikel 9 nieuw wordt in plaats van 

,,§ 2. Bijwndere ambtenaren." 
gelezen. 

,,B. B1izondere ambtenaren." 
12. De artikelen 12 tot en met 15 worden 

genummer.d 10 tot en met 13. 
13. H et tweerle lid van artikel 10 nieuw

wordt gelezen : 
,,Zij worden benoemd en o~tslagen door Onzen 

Minister en onderscheiden m ambtenaren der 
reclasseering en adjunct-ambtenaren der r e
daeseering." 

14. H et eerste lid van artikel 11 nieuw ver. 
valt. 

15. Artikel 16 vervalt. 
16. De art,ikelen 17 tot en met 24 warden 

uenummE'rd 14 tot en met 21. 
0 

17. H et tweede tot en met vierde lid van 
artikel 14 nieuw wordt vervangen door : 

,,Tot bulp van een ambt~Il:aar der rec!~s, 
seering kunnen door Onzen Mimster plaatseliJke 
agenten worden aangewezen. Hunne werkwijze 
wordt door Onzen Minister geregeld." 

18. H et tweede en derde lid van artiket 
16 nieuw vervallen. 

19. Na artikel 18 nieuw wordt in plaats van 

,,TITEL II. 
Van her; verleenen van den bijstand." 

gelezen: 
- ,,§ 2. Van het verleenen van den bijstand." 

20. In artikel 19 nieuw warden de volgend e
wijzigingen aangebracbt. 

In bet eerste lid wordt. in plaats van ,,dat d e
voorwaardelijke veroordeeling beeft uitge-
sproken" oelezen: .. 

dat de beslissing omtrent de voorwaardeliJke
ve~oordeelin!l' beeft Q"eQ"even." 

Aan bet artikel w-ordt een derde lid toege-. 
voegd, luidende : 

,,Latere bes!issingen, overeenkomatig de ar, 
tikelen 14g of 14h van bet Wetboek van Straf-. 
recbt genomen, warden op gelijke wijze mede
gedeeld." 

21. H et tweede en derde lid van artikel 
21 nieuw vervallen. 

22. Na artikcl 21 nieuw wordt in plaats van~ 

,,TITEL III. 
Van voorwaardelijk veroordeelden die militair

zijn of warden." 
gelezen: 

,,HOOFDSTUK II. 
Van voorwaardelijk veroordeelden die tijdens 
de uitspraak van bet eindvonnis in eersten aan, 
leg den lecftijd van aP-bttien jaren nog niet 

badden bereikt. 
Art. 22. Op voorwaardeljjk veroordeelden 

die tijdens de uitspraak van bet eindvonnis: 
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in eersten aan leg den leeftijd van achttien jaren 
nog niet badden bereikt, vinden de vooraf
gaande ar tikelen overeenkomstige toepassing, 
met dien verstande dat : 

1°. in plaats van het Centraal College voor 
de Rec\asseering steeds optreedt het Algemeen 
College van Toezicht, Bijstand en Advies over 
9-e tuchtscholen en rijksopvoedingsgestichten ; 

2°. de ar tikelen 2 en 3 buiten toepassing , 
blijven en de merledeelingen, bedoeld in artike l 
4, alleen geschieden a.an het openbaar ministerie; 

3°. de bereidverklaringen bedoeld in ar
tikel 6, voor deze Gategorie van veroordeelden 
afzonderlijk worden ingezonden en aanvaard; 

4°. de rapporten, bedoeld in artikel 8, tweede 
lid , warden nitgebracht a11.n bet openbaar 
ministerie, bedoeld in artikel l ; 

5°. de taak, in de artikelen 10 en volgende 
toegedacht aan de ambtenaren der reclA.Sseering, 
door Onzen Minister, met uitsluiting van dezen, 
voor deze categorie van veroordeelden kan 
worden opgedra!(en aan ambtenaren op het 
gebied van het kinderstrafrecht werkzaam. 

De bovenstaande afwijkingen gelden niet in
dien de rechter recht- deed overeenkomstig 
artikel 39 septies, vijfde lid, van het Wetboek 
van Strafrecht. 

HOOFDSTUK JU. 
Van voorwaardelijk veroordeelden die militair 

zijn of word en." 

23. De tegenwoordige artikelen 25 tot en 
met 28 worden genummerd 23 tot en met 26. 

24. In de artikelen 23 nieuw, 24 nieuw en 
25 nieuw wordt in plaats van .,dat de voorwaa1 -
delijke veroordeeling heeft uitgesproken" ge
lezen : 

,,dat de beslissing omtrent de voorwaarde
Jijke veroordeeling heeft gegeven". 

25. H et tweede lid van artikel 26 nieuw 
wordt gelezen : 

,,Degene, die met het verleenen van bijstand 
is belast aan een voorwaardelijk veroordeelde 
die zich in werkelijken militairendienst bevindt, 
verleent den veroordeelde geen bijstand dan 
met goedvinden van diens commandeerenden 
officier." 

26. De Slotbepalingen worden gelezen : 

,,Slotbepalingen. 

Dit besluit is niet van toepassing op ingevolge 
.artikel 37d, eerste lid, van het Wetboek van 
Strafrecht voorwaardelijk ter beschikking van 
de Regeering gestelden. 

H et kan worden aangehaa,ld als : UitvoeringR• 
regeling voorwaardelijke veroordeeling. 

Onze Minister is bevoegd nadere voorschrif
ten ter uitvoering te geven." 

27. H et bestaande model, bij de Uitvoerings
regeling behoorende, wordt vervangen door het 
model, bij <lit besluit gevoegd. 

28. De tekst van de Uitvoeringsregeling 
voorwaardelijke veroordeeling, gewijzigd volgens 
de voorafgaande bepalingen, wordt op Onzen 
last, voorzien van eene indeeling, in het Staats
blad geplaatst. 

29. Dit besluit treedt in werking t eg,ilijk 
met de wet van 25 Juni 1929, Staatsblad n°. 360. 

Onze Minister van Just it ie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats-

blad zal worden geplaatst- en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo. den l 7den Mei 1930. 
WILHELMINA. 

D~ Minister van Ju.stitie, J . Donner. 
(Uitgeg. 30 .ilfei 1930.) 

Zie model bladz. 401. 

17 JJfei 1930. BESLUIT tot aanvulling en 
wijziging van de Uit.oeringsregeling voor
waardelijke invrijheidstelling. S. 199. 

W1j WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Justitie van 1 Maart 1930, 2• Afdeeling A, 
no. 956; 

Gezien de wet van 25 J uni 1929, Staatsblad 
n° 360, houdende nadere voorzieningen be
treffende de voorwaardelijke veroordeeling en 
de voorwaardelijke invrijheidstelling ; 

Overwegende, dat onder meer in verband 
met de genoemde wet eenige aanvulling en 
wiiziging van de Uitvoeringsregeling voorwaar
delijke invrijheidsteUing wenschelijk moet war
den geacht; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 April 1930, n°. 17) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 1ei 1930, 2• Afdee
ling A, n°. 815; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
de Uitvoeringsregeling voorwaardelijke in

vrijheidstelling, vastgesteld b(j Ons besluit van 
13 December 1915, Staatsblad n°. 505, aan t e 
vullen en te wijzigen als volgt : 

Art. 1. De beweegreden wordt gelezen : 
,, Overwegende dat de artikelen 17, 32, tweede 

lid, en 39novies van het Wetboek van Straf
recht eene nadere uitvoering behoeveu ;". 

2. H et eerste lid van artikel 6 wordt ge
Iezen: 

,,Van zijn besluit tot voorwaardelijke invrij
heidstelling doet Onze Minister ten spoedigste 
de noodige mededeeling aan : 

1°. bet bestuur der gevangenis tot welker 
bevolking de veroordeelde behoort of geacht 
wordt te behooren ; 

2°. het openbaar ministerie met de tenuit
voerlegging van de gevangenisstraf belast ; 

3°. den officier van justitie van het arron
dissement van de toekomstige verblijfplaats 
van den voorwaardelijk in vrijheid te stellen 
persoon; 

4°. het hoofd van politie van de gemeente 
dier verblijfplaats ; 

50. indien een bijzonder toezicht op de na
leving der voorwaarden in het leven is geroepen, 
dengene die met dat toezicht is belast." 

3. In het derde lid van artikel 8 wordt voor 
.,herroeping" ingevoegd : 

,,schorsing of" 
en vervallen na ,,gevangenis" de woorden : 

,, , in welk laatste geval dat bedrag daarheen 
ter bewaring wordt overgebracht". 

Aan het slot van het lid wordt toegevoegd : 
,,In de beide laa.tste govallen wordt het be

drag ter bewaring naar die andere gevangenis 
overgebracht." 

4. In artikel 10 worden de volgende wijzi
gingen aangebracht. 
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MODEL. 

1930 

DEPARTEMENT VAN JUSTITIE. 

Bericht van voorwaardclijke veroordeeling. GEHEIM. 
Uitsluitend ten dienste der 
Justitie en der Reclasseering. 

Geslacbt: ~-- Naam: 
__________ Voornamen: _____________ _ 

Geboren te__::==============-~d~e':n~================== 
Bnrgerl. staat (bij gehuwde vrouw naam van Woon- of verblijfplaats onder opgave van vol-
den echtgenoot vermelden) : ledig adres: 

Beroep: _______________ _ 

Recbter, die de beslissing omtrent de veroor
deeling heeft gegeven : 

Straf of straffen, waartoe is veroordeeld 
(ook de vervangende): 

Hoofdstraf(fen), waartoe voorwaardelijk is ver
oordeeld: 

Gedeelte of gedee!ten dier straf(fen), welke voor-
Joopi@: niet zullen worden ondergaan : ___ _ 

De opgelegde biizondere voorwaarden (zooveel 
mogelijk in de bewoordingen van bet vonnis 
of arrest): 

Gedeelte van '1en proeftij d, waartoe de bijzon
dere voorwaarden zijn beperkt : 

I s een opclracbt tot bet verleenen van bulp en 
steun gegeven ? 
Zoo ja, aan wien? . 

Opgemaakt 
door den 

Procureur-Generaal 
Officier van Just itie 
Ambtenaar v. b. 0. M. 
Advocaat Fiskaal v/d den 

Zee- en Landmacbt 
Fiskaal b /d Zeekrijosraad 
Auditeur-Militair 

Dagteekening der veroordeeling : _____ _ 

Qualificatie : _____________ _ 

Aanbaling van de artikelen der strafwet : ···-·-·---· 

Bijkomende straf(fen ), waartoe niet voorw. 
is veroordeeld: 

Duur van den proeftijd : ________ _ 
Tijdstip van ingang van den proeftijd: _ __ _ 
T\jdstip van vermoedelijk eind e van den proeI
tijd: 

Beboort bij den algemeenen maatregel van bestuur vastgesteld bij Konink~1k besluit van 
17 Mei 1930 (Staatsblad n°. 198). Mij bekend, 

In bet tweedelid wordtin plaats van ,,10-17, 
28-30 en 32-34" gelezen: 

,,6, 10--16, 18, 27-31 en 35-37" . 
In bet derde lid wordt voor ,,een bijzonder 

toezicbt" ingevoegd : 
,,alsnog b;jzondere voorwaarden mocbten 

worden gesteld of alsnog". 
5. Het tweede tot en met vierde lid van 

artikel 14 worden vervangen door de navolgende 
vier leden: 

,,De aanhouding ,wordt tevens, voor zoover 
deze officier baar niet zelf gelastte, onmiddellijk 
medegedeeld aan den officier van justitie van 
bet arrondissement waarin de voorwaardelijk 
in vrijbeid gestelde zijne werkelijke woonplaats 
beeft. 

Deze oflicier ziet toe, dat de maxunum-ter
mijn van dertig dagen, genoemd in artikel 16, 
derde lid, van b<>t Wetboek van Strafrecbt, niet 

1930 

De Minister van Ju.~t·itie, J. Donner. 

wordt overscbreden. Hij beveelt. bij af!oop van 
dien termijn, indien nog geen bericbt omtrent 
scborsing of berroeping van de voorwaarde
lijke invrijbeidstelling is binnengekomen, de 
opbeffing der aanhouding. Den voorwaardelijk 
in vrijbeid gestelde wordt in dat geval door 
zijne zorg een bewijs van die opbeffing afge
geven, ten aanzien waarvan, zoolang niet eene 
beslissing, als bedoeld in bet volgende licl of 
in artikel 30, is afgekomen, geldt bet.geen in 
dit besluit omtrent de verplicbting tot vertoon 
van den verlofpas is bepaald. 

Vindt Onze Minister na de aanhouding geene 
termen tot scborsing of berroeping van de voor
waardelijke invrijbeidstelling, zoo wordt <lit 
ter kennis gebracbt van : 

1 °. den officier van justitie, genoemd in bet 
tweede lid ; 

2°. bet openbaar ministerie, met de t enuit-

26 
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,oerlegging van de gevangenisstraf bebst; 
3°. het hoofd van politie van de werkelijke 

woonplaats van den voorwaardelijk in vrijheid 
gestelde; 

4°. dengene die met het bijzondere toezicht 
is belast: 

50_ voor zoover niet reeds onder de vorige 
nummers begrepen, het gezag, dat de aan
houding gelastte. 

De officier van justitie van het arrondisse
ment van de werkelijke woonplaats dra.agt zorg 
voor de opheffing van de aanhouding en de 
wederuitreiking van den verlofpas, nadat hierop 
de aanhouding en de opheffing zijn aange
teekend." 

6. Artikel 15 vervalt. 
7. De artikelen 16 tot en met 18 worden 

genummerd 15 tot en met 17. 
8. In artikel 17 nieuw wordt in plaats van 

,,de wet van 12 Juni 1915 (Stnatsblad n°. 247)" 
gelezen: 

,,het Wetboek van Strafrecht". 
9. Na artikel 17 nieuw wordt ingevoegd een 

nieuw artikol 18, luidende : 
,,Art. 18. Wijziging tijdens den proeftij d 

van den duur of den aard van de straf, 
veranderin€; van het einde van den proeftij d , 
eene aanw1jzing als bedoeld bij artikel 22, 

laatste lid, alsmede 
andere omstandigheden welke in het belang 

van de uitoefening van het toe,dcht bekend 
dieneo te zijn en niet vallen onder de artikelen 
27 tot en met 31, 

deelt Onze Minister mede aan : 
10. den officier van justitie en het openbaar 

ministerie, genoemd in artikel 16; 
20. het hoofd van politie van de werkelijke 

woonplaats van den voorwaardelijk in vrijhoid 
gestolde; 

30. dengene die met het bijzondere toezicht 
is belast; 

4°. voor zoover wenschelijk, den voorwaar
delijk in vi-ijheid gestelde." 

10. Artikel 22 vervalt. 
11. De artikelen 23 tot en met 27 worden 

genummerd 22 tot en met 26. 
12. In het tweede lid van artikel 26 nieuw 

wordt achtn ,.gebracht," ingevoegd: 
,,dat het wenschelijk is deze voorwaarden op 

te heffen of alsnog bijzondere voorwaarden te 
stellen,". -

13. H et opschrift van § 4 en de tot deze 
paragraaf behoorende artikelen worden v r . 
vangen door het navolgende : 

,,§ 4. Van wijzi,gtng van besluiten tot voorwaarde
lijke invrijheidstelling · van schorsing, opheffing 
l!an sr.horsing en herroeping va.n een-. voorwnar-

del~f/.;e invrijhe;dstPll'ng. 
Ar!. 27. lndien Onze ~.inister aanv.,nkelijk 

~an oordeel is dat 
in de gestelde b~izondere voorwaarden wijzi

ging client te word.en gebracht, 
deze voorwaarden dienen te worden opge

heven. 
alsnog bijzondere voorwaarden dieneo te 

worden gesteld, 
alsnog eon bijzonder toezicht in het !even 

behoort te worden geroepen, 
het bestn.ande bijzondere toezicht aan een 

antler dan dengene die daarmede te voren was 
belast, behoort te worden opgedragen, of 

de voorwaardelijk,i invrijheidst'llling client tP 
worden geschorst of herroepen. 

doet hij, nadat degene die rnet het bijzonrlere 
tot>zicht is belast, in de gelegenheid i gesteld 
om zijn gevoelen ter zake kenhaar te maken, 
de stukken toekomen aan het Ccntraal College 
voor de Reclasscering tot het uitbrengen van 
ad,ies. 

Art. 28. Zoo spoedig mogeli.ik na een be
~luit tot scborsing wordt eene beslissing ~e
nomen, of de voorwaardel\jke invrijheidstellmg 
zal worden herroepen. Hl(jkt voldoende grond 
tot- herroeping niet aanwezig, zoo beveelt Ooze 
Minister de opheffing van de schor~ing. 

Het C,,ntraal College voor de Reclasseering 
wordt v6cir de be lissing gehoord. 

Ar/. 29. De besli singen 
tot w\jziging ,an de gestelde bijzondere voor

waarden, 
tot opheffiog dier voorwaarden, 

tot- hct alsnog stellen van bijzondcre voor
waarden, 

tot het alsnog in het !even roepen van een 
bijzonder toezicht, 

tot. het opdragen van een bestaand bijzonder 
toezicht aan een antler clan dengene die daar
mede te voren was belast, 

deelt Ooze :rtfinister mede aan : 
1°. den officier van justitie en het openbaar 

ministerie, genoemd in artikcl 16; 
2°. het hoofd van politie van de werkelijke 

woonplaats van den voorwaardelijk in vrijhoid 
gestelde; 

3°. dengene die met het bijzonder toezicht 
is of door het besluit wordt belast; 

4°. dengene die van dat toezicht wordt ont
heven; 

5°. den voorwaarde~jk in vrijheid gestelde. 
Art. 30. De beslissingen tot schorsing of 

herroeping van de voorwaardelijke invrijheid
stelling deelt Onze Minister mede aao : 

1°. den officier van justitie en het opcnbaar 
ministerie, genoemd in artikel 16; 

2°. het hoofd van politie van de werkelijke 
woonplaats van den voorwaardelijk in vrijheid 
gestelde; 

3°. dengene die met het bijzondere toezicht 
is belast; 

4°. indien een aanhouding iogevolge ar
tikel 16, tweede lid, van het Wetboek van 
Strafrocht is voorafgegaan, het gezag, dat die 
b.anhouding gelastte, voor zoover dit niet reeds 
krachtens de vorige nummers mededeeling 
krijgt. , 

Het openbaar ministerie met de tenuitvoer
legging van de gevangenisstraf belast, draagt 
voor de tenuitvoerlegging der beslissing zorg 
en ziet toe, dat deze wordt aangeteekend op 
het executie-extract of de executie-extracten. 

Art. 31. In geval van opheffing van eene 
schorsing vinden de artikelen 6 tot en met 9 
overeenkomstige toepassing. 

De a.anhouding, indien deze plaats vond, de 
schorsing, de opheffing van de schorsing, het 
nog ten uitvoer te leggen gedeelte van de straf 
en het nieuwe einde van den proeftijd worden 
op den weder uit te reiken verlofpas aange
teekend." 

14. a § 4 nieuw volgt het tegenwoordige 
Hoofdstnk TI. Artikel 35 wordt genummerd 32. 

15. Na Hoofdstuk II nieuw wordt inge
voegd: 
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,,HOOFDSTUK III. 
Van d& voorwaardelijke invrijheidstelling van 
tot plaatsing in cene tuchtschool veroordeelden. 

Art. 33. J\llet betrekking tot de voorwaardc
lijke invrijheidstelling van tot plaatsing in eene 
tuchtschool veroordeelden vindt het Eerste 
Hoofdstukeveneensovereenkomstigetoepassing, 
met dien verstan\l.e dat: 

10. in plaats van bet gevange:iisbestuur 
optreedt de directeur of directrice van de tucht
school; 

20. in plaats v,ir. het, Centraal College voor 
de Reclasseering optreedt het Algemeen Col
lege van Toezicht, Bijstand en Advies ovP.r de 
tuchtscholen en rijksopvoedingsgesti,.btPn; 

30_ in het eerste lid van artikel I in plaats 
van ,,ne~en maanden" gelezen worrlt: ,,zes 
maanden'; 

40_ het derde lid, van artikel 2 buit-en tote
passing blijft ; 

50_ in artikel 17 in plaats van ,,ambtenaar 
der reclasseering" gelezen wordt: ,,rijksagent 
voor voorwaardelijk ontslag" ; 

60. de bereidverklaringen, bedoeld in artikel 
19, voor de voorwaardelijk uit eene tuchts0hool 
in vrijbeid gestelden afzonderlijk worden inge
zonden en aanvaard." 

16. Na Hoofdstuk III nieuw volgt de tegen
woordige § 5 van Hoofdstuk I, welke wordt tot 
een afzonderlijk Hoofdstuk met als opschrift : 

,,HOOFDSTUK IV. 
Van voorwaardelijk in vrijheid gestelden die 

militair zijn of worden." 
De artikelen 31 tot en met 34 worden genum

merd 34 tot en met 37. 
17. Artikel 34 nieuw wordt gelezen: 
,,Art. 34. Met betrekking tot straffen, op

gelegd ter zake van feiten door den veroordeelde 
a ls militair gepleegd, neemt Onze Minister gcen 
besluiten tot voorwaardel\jke invrjjheidstelling 
dan na over leg met Onzen Minister van Deiensie 
of van Kolonie.n. 

De bepaling van het voorgaande lid geldt 
mede ten aanzien van besluiten 

tot wijziging van de gcstelde bijzondere voor
waarden, 

tot opheffing van die voorwaarden, 
tot het alsnog stellen van bijzondere voor

waarden, 
tot het alsnog in het !even roepen van een 

bijzqnder toezicht, 
tot het opdragen van het bijzondere toezicht 

aan een antler dan dengene die daarmede te 
voren was belast, of 

tot schorsing of herroeping van de voorwaar
delijke invrijheidstelling, 

-voor zoover die besluiten betreffen militairen 
in werkeljjken dienst." 

18. In artikel 35 nieuw wordt in plaats van 
,,<le gevangenisstraf of de militaire gevangenis
straf" gelezen : 

,,de straf' . 
19. In artikPl 37 nieuw wordt in plaats van 

,,de gevangenisstraf of de militaire gevangenis
straf" gelezen : 

de straf" 
~n in plaats van ,,van Marine, van Oorlog": 
,,van Defensie''. 
20. De tegenwoordige OvergangsbepRling 

vervalt. 

Na artikel 37 11ieuw volgen de tegenwoordige 
Slotbepalingen. 

21. In het formulier, bedoeld in artikel 10, 
wordt in plaats van ,,De Hoofddirecteur der 
rijkswerkinricbtingen V eenhuizen", gelezen : 
De hoofddirecteur der rijkswerkinrichtingen 
,,te Veenhuizen,,,; 

directeur ~-----------
De directrice van de tuchtschool te 

en in plaats van 
Het Bestuur 

"De Hoofddirectenr 
Bet bestuur 
l5ei,oo- /7 17d~ir- ec~ te--u-r 

"D,· d·irecteur 
DP. ,lirectric_e __ 

voornoemd, '' : 

voornoemd, ''. 

22. De tekst van de Uitvoeringsrcgeling 
voorwaardelijke invrijheidstelling. gewijzigd 
-volgen~ de voorafgaande bepalingen, wordt op 
Onzen last, voor:lien van eene indeeling, in het 
Staatsblad gepla11,1,st. 

23. Dit besluit treedt in werking tegelijk 
met de wet van 25 Juni 1929, Staatsb/,ad n°. 360. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwellc in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

Het Loo, den 17den Mei 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J . Donner. 
(Uitgeg. 30 Mei 1930.) 

17 Mei 1930. BESLUIT tot aanvnlling en 
wijziging van de Reclasseeringsregeling. 
s. 200. 

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

Ju~titie van 1 Maart 1930, 2• Afdeeling A, 
n°. 956; 

Overwegende, dat eenige aanvulling en wijzi
ging van de R eclasseeringsregeling wenschelijk 
moet worden geacht ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 April 1930, no. 17); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 Mei 1930, 2• Afdee
ling, A, n°. 815; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de Reclasseeringsregeling, laatstel\jk ge

wijzigd bjj Ons besluit van 27 Januari 1923 
(Staatsblad n°. 28), aan te vullen en te wijzigen 
als volgt: 

Art. 1. Na den aanhef wordt in plaats van: 

,,HOOFDSTUK I. 
Titel I. 

Algemeene bepali11{len." 
gelezen: 

,,ROOFDSTUK 1. 
Algemeene bepalingen." 

2. De artikelen l en 2 worden gelezen : 
Omlijning van het gebied 
der regeling. 

,, ,,Art. 1. Dit besluit omvat de personen die: 
a. voorwaardeljik of onvoorwaardelijk ver

oordeeld zijn tot : 
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1 °. gevangenisstraf of 
2°. plaatsing in eene rijkswerkinrichting; 

b. door de Justitie verdacht worden van een 
strafbaar feit, ter zake waarvan hun een dezer 
straffen kan worden opgelegd ; 

c. veroordeeld ,;ijn wegens of verdacht wor
den van overtreding vn,n artikel 426 of artikel 
453 van het W etboek van Strafrecht. 

Hunne reclasseering wordt van Staatswege 
bevorderd door : 

1°. steun 11.an particuliere bemoeiingen; 
2°. rechtstreeksche overheidsbemoeiing. 

Bet,eekenis van gebezig
de uitdrukkingen. 

Art. 2. Dit besluit verstaat onder : 
,, veroordeelden" : de personen, bedoeld in 

artikel 1, eerste lid onder a, ook na afloop van 
den proeftijd of na hun voorwaardelijk of on
voorwaardelijk ontslag ujt het strafgesticht; 

,,verdachten" : de personen, bedoeld in ar
tikel 1, eerste lid onder b ; 

,,Ooze Minister"; Ooze Minister van Justi
tie." " 

3. Na artikel 2 wordt ingevoegd: 

,. ,,HOOFDSTUK II. 
Steun aan particuliere bemoeiingen. 

Tit e I I. 
Dt particuliere instellingen." 

4. Het tweede tot en met vierde I id van 
artikel 3 worden vervangen door : 

,, ,,Instellingen. 
Voor dien steun komen uitsluitend in aan

merking in het Rijk gevestigde, rechtspersoon
lijkheid bezittende instellingen, wier statuten, 
stichtingsbrieven of reglementen het aanwenden 
van reclasseeringspogingen voorschrijven of 
gedoogen, alsmede houders van in het R ijk 
gevestigde reclasseerings-inricbtingen, voorzoo
ver deze instellingen en bouders eene bereidver
klaring overeenkomstig artikel 4 hebben afge
legd en deze door Onzen Minister is aanvaard. 

In dit besluit worden de instellin~en en bou
ders aangeduid a.ls ,,instellingen"." ' 

5. In artikel 5 wordt in plaats van ,.a.an
vaardt" gele~en: 

,,aanva.ard . 
6. In het eerste lid van a.rtikel 12 wordt 

acbter ,,Colleges van Regenten" ingevoegd: 
,, , aa.n den Hoofddirecteur der rijkswerk-

inricbtingen Veenhuizen". · · 
7. Het tweede lid van artikel 13 wordt 

gelezen: 
,.De secretaris van den recla.sseeringsraad 

wordt door Onzen Minister benoemd en ont
slagen." 

8. De artikelen 15 en 16 vervallen. 
9. De artikelen 17 tot en met 26 worden 

genummerd 15 tot en met 24. 
10. In artikel 16 nieuw worden de letters 

c, d en e vervangen door : 
,,r,. de ondersteuning van hunne ~ezinnen ; 
d. de uitoefening van patronaat.' 
11. In artikel 17 nieuw wordt gelezen 

onder a: 
,,a. kosten in verband met de plaatsing en 

bet toezicbt ; ". 
12. Het slot van bet eerste lid van artikel 

19 nieuw wordt g·elezen : 

,,binnen het eerRte halfjaar na het onher
roepelij~ worden van de voorwaardeljjke ver
oordeehng, het verlate_n_ van bet strafgesticbt 
of bet r11zen bIJ de Just1tie van de verdenking." 

13. In bet tweede lid van artikel 21 nieuw 
wordt in plaats van ,,ontslagene of bedreigde" 
gelezen: · 

,, veroordeelde of verdachte' '. 
14. Artikel 22 nieuw wordt gelezen : 

Verpleging in gestichten. 

. ,,Art: 22. Gewoon subsidie voor verpleging 
m geshchten kan worden genot,en tot een maxi
mum van 50 cent pe,· hoofd en per dag en "6· 
durende ten hoogste een jaar. "' 

In verband met bijzondere omstandigbeden 
kan Ooze Minister, het Centraal College voor de 
Reclasseering gehoord, het maximum van 50 
cent overschrijden of den termijn van een jaar 
~en of meermalen telkens met ten hoogste een 
iaar verlengen .: ~e geheele verpleegtijd mag 
m geen geval v1Jf iaar te boven gaan." 

15. De aanhef van a.rtikel 24 nieuw wordt 
gelezen: 

,. Voorwaarden voor toe
kenning van de sn bsidie. 

Ge~n verplegingssubsidie wordt toegekend, 
tenz1J aan de volgende voorwaarden wordt vol
daan :". 

16. De artikelen 27 tot en met 29 vervallen. 
17. De artikelen 30 tot en met 34 worden 

genummerd 25 tot en met 29. 
18. In het tweede lid van artikel 29 nieuw 

wordt in plaats van ,,ontslagenen of bedreigden" 
gelezlln: 

,,veroordeelden of verdachten". 
19. Artikel 35 verve.It. 
20. De artikelen 36 tot en met 47 worden 

genummerd 30 tot en met 41. 
21. Het eerste lid van artikel 30 nieuw wordt 

gelezen: 

Algemeen subsidie in 
verband met plaatsing 
en toezicht. 

,,Ter tegemoetkoming in de kosten van plaat
sing van en toezicht over personen, als bedoeld 
in artikel 1, kunnen Wij op voordracht van 
Onzen J',llinister jaarlijks een algemeen subsidie 
toekennen." 

22. In het eerste lid van artikel 32 nieuw 
wordt in plaats van ,,19b" gelezen: 

,, 17b". 
23. De aanhef van artikel 35 nieuw wordt 

gelezen: 

Aanwijzing van veroor
deelden." 

,,Veroordeelden, voor wier reclasseering an
ders geen bemoeiingen van instellingen te ver
wachten zjjn, kunnen ..... 

24. Het tweede lid van artikel 37 nieuw 
wordt gelezen : 

,,Voor zoodanige voorwaardelijke aanwijzing 
komen inzonderheid voorwaardelijk uit eene 
gevangenis of rijkswerkinrichting ontslagenen 
in aanmerking." 

25. In artikel 38 nieuw wordt in plaats van 
,,32" gelezen : 

,,27". 
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26. In artikel 39 nieuw vervallen de woor-
dcn: 

,,Hoofdstuk I," 
en 
., , dezer reaelinf! zooveel mogelijk" . 
27. De arti'i'.e!en 48 tot en met 52 worden 

vervangen door het navolgende: 

Bevoegdheid tot het doen 
van aanwijzingsvoor
stellen. 

,,Art. 42. Tot het doen eener aanwuzmg 
kunnen, voor zoover deze niet ambtshalve door 
Onzen Minister geschiedt, voorstellen worden 
gedaan door de r11C!asscerin_gsraden, de amhte
naren de1 reclasseering, de colleges van regenten 
over en de direct euren van de strafgestichten 
en het Openbaar Ministerie. 

Hooren van het Open-
baar Ministerie. 

Art. 43. Voorwaardelijk veroordeelden wor
den niet aangewezen dan het Openbaar Mi
nisterie gehoord. 

Aanwij zing van ver-
dachten . 

Art. 44. Verdachten kunnen, het Openbaar 
Minist erie gehoord, worden aangewezen aa:n 
inst e!linaen, die zich in het algemeen bere1d 
hebben ;erklaard zoodanige aanwijzingen te 
aanvaarden. 
1 De artikelen 35 tot en met 42 v inden over
eenkomstige toepassing. 

Uitstel of schorsing der 
vervolging. 

Art. 45. Verdachten worden niet aange
wezen, dan indien t ermen aanwezig zijn de 
strafvervolging voorloopig uit t e stell en of t e 
scborsen. 

Tit e l V. 
Voorkomen van eerste opzending. 

V oorkomen van eerst e 
opzending naar eene rijks
werkinricbting. 

A rt. 46. Indien de strafvervolging van een 
verdachte tot plaatsing voor de eerst e maal 
in eene rijkswerkinricbting zou kunnen leiden 
en herhaling van strafbare Ieiten door den be
trokken persoon naar bet oordeel van bet, Open
baar Ministerie vermoedelij .r zal kunnen worden 
voorkomen, indien pogingen tot reclasseering 
worden aangewend, stelt het Openbaar Minis
t erie de vervolging uit en doet het, indien be
moeiingen van instellingen anders niet z~jn t e 
verwacbten, een voorstel tot a.anwijzing over
eenkomstig Titel IV." 

28. Na artikcl 46 nieuw wordt in plaat s van: 

,,HOOF DSTUK II. 
Rechtstreeksche overheidsbemoeiing." 

gelezen: 
,,HOOFDSTUK III. 

Rechtstreeksche overbeidsbemoeiing." 
29. De artikelen 53 tot en met 72 worden 

genummerd 47 tot en met 66. 
30. Het eerst e lid van artikel 4 7 nieuw wordt 

gelezen: 

Begrenzing der recbtstreek
sche overbeidsbemoeiing. 

,,Op voorstel van een reclasseeringsraad, een 
ambtenaar der r eclasseering, het college van 
r egent.en over of den directeur van een strafge
st icht of bet Openbaar ~inisterie, dan ~ .el 
ambtshalve kan Ooze Mimster, zoo mogeliJk 
het Centraal Col]eo-e voor de R eclasseering ge
hoord, besluiten ~et betrekking t ot veroors 
deelden of verdacbten bepaald omschreven 
reclasseeringsmaatregelen van overheidswege 
te doen nemen. mits gebleken is, dat bemoei
ingen van instellingen in het ?,nderhavige geval 
niet te verwachten of om h\JZondere redenen 
ongewenscht zijn." 

31. Artikel 48 nieuw wordt gelezen : 
Art. 48. ' Ten aa.nzien van verdacbten vindt 

artikel 45 ovoreenJrnms•ige toepassing. " 
32. H at eerst e lid van art ikel 49 nieuw 

wordt gelezen : 

,,R egeling v1;1,n de kosten, 
de voorwaarden en het 
toezicht . 

Op hilt bij artikel t7 bedoelde besluit vinden 
,lP art ikelen 36, eerste lid onder 3°., en 37, eerste 
lid, overeenkomstige t oepassing." 

33. In artikel 50 nie1tw wordt in plaats van 
,,53" gele7,en : 

,,47". 
34. Na art ikel 50 nieuw wordt in plaats van: 

,,HOOFDSTUK IV. 

Van het Centraal College vo,;r de R eclasseering." 
gelezen: 

,,HOOFDSTUK IV. 

Het Centraa l College voor de R eclasseering." 
35. H et vierde lid van artikel 51 nieuw 

wordt gelezen : 
,,Aan het College wordt door Ons een Se

cret aris toegevoegd." 
36. In artikel 57 nie1tw worden de volgende 

wiizigingen aangebracht. 
Jn het eer8te lid wordt in plaats van ,,26, 

33 - 35, 43 en 55" gelezen : 
,, 24, 28, 29, 37 en 49". 
R et tweede lid wordt gelezen: 

Onverminderd het bepaalde bij artikel 28, 
tw'~ede lid, is het bevoegd inlichtingen te vragen 
aan de bestmen of clirect euren der strafge
stichten ; de leden en de tie_cret'aris hebben tot 
die gesticbten en de daann opgenomen pe:
sonen vrijen toegang. Door leden en secretans 
worden geen bezoeken gebracht dan met ~a?h
tiging van den voorzitter; ~eze ,m~ ht1gmg 
wordt voor ieder bezoek b1JzonaerhJk ver
leend." 

37. In artikel 62 nieuw vervallen de woor
den: 

, vereeniging, stichting of" . 
38. De t ekst van de R edasseeringsregeling, 

gew:jizigd volgens de voorafgaande bepaling~n, 
,vordt op Onzen last, voorzien van eene m
deelina, in het Staatsblad geplaatst. 

39. 
0

Dit besluit treedt in werking t egelijk 
met de wet van 25 J uni 1929, Staatsblad n°. 360. 

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

Het Loo, den 17den Mei 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, J. Donner. 
(Uit,geg. 30 Mei 1930.) 

17 Mei 1930. BESLUIT tot aanvulling en 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
15 Juni 1905, Staatsblad n°. 208, tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel 39 sexies 
van het Wetboek van Strafrecht. S. 201. 

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

Justitie van den 1 Ma.art 1930, 2• Afdeeling A, 
n°. 956; 

Gezien de wet van 25 Juni 1929, Staatsblad 
n°. 360, houdende nadere voorzieninaen be
treffende de voorwaa.rdelijke veroorde~g en 
de voorwaardelijke invrijheidstelling ; 

0. dat het onder meer in verband met de 
genoemde wet wenschelijk is eenige aanvulling 
en wijziging aan te brengen in Ons besluit van 
15 Juni 1905, Staatsblad n°. 208, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 39 sexies van het Wetboek 
van Strafrecht ; 

Den Raad van State gehoord ( advies van 
8 April 1930, n°. 17); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 Mt>i 1930, 2• Af. 
deeling A, n°. 815 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Ons besluit van 15 Juni 1905, Staatsblad 

n°. 208, tot vaststelling van een algerneenen 
maatregel van bestuur, a.ls bedoeld in artikel 
39sexies van het Wetboek van Strafrecht, a.an 
te vullen en t e wijzigen als volgt : 

Art. 1. In artikel 1 worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht. ' 

H et eerste lid wordt gelezen : 
,,H et besluit bedoeld bij artikel 39quater, 

eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, 
wordt genomen op met redenen omkleed voor
stel of na ingewonnen gevoelen, 

van het hoofd van het rijksopvoedingsge
sticht, waar de veroordeelde zich beviudt of, 
indien de voorziening van regeeringswege in de 
opvoeding reeds voorwaardelijk is l!eiiindigd, 
z1ch bij het voorwaardelijk eindigen bevond, of 

van het besj;uur der vereenigin~, stichting 
of instelling, waaraan hij is of biJ het voor
waardelijk eindigen van de voorziening in de 
opvoeding was toevertrouwd." 

Het tweede en derde lid worden een afzon
derlijk artikel, aenummerd 2. 

2. In artikel 2 nieuw worden de volgende 
wijzigingen aangebracht. 

In den aanhef van het eerste lid wordt in 
plaats van ,. vorig lid" gelezen : 

,, voorgaande artikel". 
In hetzelfde lid wordt onder 3°. gelezen: 
,,3°. de voorwaarden, welke, naar het oor-

deel van het hoofd of het bestuur in elk bij
zonder geval a.an de opschorting zouden be
hooren te worden verbonden, a.ls hoedanig 
onder meer kan worden gesteld het verblijf in 
of buiten een bepaalde plaats of het zich ter 
verplegin$ Jaten opnemen in een bij hct besluit 
a.an te w1jzen inrichting." 

In het tweede lid wordt tusschen de num 
mers 1°. en 2°. een nieuw nummer ingevoegd, 
luidende: 

,,2°. in geval de voorziening van regeerings
wege in de opvoeding reeds voorwaardelijk is 
geeindigd, het schriftelijk gevoelen van dengene, 
die met het toezicht over den veroordeelde is 
belast ;" 

en wordt nummer 20. genummerd 3°. 
3. De artikelen 2 en 3, oud, worden genum

merd 3 en 4. 
4. In artikel 3 nieuw wordt in plaats van 

,,dat de veroordeeling heeft nitgesproken" ge
lezen: 

,,dat de beslissing omtrent de veroordeeling 
tot gevangenis traf heeft gegcven". 

5. Artikel 4 oud vervalt. 
6. Artikel 8 vervalt. 
7. Artikel 9 wordt genummerd 8. 
8. Na artikel 8 nieuw wordt ingevoegd een 

nieuw artikel 9, luidende : 
,,Art. 9. Indien den veroordeelde door Ons 

vermindering van straf wordt verleend of indien 
w~jzigingen worden gebracht in de bij de op
schorting gestelde voorwaarden, geschiedt hier
van door bemiddeling van het Departement 
van J ustitie mededeeling a.an de autoriteiten, 
bedoeld bij artikel 3. 

Het openbaar minist-erie bij het rechterlijk 
college, dat de beslis ing omtrent de veroor
deeling tot gevangenisstraf heeft gegeven, 
draagt zorg dat een en antler op den verlofpas 
wordt aangeteekend." 

9. Het tweede lid van n.rtikel 10 wordt ge
lezen : 

,,De aanhouding wordt tevens, voorzoover 
rleze officier haar niet zelf gelastte, onmiddellijk 
medegedeeld aan den officier van justitie van 
het arrondissement, waarin de aanhouding 
plaats vond." 

10. De artikelen 11 tot en met 13 worden 
vervangen door het navolgende: 

,,Art. 11. De officier, bedoeld bij het voor
gaabde artikel, ziet toe, dat de maximum
ter~jn van dertig dagen, genoemd in artikel 
39qitinquies, tweede lid, van het Wetboek van 
Strafrecht, niet wordt overschreden. Hij be
veelt bij afloop van dien termijn, indien nog 
geen bericht omtrent schorsing of herroeping 
van de opschorting is binnengekomen, de op
heffi.ng der aanhouding. Den voorwaardelijk in 
vrijheid gestelde wordt in da,t geval door zijn 
zorg een bewijs van die opheffing afgegeven, 
ten aanzien waarvan, zoolang niet een beslissing 
a.ls bedoeld in artikel 12 of artikel 13 is afge
komen, geldt hetgeen in dit besluit omtrent 
de verplichting tot vertoonen van den verlof
pas is bepaald. 

Art. 12. Worden na aanhouding geen ter
men gevonden tot, schorsing of herroeping van 
de opschorting, zoo wordt dit ter kennis ge
bracht van: 

1 °. den officier van justitie, bedoeld bij 
artikel 10; 

2°. indien deze officier de aanhoudi ng niet 
zelf gelastte, hct betrokken hoofd vangemeente
politie. 

De officier van justitie, bedoeld bij artikel 10, 
draagt zorg voor de opheffing van de aanhou
ding en de wederuitreikin~ van den verlofpas, 
nadat hierop de aanhoudmg en de opheffing 
zijn aangeteekend. 
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Art. 13. Wanneer het hoofd van het De
partement van Justitie besluit tot schorsing 
of herroeping van de opschorting, geschiedt 
hiervan mededeeling aan : 

1 °. de autoriteiten, bedoeld bij artikel 3; 
2°. hen, die ingevolge artikel 1 een voor

stel tot opschorting hebben gedaan of ter zake 
zijn gehoord; 

30_ indien een aanhouding is voorafgegaan, 
de autoriteiten, bedoeld bij artikel 12, eerstelid. 

Het openbaar ministerie bij het rechterlijk 
college, dat de beslissing omtrent de veroor
deeling tot gevangenisstraf heeft gegeven, 
draagt zorg voor de tenuitvoerlegging van het 
besluit. 

Art. 14. Zoo spoedig mogelijk na een be
sluit tot schnrsing wordt een beslissing ge
nomen, of de opschorting zal worden herroepen. 
Blijkt voldoende grond tot herroeping niet 
aanwezig, zoo beveelt het hoofd van het De
partemrnt van Justitie de opheffing van de 
schorning. 

Van de beslissing tot opheffing geschiedt 
mededeeling aan : 

1°. het bestunr der gevangenis tot welker 
bev0lking de veroordeelde behoort of geacht 
wordt te behooren; 

2°. de autoriteiten, bedoeld bij artikel 3 ; 
3°. hen, die ingevolge artikel 1 een voorstel 

tot opschorting hebben gedaan of t er zake zijn 
gehoord. 

Het bestuur der gevan!7enis draagt zorg voor 
de uitvoering van de beslissing en de wederuit
reiking van den verlofpas, nadat hierop de aan
houding, indien deze plaats vond, de schorsing, 
de opheffing van de schorsing en het nog ten 
uitvoer te leggen gedeelte van de straf zijn 
aangeteekend." 

11. Artikel 14 oud wordt genummerd 15. 
12. Na artikel 15 nieuw ·wordt ingevoegd 

een slotbepaling, luidende : 

,,Slotbepaling. 
Dit besluit kan worden aangehaald als : Uit

voeringsregeling opschorting gevangenisstraf." 
13. In het formulier, hetwelk bij het be

sluit gevoegd is, wordt in het opschrift en in 
den viifden regel ,,artikel 3" vervangen door : 
,,artikel 4". 

14. Dit besluit treedt in werking tegelijk 
met de wet van 25 Juni 1929, Sta.atsblad n°. 360. 

Onze Minister van Justitie is helast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

Het Loo, den l 7den Mei 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. Donner. 
( Uit,geg. 30 M ei 1930.) 

17 Mei 1930. BESLUIT tot wijziging van het 
Psychopathenreglement. S. 202. 

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

Justitie van 1 Maart 1930, 2e Afdeeling A, 
no. 956; 

Overwegende, dat in verband met de wet 
van 25 Juli 1929 Staatsblad n°. 360, houdende 
nadere , oorzieningen betreffende de voorwaar
delijke veroordeelinl!' eg de voonvaardelijke iu-

vrijheidstelling, eenige wijziging van bet Psy
chopathenreglement, vastgesteld :Oij Ons besluit 
van 28 September 1928, Staatsblad n°. 386, 
wenschelijk moet worden geacht ; 

Den Raad van State gehoord (adv:ies van 
8 Apri\ 1930, no. 17); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 Mei 1930, 2e Afdee-
ling A, n°. 815 ; _ 

Hebben goedgevonden en verstaan : · 
Art. 1. In het derde lid van artikel 126 

van het Psychopathenreglement wordt in plaats 
van ,,Latere wijzigingen in" gelezen : 

,,Latere beslissingen met betrekking tot". 
2. Dit besluit treedt in werking tegelijk met 

de wet van 25 Juni 1929, Staatsblad n°. 360. 
Onze Minister van Justitie is belast met de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal warden gezonden aan den Raad 
van Sta.te. 

Het Loo, den 17den Mei 1930. 
WILHELMINA. 

De Mini ster van Justi ie, J. Donner. 
( Uitgeg. 30 Mei 1930.) 

17 Mei 1930. BESLUIT tot aanvulling en 
wijziging van den algemeenen maatregel 
van bestuur van 24 December 1925, Staats
blad no. 486. S. 203. 

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

Justitie van 1 Maart 1930, 2de Afdeeling A, 
no. 956; 

Overwegende, dat eenige aanvulling en wijzi
ging wenschelijk is van den algemeenen maat
regel van bestuur van 24 December 1925, 
Staatsblad n°. 486; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 April 1930, no. 17) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 13 Mei 1930, 2e Af. 
deeling A, n°. 815; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den algemeenen maatregel van bestuur van 

24 December 1925, Staatsblad n°. 486, aan te 
vullen en te wijzigen als volgt : 

Art. 1. Her eerste lid van artikel 2 wordt 
gelezen: 

,,Het openbaar ministerie kan in het belang 
van het onderzoek in eene strafzaak opdrachten 
tot het verzamelen van gegevens betreffende 
de persoonlijkheid, de levensom8tandigheden 
of de reclasseering van een verdachte, of van 
andere dergelijke gegevens verstrekken aan : 

10. de personen of lichamen, op het gebied 
der reclasseering of der kinderbescherming of 
op dergelijk gebied werkzaam, wier bereidver
klaring, bedoeld in artikel 4 der Reclasseerings
regeling is aanvaard, of die zich bereid hebben 
verklaard zoodanige opdrachten uit te voerei;i 
of daartoe z~jn ingesteld of aangewezen ; 

2° . de ambtenaren voor de Kinderwetten; 
3°. indien Onze Minister van Justitie hier

tegen in bijzondere gevallen met het oog op de 
overige dienstvervulling van deze ambtenaren 
geen bezwaar verklaart te hebben, de ambte
naren van de reclasseering." 

2. In artikel 3 wordt in plaats van ,,ambte
naren, personen of lichamen" gelezen : 

.,per~Qnen Qf lichamen of ambtena ren". 
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3. Artikel 5 wordt gelezen : 
,,.'irt. 5. Uit 's Rijks kas worden vergoecl: 
1 °. nooclzakelijke bijzondere kosten, in ver-

band met een verzoek of eene opdracht, als in 
dit besluit bedoeld, gemaakt na verkregen 
macl;itiging of onder opvolgencle goeclkeuring 
van het openbaar ministerie ; 

2°. algemeene kosten, niet in verband met 
een bij zonder verzoek of eene bijzondere op
dracht gemaakt, voor zoover Onze Minister 
van Justitie hiertoe termen aanwezig acht." 

4. Dit besluit treedt in werking tegelijk 
met de wet van 25 Juni 1929, Staatsblad, n°. 
360. 

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

Het Loo, den 17den Mei 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. Donner. 
fUitgeg. 30 M ei 1930.) 

17 Mei 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 39 j0 • art. 75. 

Nu B. en W ., gevolg gevende aan eene 
daartoe strekkende uitnoodiging van Ged. 
Staten, van hun aanvankelijk standpunt 
zijn teru!!gekomen, en, zonder reserve be
treffend het proefjaar waarvoor de patient, 
in een krankzinnigengestioht was opge
nomen, de kosten van verpleging voor 
rekening van hunne gemeente hebben ge
nomen, hebben zij hun gemeente a ls woon
plaats van den patient in den zin van art. 
van art. 39 erkend, zoodat het geschil ge
acht moet worden door Ged. Staten in 
der minne te zijn bijgelegd, en de Kroon 
derhalve niet bevoegd is bet geschil, waarin 
Ged. Staten hebben bemiddeld, te be
slissen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van . den armlastigen krankzinnige Nicolaas 
van der Meulen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gesch ill en van Bestuur, gehoorcl, advies van 
1 M ei 1930, n°. 301 ; 

Op de voordr acht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 13 Mei 1930, n°. 1372, Afd. 
A 1·mwezen; 

0 . dat Nicol aas van der Meulen, geboren 
te Leeuwarden den 3en Juli 1863, woonde 
te Vught, welke gemeente hij op 12 of 13 
October 1927 verliet, bewerende te Amster
dam werk te kunnen krijgen; dat hij , na op 
22 October 1927 in zijn voormalig kosthu is 
te Vught te zijn teruggekeerd en a ldaar een 
tweetal nachten te hebben gelogeerd, den 
24en October daaraanvolgende zonder op
gave van adres vertrok; dat h ij in den nacht 
van 11 op 12 ovember daaraanvolgend een 
strafbaar fe it pleegde, als gevolg waarvan hij 
in arrest werd gesteld; dat bij vonnis der 
Arr.-rechtbank te 's-Hertogenbosch van 10 
Mei 1928 op requisitoir van den Officier van 
J ustitie zijne opneming in een krankzinnigen
gesticht werd gelast; dat hij di"enovereenkom-

stig op 12 Mei 1928 voor een proeftijd van 
cen jaar in het R ijkskrankz innigengesticht te 
,voensel (gemeente Einclhoven) werd opge
nomen; dat nadat Ged. Staten van Noord
Brabant de stukken betreffende een oncler
zoek naar de woonplaats van den patient aan 
Onzen Minister hadden doen toekomen, Onze 
Minister bij schrijven van 26 Jul i 1928 aan 
Geel. Staten mededeelde, dat blij kens de stuk
ken, toen N. van der Meulen op 12 of 13· 
October 1927 zijn kosthuis te Vught verl iet, 
aldaar nog goederen voo1· hem werden be
waard, welke daar nog aanwezig waren, toen 
zijne interneering in een krankzinnigengesticht 
werd gerequireerd en dat hij omstreeks 22 
October 1927 in dat kosthu is nog een ige 

1 nachten heeft doorgebracht; dat Ooze Mi
nister voorts opmerkte dat deze omstandig
heclen in onderl ing verband beschouwd en 
gelet op artikel 75 B. W. hem aanleiding 
geven tot de aanvankelijke opvatting, dat de 
gemeente Vught de woonplaats van den pa
tiiint is gebleven; dat Burgemeester en Wet
houders van Vught, door Ged. Staten met 
het gevoelen van Onzen Minister in kennis 
gesteld, daarop besloten de verp leegkosten van 
den patient voor rekening van hunne gemeen
te te nemen; dat de waarnemende geneesheer
Directeur van het Rijkskrankzinnigengesticht 
op 26 April 1929 ter kennis van Burgemeester 
en Wethouders van Vught bracht, clat Van 
der Meulen ook na het verstrijken van zij n 
proefjaar gestichtsverpleging noodig h ad, zoo
dat eene nieuwe rechterl ij ke macht ig ing tot 
verblij f in een krankzinnigengesticht bereids 
door hem was aangevraagd; dat Burgemees
ter en Wethouders op 11 Mei daaraanvolgen
de vernamen, dat Van cler 11eulen reeds was 
overgebracht naar het krankzinnigengesticht 
,,Voorburg" en eene nota van verpleegkosten 
te zijner tijd aan de gemeente Vught zou 
worden aangeboden; 

dat Burgemeester en Wethouders van V ught 
thans van oordeel zijn, clat hunne gemeente 
feitelijk ten onrechte reeds een jaar de ko ten 
van verpleging van Van der Meulen heeft 
betaald terwij l niet is te voorzien hoelang 
deze ve'rpleging nog zal duren; dat zij mits
dien bij Onzen Minister er op aangedrongen 
hebben, te bevorderen, dat cleze kosten voor 
rekening van bet Rijk worden gebracht; dat 
Onze Minister hiertoe niet berei d is gevonden; 

0. dat ingevolge artikel 39, l e l id , der 
Armenwet de kosten voortvloeiende uit de 
verpleging van arme k1·ankz innigen worden 
voldaan uit de kassen der gemeente, waar de 
verpleegden woonplaats hadden in den zin 
van het Burgerl ij k Wetboek, ten tijde, dat 
de rechterlijke macht iging om h en in een 
gesticht te plaatsen wercl aangevraagd en in
dien die woonplaats binnen het Rij k niet is 
aan te wijzen, uit 's R ijks kas, terwij l ui t ar
tikel 75, l e lid, der wet volgt, dat de geschil
len over de woonplaats, bedoeld in art. 39 
alleen clan door Ons worden besl ist, zoo zij 
n iet door Ged. Staten in der minne worden 
bijgelegd; 

dat nu blijkens de stukken en het verh an
delcle in de openbare vergadering der Afdee
ling van den Raad van State, voor de Geschil
len van Bestuur, waarin over deze zaak ver
lag i uitgebracht, Burgemeester en , vet-
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houders van Vught, gevolg gevende aan eene 
daartoe strekkende uitnoodiging van Ged. 
Staten van Noord-Brabant van hun aanvan
k lijk standpunt zijn teruggekomen, en zonder 
reserve betreffende het proefjaar waarvoor de 
patient in e n krankzinnigengesticht was op
genomen, de kosten van verpleging van N . 
van der Meulen voor 1·ekening van hunne ge
meente hebben genomen ; 

dat Burgemeester en W ethouders van Vught, 
dusdoende gehoor gevende aan het gevoelen 
van Onzen Minister, hun gemeente a ls de 
woonplaats van den patient in den zin van 
art. 39 der A rmenwet hebben erkend, zoodat 
het gesch il geach t moet worden door Ged. 
Staten in der minne te zijn bijgelegd ; 

dat geen nieuw gesch ilpunt in beroep wordt 
aangevoerd en Wij derhal ve niet bevo gd zijn 
het geschil , waarin Ged. Staten hebben be
m iddeld, te beslissen; 

Gezien de Armenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

te ve rkl aren dat hier niet aanwezig is een 
gesch il, dat door Ons, den R aad van State, 
Afdeel ing voor de Geschillen van Bestuur, ge
hoord, kan warden bes! ist. 

Onz Minister van •Binnenl andsche Zaken 
en L anclbouw is belast, enz. (A. B.) 

19 M ei 1930. BESLUIT tot het va tstellen 
van ecne regeling voor de toekenning van 
belooningen wegens het a fsluiten van ver
zekeringen en het innen van premien aan 
de agentcn der vrijwillige ouderdomsver-
zekeri ng. . 204. 

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

Arbeid , H andel en Nijverhe id van 12 Mei 
1930, n°. 1784, Afdeel ing Arbeidersverzeke
ring; 

Gelet op artikel 46, eerste lid, onder d, der 
Radenwet en op de artikelen 19 en 20 van 
Ons Bes luit van 17 April 1923, S taatsblad n°. 
146, zooals dat luidt volgens den tekst, be
kendgemaakt bij Ons Besluit van 28 Decem
ber 1926 (Staatsblad n°. 449) en daarna laa t
stelijk gewijzigd bij Ons Besluit van 28 F e
bruari 1930 (Staatsblad n°. 56) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen a ls volgt: 
Art. 1. De vaststelling van de belooningen, 

toe te kennen aan de agenten der vrijwillige 
ouderdomsverzekering, voor het afsluiten van 
verzekeringen en voor het innen der premien, 
ge chiedt door elken R aad van Arbeid voor 
de in zijn gebied werkzame agenten, met in
achtneming van de navolgende regelen en be
hoeft de goedkeuring van den Verzekel'ings
raad. 

Afsluitprovisie. 
2. De aan de agenten toe te kennen beloo

n ing voor het afsluiten van verzekeringen oe
staat uitsluitend in provisie en bedrangt ten 
hoogste en voor eenmaal : 

a. voor verzekeringen, gesloten kra htens 
a rtikel 10 der Ouderdomswet 1919 op uen der 
premietarieven, oorspronkelijk opgenomen in 
artikel 10 van Ons Besluit van 30 ,lanuari 
1920, Staatsblad n°. 47, en in artikel 16 van 
Ons Besluit van 17 Maart 1921, Staatsblad 

n°. 538: indien de leeftijd van den verzekerde 
bij het ingaan van de verzekering is 

minder dan 35 jaren: 10 weekpremien; 
van 35 tot 44 8 

45 49 6 
50 54 5 
55 59 4 
60 ,, 65 .. 3 ,, ; 

b. voor verzekeringen, gesloten krachtens 
artikel 10 der Ouderdomswet 1919 op het ta
rief, oorspronkelijk vermeld in het eerste lid 
van artikel 61 van Ons B esluit van 17 April 
1923 , Staatsblad n°. 146, in zijn oorspronke
lijken tekst, a ls sub a, maar in g~en geval 

1 meer dan 2½ % van de verzekerde Jaarrente; 
c. voor verzekeringen, ge loten krachtens 

artikel 10 der Ouderdomswet 1919 voor zoo
ver in de daarvoor te b talen premien een 
vergoeding voor admin istratiekosten mede be
grepen is, 2½ % van de verzekerde jaarrente, 
doch in geen geval meer dan 25 % van de 
jaarpremie. (De jaarpremie te stellen op 
0,86 X 52,18 X weekpremie, a£ te ronden 
tot 44.87 X weekpremie.) 

3. \Vanneer het rentebedrag der door een 
agent afgesloten verzekeringen binnen een 
door den Raad van Arbeid te bepalen tijds
ruimte stijgt boven een, m ede door dien Raad 
te bepalen minimum, kan door den Raad van 
Arbeid aan dien agent een extra-afsluitpro
vise worden toegekend over het geheele door 
hem in de bedoelde tijdsruimte afgesloten be
drag, tot een maximum van 25 % der in arti
kel 2 genoemde provisie. De regelen, waar
naar die toekenn ing zal plaats hebben, ver
ei chen voor hun in werking treden de goed
keuring van den Verzekeringsraad. 

4. a. Voor het slui ten van een verzeke
ring binnen een jaar na het verlagen van een 
andere verzekering op hetzelfde hoofd, wordt 
slechts provisie toegekend over het bedrag, 
waarmede de beide verzekeringen te zamen 
de oudste verzekering, gerekend naar het 
hoogste bedrag, waarvoor d ze geloopen heeft, 
overtreft. Verzeker-ingen, waarvoor de premie
betaling is geeindigd , worden voor de toepas
s ing van dit artikel al tot een rentebedrag 
nu! verlaagde verzekeringen beschouwd. 

b. Ingeval van her tel eener verzekering 
wordt slechts afsl ui tprovi ie toegekend voor 
zooverre die daarvoor niet reeds genoten was 
terzake van dezelfde verzekering. Was de 
premiebetaling gestaakt binnen 3 maanden 
na den aanvang der verzekering, dan wordt 
voor de toepassing van a rtikel 5 de t ijd, waar
over v66r de staking premie betaald werd, 
mede in aanmerking genomen . 

5. De gewone afsluitprovisie wordt u itbe
taald, wanneer voor de betrokken verzeker ing 
over 13 weken of 3 maanden de premie is vol
daan door den verzekerde of voor den ver
zekerde door den persoon, die de prem ie be
taalt. en die premie door den agent aan den 
R aad van A rbeid is verantwoord en afgedra
gen. Voor de extra a£ luitprovisie kunnen 
te rzake van de u itbeta ling bijzondere voor
waarden worden gesteld. 

De agent blijft gehouden tot terugstorting 
van een evenredig dee! der uitgekeerde af
sluitprovisie, inclien , binnen een jaar na den 
aanvang, de premiebetaling op de betrokken 
verzekering wordt gestaakt. 
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Incasso-belooning. 
6. De t.oe te kennen belooning voor het 

innen der premien kan ten deele bestaan uit 
een tijdelijk gegarandeerd bedrag per week, 
indien de aan eenigen agent ter inning opge
dragen portefeuille een zoodanigen omvang 
heeft, dat het beheer daarvan zijn voile ar
beidskrach t vraagt. 

Dat gegarandeerd bedrag mag niet hooger 
zijn dan f 15 per week. 

De som van het, als gegarandeerd loon uit
betaald bedrag, te zamen met de in artikel 7 
sub I e, IIc en IIIb voor deze agenten aange
geven, gedeeltelijke procentsgewijze beloonin
gen, mag over een kalenderjaar niet hooger 
zijn dan het bedrag, hetwelk den agent zou 
toekomen, wanneer zijne incasso-belooning 
enkel naar de in artikel 7 aangegeven voile 
provisiepercentages werd berekend. H et ge
garandeerd bedrag moet warden herzien, in
dien en zoodra blijkt, dat, gerekend over het 
laatst verschenen kalenderjaar, de hier aange
geven grens ten aanzien van eenigen agent is 
overschreden. 

7. De aan de agenten toe te kennen be
looning voor het innen der premien mag niet 
uitgaan boven de bierna te noemen percen
tages van de geinde en aan den R aad van 
Arbeid afgedragen premiebedragen. 

I. a. 1. Voor verzekeringen, gesloten krach
tens artikel 24 der Ouderdomswet 1919 en 
voor verzekeringen, krachtens artikel 10 dier 
wet gesloten v66r 1 F ebruari 1923 : 

ten hoogste 12 % van de premien, die we
kelijks worclen geind; 

ten hoogste 8 % van de premien, die, met 
goedvinden van den Raad van Arbeid, op 
verzoek van dengeen, die ze betaalt, in andere 
ter1nijnen worden voldaan. 

2. Voor alla sub 1 genoemde premien kan 
eenzelfde provisiepercentage worden vastge
steld door den R aad van Arbeid, voor een of 
meer van zijne agenten, onafhankelijk van de 
termijnen, waarin de premiebetaling plaats 
heeft, mits dit percentage zoodanig wordt be
paal d, dat bet totale bedrag der, naar dien 
maatstaf uit te keeren, provisie voor de hier
bedoel de verzekeringen, uit te betalen aan 
alle agenten van eenen Raad van Arbeid te 
zamen, over een kalenderjaar gerekend, niet 
meer beloopt clan wanneer de sub 1 vermelde, 
onderscheiden percentages zouden zijn toege
kend. Een desbetreffende regeling wordt her
zien, indien en zoodra blijkt dat, gerekend 
over het laatstverscbenen kalenderjaar, de 
b ier aangegeven grens is overschreden. 

b. Voor verzekeringen, gesloten krachtens 
artikel 10 der Ouderdomswet 1919 juncto ar
tikel 18, l ste lid sub a, zooals dat van kracbt 
was van 1 Februari tot 1 September 1923, de
zelfde percentages als voor die, genoemd sub 
a h ierboven, met. dien ver tande, dat voor de 
inn ing van een premiebedrag, gl'Ooter dan 
f 10 voor elken overeengekomen betalingster
mijn , geen hoogere provisie wordt toegekend 
clan 4 % van dat premiebedrag. 

c. Voor de inning van bedragen, trekken
de tot afkoop van de premiebetaling op ver
zeker ingen , als bedoeld sub a en b, ten hoog
te 4 % van de afkoopsom. 
d. Voor verzekeringen, gesloten na 31 J a-

, nuari 1923 kracbtens artikel 10 der Ouder
domswet 1919, op een der premietarieven, 
oorspronkelijk opgenomen in artikel 10 van 
Ons Besluit van 30 Januari 1920, Staatsblad 
n°. 4'/ en in artikel 16 van Ons Beoluit van 
17 :Maart 1921, Staatsblad n°. 538, en voor 
verzekeringen, gesloten na 31 Augustus 1923, 
krachtens artikel 10 der Ouderdomswet 1919 
op het premietarief, oorspronkelijk vermeld 
in bet eerst~ lid van artikel 61 van Ons Be
sluit van 17 April 1923, Staatsblad n°. 146, 
in zijn oorspronkelij ken tekst: dezelfde per
centages als hiervoren sub b en c vermeld. 

e. Voor agenten, die krachtens artikel 6 
in bet genot zijn van een gegarandeerd loon, 
hun toegekend in mindering van de, naar de 
voorgaande bepalingen toe te kennen pro
centsgewijs vast te tellen belooning, bedragen 
de provisiepercentages, naast bet gegaran
deerd loon toe te kennen, ten hoogste sub a 
5 % en 3 % ; sub b en c 2 % van de premie, 
onderscheidenlijk afkoopsom. 

II. Voor verzekeringen, gesloten krach
tens artikel 10 der Ouderdomswet 1919, voor 
zoover in de daarvoor te betalen premien eene 
vergoeding voor administratiekosten mede be
grepen is: 

a. 1 °. van de premien, die wekelijks worden 
geind: ten hoogste 12½ % ; 

2°. van de premien, die met goedvinden 
van den R aad van Arbeid op verzoek van 
dengenen, die ze betaalt, 

1. per maand worden voldaan: ten hoogste 
4 %; 

2. in langere termijnen worden voldaan: 
ten boogste 1 ½ %. 

b. Bij de inning van een bedrag, strekken
de tot afkoop van de premiebetaling: ten 
hoogste 1 % van de afkoopsom. 

c. Voor agenten, als bedoeld sub I e, be
dragen de biervoren genoemde provisiepercen
tages ten hoogste onderscheidenlijk 6¼ , 2, ¾. 
en ½ % van de premie, respectievelijk af
koopsom . 

m. a. Voor de inning van een inkoop
som, verschuldigd wegens berstel van een 
verzekering, waarvan de premiebetaling ge
staakt was, ten boogste 1 % van het totaal 
bedrag van die som, ongeacht de termijnen, 
waarin die som wordt voldaan, uit te betalen 
na de algeheele voldoening van de inkoop
som. 

b. Voor agenten, als bedoeld sub I e, ten 
hoogste ½ % van dat totaalbedrag. 

Terugvordering van genoten 
belooning. 

8. Wanneer de premiebetaling voor een 
verzekering wordt gestaakt wegens bet, bij het 
aangaan der verzekering, door den agent ver
strekken van. onjuiste inlicbtingen aan den
geen .. die de verzekering sloot, vordert de 
Raad van Arbeid van den betrokken agent 
alle door hem, voor die verzekering reeds ge
noten, zoowel aanbreng. als incassoprovisien 
terug. 

Terugvordering vindt eveneens plaats van 
incassoprovisie, genoten wegens premien, ge
ind over weken, vall ende na den datum, 
waarop recbt op rente ontstond; ingeval van 
inning der premie over langeren termijn , 
vindt evenredige terugvordering plaats. 
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9. Alie regelingen of overeenkomsten be
treffende de belooning van de agenten der 
vrijwillige ouderdomsverzekering bestaande bij 
het in werking treden van <lit besluit, worden 
binnen 3 maanden na dat in werking treden 
aan de goedkeuring van den Verzekeringsraad 
onderworpen en, voor zoover zij in strijd 
blijken met de, bij <lit besluit gestelde rege
len, door den betrokken Raad van Arbeid 
uiterlijk binnen 6 maanden na dat in werking 
treden met die regelen in overeenstemming 
gebracht. 

10. Artikel 3 van Ons besluit van 12 Sep
tember 1924, Staatsblad n°. 446, laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 3 Augustus 1928, 
Staatsblad n°. 318, vervalt. 

Onz~ Ministe1· van Arbeid, Handel en Nij
verhe,d 1s belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

Het Loo, den 19den Mei 1930. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van A1·beid, Handel en Nijve,·heid, 
T. J. Ver s c h u u r. 

(Uitgeg. 12 J uni 1930.) 

19 Mei 1930. BESLUIT, houdende vaststel
ling van het contingent tot gewoon dienst
plichtige bestemde ingeschrevenen der 
lichting 1931. S. 205. 

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

Defensie van 12 Mei 1930 Vlle Afd. n•. 
297 O; ' 

Gelet op art. 27, eerste en tweede lid der 
Dienstpl ichtwet en OJJ art. 55, tweede lia' van 
het Dienstplichtbesluit; ' 

B ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Van de voor inlijving aangewezen 

personen der lichting 1931 worden 24728 be
ctemd tot gewoon dienstplichtige. 

2. Van ?e 24728 tot gewoon dienstplichtige 
bestemde mgeschrevenen der lichting 1931 
worden 1143 bestemd voor de zeemacht. 

Onze Minister van Defensie is belast' met de 
uitvoering van <lit besluit, dat in het StaatJ
blail, zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 19den Mei 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, L. N. D e ck er s. 
(Ditgeg. 3 J uni 1930.) 

19 Mei 1930. ROND CHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan de Gemeentebesturen be
treffende : Toepassing Arn btenarenwetfo29. 
(Vervolg op schrijven van 5 April 1930 

0 • 2785, afd. B. B. ' 
Te!l vervolge op mijn in margine vermeld 

schr1Jven, moge 1k U nog met betrekking tot 
nevenvermelde aangelegenheid, het volgende 
medecleelen. 

. De v:,:aag is gerezen, hoe een aanvrage om 
mtvoermg eener cessie, e.d. (a tikel 123) client 
te worclen behandeld. 

Men onderscheicle daarbij het vo lgende : 
1°. De cessie vindt b.v. niet plaats aan een 

crediteur, die - het geldt b.,. een broer of 

1 ander na familielid - meer dan de instellingen 
van openbaar nut, in artikel 123 bedoeld onder 
b, is aangewezen om hulp te verleenen. 

Een ~oeclkeuring, als bedoelcl in artikel 123, 
eerste lid onder a, wordt in dat geval door mij 
niet verleend. Wordt zoodanige goeclkeuring, 
in geval ,an eene gedane cessie van v66r 15 
Maart 1930, niet gevraagd, dan zou den cre
diteur kunnen worden medegedeeld, dat de 
cessie ingevolge de artikelen 123 en 132 van de 
Ambtenarenwet 1929, voor voover het Rijks
salaris van den schuldenaar betreft, vanaf dien 
datum ongeldig is geworden, terw:ijl vanaf het 
tijdstip van beteekening tot en met 14 Maart 
j .1. geen termijn van salaris is verschenen -
verondersteld da.t dit Jaatste juist is -, <loch 
dat zij een verzoek om korting op dit salaris 
kan indienen op grond van artikel 118 van die 
wet. 

2°. Indian een kortingsverzoek, als bedoeld 
onder 1°, inkomt, is de schuldenaar met be
trekking tot de erkenning der schuld nog eens 
afzonderlijk te hooren. Dit is reeds noodig om 
de formeele reden, dat, ook indien bij de be
teekening van een cessie de akte van cessie 
zelf wordt overgelegd die acte dit nog niet be
wijst, zoolang de schuldenaar zijn handteeke
ning niet uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft 
erkend. Ook materieel is een hooren van den 
schuldenaar wenschelijk, daar veelal in licht
zinnigheid of noodtoestand cessie-contracten, 
waarin schuldigerkenningen, door ambtenaren 
worden onderteekend, waarin de schuld geacht 
moet worden woekerelementen te bevatten -
vergelijk weder het bovengenoemd artikel in 
de Gemeentestem van 15 Februari i.!. -. 

Het is dus altijd aanbevelenswaardig door bet 
verzoeken van inlichtingen aan partijen, ten 
minste aan den partijschuldenaar, tot den wer
kelijken toestand, achter de cessie gelegen, terug 
te ~aan. Het is daarbij in het algemeen rnijns 
inziens niet wenschelijk op een rechterlijke uit
spraak aan te sturen, daar deze voor partijen 
kosten zal meclebrengen. 

3°. Het kortingsinstituut dient het belang 
van crediteur en arnbtenaar beide. De crediteur, 
die zich ingevolge de Ambtenarenwet 1929 
slechts binnen bepaalde grenzen op de inkom
sten van den am btenaar kan verhalen, bezit 
hiertegenover in de korting een instituut, het
welk bet mogelijk maakt, dat zijn bona-fide
vorderingen zonder kosten op eenvoudige wijze 
worden voldaan. Den ambtenaar worden bij 
deze voldoening van beslag - artikel 117 Amb
tenarenwet 1929 - enz. bespaard. 

Hieruit volgt, dat, indien de vorderng vast
staat - artikel 118 Ambtenarenwet 1929 - en 
ook overigens geen redelijk bezwaar tegen de 
voldoening is in te brengen, korting, zoowel in 
bet belang van den crediteur a ls in dat van den 
am_btenaar, in beginsel niet moet worden ge
we1gerd. 

Slechts is in een zoodanig geval te overwegen 
tot welk maandelijksch of wekelijksch bedrag 
de korting moet worden toegestaan. In het al
gerneen verdient bet aanbeveling dit bedrag, 
indien gekort wordt ten behoeve van slechts 
een crediteur, aanzienlijk te houden beneden 
het maximum, iugevolge de artikelen 119 en 
120 mogelijk. Dit is een belang van den amb
tenaar, die, indien hij een te groot gecleelte van 
zijn tractement of pensioen practisch verl iest, 
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wellicht in nieuwe financieele mo ilijkheden ge
raakt; het is ook een belang ,an den crediteur, 
die bij een laag gehouden bedrag op een ge
regelde uitkeering vrijwel kan rekenen, terwijl 
een hooger bedrag bij h t zich aanmelden van 
nieuwe crediteuren - pondspondsgewijze ver
deeling van artikel 122 - vr\i zeker zal moeten 
worden herzien. Lage bedragen verdienen in ver
band met laatstgenoemde omstandigheid ook uit 
een oogpunt van admini tratieven eenvoud de 
voorkeur. In vele ge,alleu zal het echter, ook 
om beslag te voorkomen, wenschelijk ziju over 
het te korten bedrag met den crediteur overleg 
te plegen. 

Wat voorts de gevallcn betreft, waarin kor
ting niel moet wordeu toegestaan, dezc kunncn 
a ldus worden ingedeeld : 

A. gevallen, waarin de vordering niet i-aststaat. 
1. de ambtenaar ontkent de schuld en er is 

geen in kracht ,an gewijsde gegane rechterlijke 
uitspraak noch een authentieke akte - artikel 
118, lid 2 -; 

2. de ambtenaar ontkent de schuld niet, <loch 
de gegevens, door partijen verstrekt, doen 
twij/el rijzcn aan het bestaan of de geldigheid 
,an de vordering, bijv. doordat de vordering 
blijkt voort te komen uit: 

a. een woekercontract of eenige andere zeker 
of mogelijk onzedelijke overeenkomst : 

b. een overeenkomst, die ongeldil{ is, daar 
de bij de wet geeischte vormen niet z1jn in acht 
genomen. 

B. gevallen, waarin de vordering wel va '-Staat, 
doch tegen korting om andere redenen in redelijk
heid bezwaar nwet worden gemaakt (bijv. omdat 
de korting zeer onbillijk zou werken .) 

Deze gevallen, bedoeld onder B, kunnen alleen 
ieder afzonderlijk worden beoordeeld. Bij het 
weigeren van korting in deze gevallen moet 
groote voorzichtigheid worden betracht, daar 
de ambtenaar, volgt beslag, ,eelal nog zwaarder 
zal worden getroffen. (B.) 

19 .Mei 1930. ARREST van den Hoogen Raad· 
(i\lot.- en Rijw.regl. art. 68.) 

Art. 68 Mot.- en Rijw.regl. bepaalt in 
zijn tweede lid duidelijk, dat in het bij
zondere geval dat een rijwielpad met een 
weg gemeen ligt de bestuurder v. e. rijwiel 
bij in het inhalen v. e. andere wielrijder 
op zulk een pad, dat voor den bestuu rder 
links van den weg i aelegen, ,crplicht is 
naar rechts uit te wijken en dat de inge
haald wordende bestuurder niet verplicht 
is uit te wijken. Er be taat geen grond voor 
de meening, dat dit twee<le lid enkel toe
passing zou mogen vinden, wanneer het 
passeeren op het rijwielpad is uitgesloten. 

Op het beroep van J. G. van den B., re
quirant van cassatie tegen een vonnis van de 
An.-Rechtbank te Arnhem van 4 Februari 
1930, houdende bevestiging in hooger beroep 
van een schriftelijk vonnis van het Kantonge-
1·echt te Arnhem van 13 November 1929, waar
bij na de qua] i ficatie van het bewezen ver
kl aarde luidende: ,,als bestuurder van een 
rijwiel bij het inhalen van een anderen wiel
r ijder op een met een weg gemeen liggend 
rijwielpad, dat voor den bestuurder links van 
den weg is gelegen, niet behoorlijk naar 

rechts uitwijken", en na aanhaling van de ar
tikelen 23 en 91 r., 1, 2. 28, 30, 39 der 
Motor_ en Rijwielwet, 1, 68, 73 en 88 van 
het ::\Iotor- en Rijwielreglement, benevens ar
tikel 398 Sv., is bepaald, dat geen straf zal 
worden toegepast. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Bij het bestred n vonnis werd met bevesti
ging der uitspraak in eersten aanleg ten laste 
van requirant bewezen verklaard, dat hij op 
23 September 1929, des namiddags omstreeks 
2¾ uur, te Arnhem als bestuurder van een 
rijwiel, daarmede over het 1·ijwielpad, dee! 
uitmakende van den voor het openbaar ver
keer openstaanden rijweg, den Zijpendaal
schen weg, en daarmede gemeen liggend, 
welk rijwielpad, in eigendom toebehoorende 
aan de gemeente Arnhem, vanwege die ge
meente als zoodanig was aangeduid door bor
den van het door den Minister van \Vater
staat vastgestelde model met het opschrift 
,,Rijwielpad" heeft gereden in de richting 
naar het Willemsplein en de Zijpendaalsche 
Poort en alstoen aldaar rijdende op dat bo
venomschreven rijwielpad, dat voor hem, 
verdachte, links van <lien Zijpendaalsche weg 
was gelegen, bij het inhalen van een anderen 
wielrijder. die op dat rijwielpad reed in de
zelfde richting, als hij, verdachte, niet be
hoorlijk met het door hem bestuurde rij wiel 
naar rechts is uitgeweken, maar dezen an
deren wielrijder daarmede te1· voor hem lin
kerzijde voorbij is gereden op dat rijwiel pad. 

Requirant werd te dezer zake geoordeeld te 
zijn in overtreding van art. 68, tweede lid van 
het 1otor- en Rijwielreglement, <loch, over
eenkomstig art. 398, 9° v. wordt geene straf 
toegepast. Het Openbaar Ministerie vorderde 
ontslag van rechtsvervolging, met requirant 
van meening zijnde, dat voormelde bepaling 
van het Motor- en Rijwielreglement, evenals, 
volgens arre t van den Hoogen Raad van 
24 April 1922 W. 10899, . J. 1922, 639, 
art. 35 (oud) van dat reglement, slechts van 
toepa sing is op rijwielpaden, die een zoo
danige breedte hebben, dat daarop niet twee 
of meer wielrijder naast elkander kunnen 
rijden. zulks in verband met de woorden van 
art. 69 van dat reglement. Kantonrechter en 
Rechtbank achtten evenwel de woorden van 
art. 68 volkomen duidelijk, terwijl art. 69 
h. i. buiten beschouwing kan blijven, omdat 
zich hier niet voordeed het geval, dat twee 
"·ielrijders naa t elkander rijden. 

Requirant geeft zich niet gewonnen, <loch 
wen cht het oordeel van U en Hoogen Raad 
te vernemen, waartoe hij zich beroept op 
schending der artikelen 425, 423, 350 , 351 en 
352 Sv. en 68, 69 en 73 van het Motor_ en 
Rijwielreglement. Volgcns requirant kan art. 
68, tweede lid, van bedoeld reglement alleen 
van toepas ing zijn op smalle rijwielpaden, 
waarbij het elkander pa eeren op dat r ijwiel
pad is uitgesloten, claar, ware het anders, 
volgens hem art. 69 van <lit reglement zon
der zin zoude zijn. Hij meent, dat de redactie 
wijziging van art. 34 (oud) lid 3 in art. 69 
(nieuw) van het Motor- en Rijwielreglement 
steun biedt aan deze opvatting. 

:'II. i. is het gelijk aan de zijde van kanton-
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rechter en Rechtbank. Art. 68, tweede lid 
van het Motor. en Rijwielreglement spreekt 
duidelijk en Jaat, dunkt mij, geene plaats 
meer voor de lezing, welke Uw Hoage Raad 
in zijn bovenaangehaald arrest ten aanzien 
van art. 35, lid 2, (oud) van het R eglement 
vol komen terecht ontleende aan het, middels 
het woord je .,hierbij " gelegde, verband met 
het eerste lid. Ook art. 69 van het Motor. en 
Rijwielrcglement kan, naar mijne meening, 
tegenover de duidelijke woorden van art. 68, 
lid 2, aan requirants opvatting geen steun 
bieden. Eerstgemeld a rtikel heeft immers be
trekking op a lle rijwielpaden, waarop wielrij
ders elkander kunnen ontmoeten en waarop 
zij link van den weg elkander kunnen in
halen, zal dus kunnen gelden overal , waar 
lechts een enkel rijwielpad langs den weg 

l igt. Alleen voor het geval, dat zulk een 
rijwielpad met den weg gemeen ligt, hetgeen 
blijkbaar beduidt gelijkvloers, zoodat men zon
der bezwaar van den weg op het r ijwielpad 
en omgekeerd ka,n rijden, moet nu echter vol
gens art. 68, tweede lid, de inhalende be
stuurder, die rijdt in zoodanige richting, dat 
het pad voor hem links van den weg is ge
legen, andere, in gelijke richting rijdende, 
be tuurders rechts voorbijrijden. Alleen in dat 
geval zoude men dus kunnen beweren, dat, 
het voor chrift van art. 69 geen zin heeft, 
daar het hier geheel van den bestuurder, d ie 
het meest rechts op het pad rijdt, en die, 
volgens art. 68, lid 2, niet tot uitwijken ver
pl icht is, afhangt of de noodige ruimte tot 
inhalen op het pad aanwezig blijft. Ingeval 
van tegemoetkomende bestuurders blij ft art. 
69 intusschen gelden ook voor met den weg 
gemeen liggende rijwielpaden. M . i. bestaat 
er derhalve geen grond om uit de bepaling 
van art. 69 af te leiden, dat a1·t. 68 a lleen 
zoude gelden voor rijwielpaden, die te smal 
zijn voor voorbijrijden of inhalen op het pad, 
a l schijnt het m ij niet onmogelijk, dat de 
wetgever hier wellicht is uitgegaan van de 
voorstelling, dat een met <lien weg gemeen 
liggend rijwielpad als regel geene grootere 
breedte bezit. Het onderhavige geval toont 
dan, dat er ook u itzonderingen zijn. 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep. 

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

Savelberg; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

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

0 . dat bij het bevestigde vonnis overeen
komstig de telastlegging als bewezen is aan
genomen, met qualificatie en strafoplegging 
als voormeld, dat, enz. (Zie Cone!. Adv.
Gen.); 

0. omtrent het voorgestelde middel: 
dat <lit, blijkens de toelichting daarvan, is 

gegrond op een herhaling van het bij het be
vestigde vonnis verworpen verweer dat lid 2 
van artikel 68 van het Motor- en Rijwielregle
ment .i:tll~en van toepass!_ng kan zijn op smal
lere n Jw1elpaden, waarb1J het elkander passee
ren op dat l'ijwielpad is uitgesloten, daar, 
ware het anders, artikel 69 van het Reglement 
zonder zin zou zijn; 

0 . dat, al blijkt uit artikel 69 dat er g<,
vallen zijn, waarin de ingehaald wordende 
bestuurders van rijwielen op rijwielpaden rij
dende de tot het voorbijrijden of inhalen 
noodige· ruimte beschikbaar moeten stellen, 
artikel 68 in zijn tweede lid met duidelijke 
woorden bepaalt, dat in het bijzondere geval 
dat een rijwielpad met een weg gemeen ligt 
de bestuurder van een rijwiel bij het inhalen 
van een anderen wielrijder op zulk een pad, 
dat voor den bestuurder links van den weg 
is gelegen - welk geval zich ten deze voor
deed - verplicht is naar rechts uit te wijken 
en dat de ingehaald wordende bestuurder 
ni et verpl icht is uit te wijken; 

0 . dat die twee regelingen onafhankelijk 
naast elkander staan en er geen grand be
staat om uit het bepaalde bij artikel 69 of 
uit het bijzondere voorschrift van artikel 68 
zelf af te leiden, dat het tweede lid daarvan 
enkel toepassing zou mogen vinden, wanneer 
het pas eeren op bet rijwielpad is uitgesloten ; 

0. dat derhalve bedoeld tweede lid ten 
deze terecht is toegepast en het middel is 
ongegrond; 

Verwerpt het beroep. 
( J_ J.) 

20 l,fei 1930. BESLUIT tot vaststelling van 
algemeene regelen voor het verleenen van 
bijdragen ingevolge artike l 12 der Bosch
wet 1922. S. 206. 

Wij WILHEL !INA, enz. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandscbe Zaken en 
Landbouw van 15 Mei J 930, Directie van den 
Landbouw, n°. 819, 2° Afdeeling, Domeinen • 

Gelet op artikel 12 der Boschwet 1922 (Stants'. 
blad n°. 349); · 

Overwegende, dat hot wenscbelijk is a lge
meene regelen vast te stellen voor het verleenen 
van geldelijke bijdragen uit 's Rijks kas aan 
publiekrecbtelijke Iicbamen, a lsmede vereeni 
ginge°: en sticbtingen van a lgemeen nut, ter 
bewarmg van natuurschoon, gevormd door 
bosscben en andere houtopstanden ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. De bijdragen warden verleend in 

het belang van de bewaring van natuurscboon. 
De uitbetaling zal geschieden door de zorg 

van Onzen Minister van Binnenlahdscbe Zaken 
en Landbouw op door dien Minister voor ieder 
gernl afzondcrlijk te bepalen tijdstippen. 

2 . De bosschen en andere houtopstanden, ter 
bewaring waarvan de bijdragen warden verleend, 
moeten eigendom blijven van bet licbaam, 
waarae,n de bijdragen wa rden toegekend, tenzij 
Ooze Minister van Rinnenlandsche Zaken en 
Landbouw schriftelijk toestemmin~ geeft tot 
geheele of gedeeltelijke vervreemding. 

3 . De verpleging en instandbouding van de 
in het vorig a rtikel bedoelde bosscben en andere 
houtopstanden moeten op oordeelkundige wijze 
tot genoegen van Onzen Minister van Binnen
landscbe Zaken en Landbouw gescbieden. 

Onze voornoemde Minister kan bepalen, dat 
de verpleging en instandbouding moeten ge
scbieden overeenkomstig een door den Dire<'teur 
van bet St.aatsboscbbeheer goedgekeurd alge-
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meen plan en de in aansluiting daarmede op 
te maken door dien Directeur goed te keuren 
jaarlijksche werkplannen. 

De bosschen of andere houtopstanden, tot 
welker bewaring de bijdragen worden verleend, 
mogen niet worden geveld, nbch gedund zonder 
vergunning van Onzen voornoemden Minister. 

4 . Bij overtreding der aan de bijdragen 
verbonden voorwaarden, en in geval het be
trokken lichaam het natuurschoon, tot welks 
behoud de bijdragen worden verleend, naar het 
oordeel van Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw niet voldoende bewaart, 
zal het vanwege dien Minister schriftelijk wor
den gewaar chuwd. Indien het lichaam al,,dan 
niet binnen een in die waarschuwing te stellen 
redelijken termijn de door Onzen voornoemden 
Minister gemaakte bedenkingen opheft, kunnen 
de genoten bijdragen - zonder dat daartoe 
rechterlijke tusschenkomst noodig is - worden 
teruggevorderd met een door dien Minister te 
bepalen billijke, enkelvoudige rente, loopende 
van den eersten Januari van het jaar waarin 
de u itbetaling plaats heeft gehad tot en met 
31 December van het jaar, waarin de terug
betaling geschiedt met dien verstande, dat het 
terug te vorderen bedrag niet zal overschrijden 
de door drie deskundigen te bepalen vrije ver
koopwaarde, welke de bosschen en andere hout
opstanden, voor welker bewaring de bijdragen 
worden verleend, vertegenwoordigen op het 
tijdstip, waarop de reden tot terugvorderin~ 
aan het lichaam, dat de bijdrage ontvangt, bi.J 
aangeteekend schrijven is medegedeeld. 

Yan deze drie deskundigen wordt er een be
noemd door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw, de tweede door het be
trokken lichaam. terwijl de eerste en tweede 
deskundige tezamen den derden aanwijzen ; 
kunnen deze daaromtrent niet tot overeen
stemming komen, dan wordt de derde deskun
dige benoemd door den Kantonrechter, binnen 
wiens rechtsgebied het grootste gedeelte der 
bosschen en anderP houtopstanden is gelegen. 
De deskundigen moeten binnen vier maanden 
na hunne benoeming uitspraak hebben gedaan. 

Wanneer alle drie deskundigen of twee hunner 
het over de waarde eens zijn, wordt hunne 
schatting aangenomen. 

Wanneer alle drie van gevoelen verschillen, 
wordt aangenomen de helft van de som der 
beide schattingen, waartusschen het geringste 
verschil ligt, terwijl, indien het verschil tussc.hen 
de laagste en de middelste gelijk mocht zijn 
aan het verschil tussohen de middelste en de 
hoogste schatting, de middelste schatting wordt 
aangenomen. 

5. Ook kan terugvordering van de genoten 
bijdragen met de in het vorig artikel bedoelde 
rentevergoeding geschieden bij vervreemding, 
waarvoor Onze Min:ster van Binnenlandsche 
Zaken en Landbo11w overeenkomAtig artikel 2 
van dit besluit toestemming heeft verleend. 
Het terug te betalen bedrag zal door dien 
Minister worden bepaald in verhouding van de 
overeenkomstig artikel 4 te bepalen vrije ver
koopwaarde van het te vervreemden gedeelte 
der bos~chen en andere houtopstanden tot die 
van het gedeelte, dat nog eigendom van het 
betrokken lichaam blijft. 

Terugbetaling behoeft niet plaats te hebben 
bij vervreemding aan een lichaam, bij hetwelk 

naar het oordeel van Onzen voornoemden Mi
nister het natuurschoon. tot het behoud waar
van de bijdragen zijn verleend, voldoende veilig 
is en dat zich bereid verklaart de aan de bijdrage 
verbonden voorwaarden na te !even . 

Onze Minister v:,,n Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het, Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 20sten Mei 1930. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Staat, 
JJfinister van B innenlandsche Zaken en Landb., 

R u y s d e B e e r e n L r o u c k. 
(Uitgeg. 3 Juni 1930.) 

20 M ei 1930. BESLUIT tot intrekking van 
het Koninklijk besluit van 14 September 
1921 (Staatsblad n°. 1062), tot vaststel
ling van een algemeenen maatregel van 
bestuur als bedoeld in artikel 43, vierde 
lid, en artikel 47 der Ongevallenwet 1921 
en het Koninklijk besluit van 28 Decem
ber 1921 (Staatsblad n°. 1445) tot vast
stelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur ter uitvoering van artikel 43 
der Ongevallenwet 1921, zooals dat laat
stelijk is gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 3 September 1929 (Staatsblad n°. 
430) en tot vaststelling van een alge
meenen maatregel van bestuur ter uit
voering van artikel 43, vierde l id, en 
artikel 47 der Ongevallenwet 1921. S. 207. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 20 Maart 
1930, n°. 1122, Afdeeling Arbeidersverzeke
ring; 

Gezien de artikelen 43, vierde l id en 47 der 
Ongevall en wet 1921; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 30 April 1930, n°. 58); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voomoemden Minister van 13 Mei 1930, n°. 
1848, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Habben goedgevonden en verstaan: 
in re trekken Ons besluit van 14 September 

1921, Staatsblad n°. 1062 en Ons besluit van 
28 December 1921, Staatsblad n°. 1445, laat
stelijk gewijzigd bij Ons besluit van 3 Sep
tember 1929, Staatsblad n°. 430 en te be
palen als volgt: 

Art. 1. De werkgever wordt, behoudens het 
bepaalde in artikel 2, op zijn verzoek door 
Onzen Minister ontheven van de verplichting 
om loonlijsten aan te houden. 

2. Het verzoek wordt geweigerd: 
1 °. A. Ten aanzien van ondernemingen, 

waarin wordt uitgeoefend het bedrij f van la
den en lossen van schepen, vall ende onder ar
tikel 12 der Ongevallenwet 1921 of het be
drijf van laden en lossen van andere vaar
tuigen uit of .in schepen, bedoeld in artikel 12 
dier wet, tenzij de wijze van betaling der 
loonen door of vanwege den werkgever, in 
door Onzen Minister te noemen gemeenten, 
voldoet aan de door dezen met het oog op de 
uitvoerbaarheid van een afdoende controle 
door den Raad van Arbeid op de loonadmini
stratie van den werkgever te stellen voor-
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waarden, en bovendien de onderneming een 
door Onzen Minister voor elk der betrokken 
gemeenten afzonderlijk te bepalen omvang 
heeft, uitgedrukt, hetzij in een minimum aan
tal werkl ieden, dat naar het oordeel van den 
Raad van Arbeicl in den regel in vasten 
dienst der onderneming werkzaam is, hetzij 
in een minimum bedrag, dat naar het oor
deel van den Raad van Arbeid per jaar in , 
de ondememing aan werkelijk loon wordt 
uitbetaald, of we! in beide; 

De namen van nieuw in dienr t getreden 
werklieden warden binnen 7 da!fen "" hun 
indiensttredjng in de verzamelloonliJot ver
meld met venvijzing als in het eerste lid be
doeld. 

7. Onze Minister is bevoegd, gehoord den 
Raad van Arbeid, den werkgever geheel of 
gedeeltelijk te ontheffen van de verplichting, 
becloeld in artikel 6, en hem toe te staan, met 
inachtneming van de aanwijzingen, welke de 
Raad van Arbeid noodig acht voor eene be-

B. ten aanzien van alle overige onderne
mingen indien de werkgever naar het oordeel 
van den Raad van Arbeid in den regel minder 
clan 50 werkl ieden in vasten dienst heeft; 

2°. indien de werkgever in staat van fail 
Ii ement verkeert of, v66rdat op het verzoek 
wordt be list, in staat van failli sement wordt 
verklaard · 

1 hoorlijke looncontrole, op de verzamelloonlijst 
over de periode, waarvoor die lijst geldt, te 
vermelden het totaal bedra!f van het werke
lijk vercliende en het wettehjk loon, zoomede 
het totaal aantal werklieden en het totaal 
aantal · arbeidsdagen. 

3°. indien uit een door of vanwege den 
Raad van Arbeicl ingesteld onderzoek blijkt, 
dat de door den werkgever gevoerde admini
stratie niet aan de hieronder genoemde 
eischen voldoet. 

3. De ontheffing gaat in op den eersten 
dag van de maand J anuari of Juli , volgende 
op de maand, waarin zij is verleend. 

Onze Minister is bevoegd een anderen in
gangsdatum te bepalen. 

4. De werkgever, die ontheven is van de 
verplichting om loonlijsten aan te houden, 
behoort de loonadministratie zijner werklie
den te voeren op zoodanige wijze, dat daaruit, 
ten genoege van Onzen Minister, gehoord den 
Raad van Arbeicl, op overzichtelijke wijze 
gemakkelijk de gegevens kunnen warden go
put, welke naar het oordeel van Onzen Mi
nister noodig zijn om ten aanzien van elken 
werkman, in de onderneming werkzaam, het 
werkel ijk verdiende en het wettelijk loon, zoo
mede het aantal arbeidsdagen te kunnen be
palen. Die loonadministratie moet gevoerd 
warden ter plaatse, waar de zetel der onder
neming is, tenzij door den Raad van Arbeid, 
in overleg met den werkgever, daartoe eene 
andere plaats is aangewezen, in welk geval 
zij daar ter plaatse gevoerd moet warden. 

De werkgever moet zijne loonadministratie 
zoodanig voeren, dat alle in het vorige lid be
doelde gegeven in de daarvoor bestemde 
boeken of andere bescheiden volledig zijn aan
geteekend binnen 7 dagen na elke uitbetaling 
van het loon aan den werkman. 

De Raad van Arbeid kan den werkgever 
schriftelijk vergunnen de vermelding der in 
het eerste lid bedoelde gegevens binnen een 
anderen termijn clan dien van 7 dagen te 
doen. Een zoodanige vergunning kan te alien 
tijde warden ingetrokken. 

·5, Naast de boeken of bescheiden, bedoeld 
in artikel 4, is de werkgever verplicht een 
verzamelloonlij t aan te houden. 

Ooze Minister stelt het formulier van de 
verzamelloonlijst vast. 

6. Binnen 7 dagen na den aanvang der 
periode, waarvoor de verzamelloonlijst geldt, 
plaatst de werkgever op die lijst de namen 
van alle verzekerde werklieden, in zijne on
derneming werkzaam, onder verwijzing ten 
aanz ien van elken werkman naar het nummer, 
waaronder deze in de loonadministratie is te
rug te vi nden. 

8. Onze Minister is bevoegd, gehoord den 
Raad van Arbeid, de ontheffing, bedoeld in 
artikel 7, te alien tijde in te trekken zonder 

' opgave van redenen. 
9. De in artikel 1 bedoelde ontheffing wordt. 

door Onzen Minister ingetrokken: 
1 °. A. voor zoover betreft ondernemingen, 

als bedoeld in artikel 2, onder 1°. A, indien 
de onderneming niet meer voldoet aan de 
voorwaarden bij of krachtens het bepaalde· 
van dat artikel onder 1 °. A . gesteld; 

B. voor zoover betreft alle overige onder0 

nemingen, indien de werkgever naar bet oor
deel van den R aad van Arbeid in den regel' 
minder dan 50 werklieden in vasten dienst 
heeft; 

2°. indien de werkgever in staat van fail
lissement wordt verklaard; 

3°. indien uit een door of vanwege den 
Raad van Arbeid ingesteld onderzoek blijkt. 
dat de werkgever zijne verplichtingen krach
tens de artikel en 4 tot en met 7 van dit be
sluit niet behoorlijk vervult. 

10. Ten aanzien van een onderneming: 
a. waarvan de werkgever verplicht is de• 

premie maandelijks te betalen; 
b. waarin wordt uitgeoefend het bedrijf 

van laden en !assen van schepen, bedoeld in
artikel 12 der Ongevallenwet 1921, daaronder
begrepen het dragen, stapelen en wegbergen 
van goederen uit aan den wal geloste sche
pen en in het bedrijf van laden en lossen, 
van andere vaartuigen uit of in schepen, be
doeld in artikel 12 dier wet, een en ander 
uitgeoefend op de rivier de Maas, van de
oostelijke grens van de gemeente Rotterdam af 
tot aan zee, zoomede binnen het overige ge
deelte der gemeente Rotterdam, met uitzonde
ring van het overige gedeel te van Hoek van· 
Holland, ongeacht of de werkgever al of niet 
is toegelaten het in ar-tikel 54 der Ongevallen
wet 1921 bedoelde risico zelf te dragen of 
over te dragen; 

c. waarop het tweede lid van artikel 35 der
. Ongevallenwet 1921 is toegepast, 

warden de navolgende voorschr iften ge-
geven: 

11. De werkgever, bedoeld in artikel 10~ 
onder a, is verplicht in plaats van de loon
lijsten, voorge chreven bij artikel 43 der On
gevallenwet 1921, staten aan te houden en ge
regeld bij te houden van de loonen welke· 
door zijne werklieden zijn verdiend 'of vol
gens het bepaalde bij artikel 41 der Onge-
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vallenwet 1921 worden geacht te zijn ver
.diend. 

Het loon, dat in een betalingsperiode is ver
.diend of wordt geacht te zijn verdiend, wordt 
ingevuld v66rdat de loonstaat ingevolge ar
tikel 43, laatste lid, der Ongevallenwet 1921 
ten kantore der Posterijen of ten kantore van 
.den Raad van Arbeid wordt ingeleverd, ook 
indien bij de inlevering de bij of krachtens 1 

:artikel 14 van dit besluit genoemde termijn 
nog niet verstreken is. 

Moet het loon, dat ingevolge artikel 46, 1 
tweede lid, der Ongevallenwet 1921 of inge
volge het bepaalde in het volgende lid voor 
den werkman over een betalingsperiode voor 
premieberekening in aanmerking komt, in den 
loonstaat worden ingevuld, dan geschiedt dit, 
v66rdat de inlevering van den loonstaat plaats 
heeft, doch uiterlijk in de week, volgende op 
.die, waarin de betalingsperiode eindigt. 

Bij de berekening van het loon en bij het 
bepalen van het totaal van het loon, bedoeld 
fo het derde lid van artikel 40 en in het 
tweede lid van artikel 46 der Ongevallenwet 
1921, verdiend door werklieden, daaronder 
11iet begrepen kantoorpersoneel en directie, 
-werkzaam in het bedrijf van laden of lossen 
van schepen, bedoeld in artikel 12 der ge
:noemde wet, daaronder begrepen het dragen, 
-stapelen en wegbergen van goederen uit aan 
den wal geloste schepen en in het bedrijf van 
laden of lossen van andere vaartuigen uit of 
in schepen, bedoeld in artikel 12 dier wet, 
komt niet in aanmerking het bedrag, waar
mede het loon, door den werkman verd iend, 
.overtreft het bedrag, hetwelk verkregen wordt 
.door vermenigvuldiging van acht gulden met 
'het aantal dagen der betalingsperiode, de 
;Zondagen niet medegerekend. 

12. D e werkgever, bedoeld in artikel 10, 
,0nder b, is verplicht behalve de loonlijsten, 
-voorgeschreven bij artikel 43 der Ongevallen
wet 1921, of de stukken, welke hij krachtens 
. dit besluit in plaats van de loonlijsten moet 
aanhouden, loonboeken en verzamelstaten aan 
te houden en geregeld bij te houden van de 
1oonen, welke door zijne werklieden zijn ver
diend of volgens het bepaalde in artikel 41 
.der genoemde wet warden geacht te zijn ver
diend. 

Hij is verplicht ten aanzien van elk schip, 
.of vaartuig, waar in of waaruit door hem ge
laden of gelost wordt, binnen 7 dagen nadat 
.de belading of de lossing, daaronder begre
pen het dragen, stapelen en wegbergen van 
goederen uit aan den wal geloste schepen, is 
geeindigd, het loonboek en den verzamelstaat 
in te vullen ; ten aanzien van elk schip of 
vaartuig, waarvan de belading of lossing, 
.daaronder begrepen het dragen, stapelen en 
wegbergen van goederen uit aan den wal ge
loste schepen, nog voortduurt op den verval
.dag der premie, wordt het loon, dat tot aan 
den vervaldag verdiend is of wordt geacht te 
zijn verdiend, in het loonboek en den verza
melstaat ingevuld, binnen 7 dagen na den 
vervaldag. 

Hij is verplicht op verzoek van den Raad 
van Arbeid binnen daarbij te stellen termijn 
de verzamelstaten aan dien Raad toe te zen
den. 

13. De werkgever, bedoeld in artikel 10 on-

der c, is verplicht de loonlijst, welke hij 
krachtens artikel 43 der Ongevallenwet 1921 
of de stukken, welke hij krachtens dit beslui t 
in plaats van de loonlijst moet inhouden en 
geregeld bijhouden, voor elk bedrijf of elke 
groep van bedrijven, welke afzonderlijk in 
een gevarenklasse is ingedeeld, afzonderl ij k 
aan te houden en geregeld bij te houden . 

14. Uiterlijk binnen 7 dagen, nadat een 
uitkeering van loon in geld aan een werk
man in een onderneming als in artikel 10 
van dit besluit bedoeld heeft plaats gehad, 
wordt die uitkeering op den loonstaat be
doeld in artikel 11, het loonboek en den 
verzamelstaat, bedoeld in artikel 12 van dit 
besluit, vermeld. 

De raad van Arbeid kan den werkgever 
schr iftelijk vergunnen, . de vermelding der 
uitkeering binnen een anderen te1·mijn dan 
dien van zeven dagen te doen. Een zoodanige 
vergunning kan te alien tijde worden inge
trokken. 

15 . De loonstaat, bedoeld in artikel 11, het 
loonboek en de verzamelstaat, bedoeld in ar
tikel 12 van dit besluit, moeten steeds aan
wezig zijn ter plaatse, waar de zetel der on
derneming is, tenzij door den Raad van Ar
beid in overleg met den werkgever voor die 
stukken of voor een of meer dier stukken 
daartoe ecn andere plaats is aangewezen, in 
welk geval die stukken of dat stuk daar ter 
plaatse aanwezig moeten zijn. 

16. Onder ,,Onze(n) Minister" wordt in dit 
besluit verstaan: ,,Onze(n) Minister, met de 
uitvoering der Ongevallenwet 1921 belast." 

17. De werkgevers, aan wie door Onzen 
Minister ontheffing is verleend van het hou
den van loonaanteekeningen, bedoeld in ar
t ikel 8 van Ons besluit van 14 September 
1921, Staatsblad n°. 1062 en in artikel 2 van 
Ons besluit van 7 November 1910, Staatsblad 
n°. 320, warden geacht ingevolge artikel 1 
van dit besluit te zijn ontheven van het hou
den van loonlijsten . 

18. Dit besluit zal kunnen worden aange
haald als: ,,Loonadministratiebesluit Onge
vallenwet 1921", met vermelding van jaar
gang en nummer van het Staatsblad, waarin 
dit besluit is geplaatst . 

19. Dit besluit treedt in werking op 1 Juli 
1930. 

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

Het Loo, den 20sten Mei 1930. 
WILHELMINA. 

De M inister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. Ver s c h u u r . 

(Uitgeg. 11 J uni 1930.) 

20 M ei 1930. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 18 April 1921 
(Staatsblad n°. 678) tot vaststelling van 
de regelen nopens de verdeeling der in 
artikel 19, eerste lid, der Wet op de 
Rijksverzekeringsbank (Staatsblad 1920, 
n°. 780) bedoelde kosten, zooals dat be
sluit laatstelijk is gewijzi gd bij Koninklijk 
besluit van 21 Juli 1928 (Staatsblad n°. 
304). s. 208. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Op da voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 13 Mei 
1930, n°. 1856, Afdeeling Arbeidersverzeke
ring; 

Gezien artikel 19 der Wet op de Rijks
verzekeringsbank {Staatsbla,d 1920, n°. 780); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 Januari 1929 te wijzigen 

Ons besluit van 18 April 1921 (Staatsblad n°. 
678), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
21 Juli 1928 {Staatsbla,d n°. 304) en te be
palen als volgt: 

Eenig artikel. 
In artikel 6 van Ons vorengenoemd gewij

zigd besluit van 18 April 1921 {Staatsblaa 
n°. 678) wordt de t.erm: ,,0,25 Lb", driema.al 
in het artikel voorkomende, vervangen door 
den term: ,,0,15 Lb". 

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

,,De loonbedragen, voorgesteld door de tee
kens L1 en Lb hebben - evenals het loon
bedrag, voorge~teld door het teeken Lt -
betrekking op het kalenderjaar. De vaststel
ling van het loonbedrag, voorgesteld door het 
teeken LI, geschiedt door de rjjksverzeke
ringsbank; de vaststelling van de loonbedra
gen, waarvan de som wordt aangegeven door 
bet teeken Lb, geschiedt door de hetrokken 
bedrijfsvereenigingen.". 

Onze Minister van Arbeid, Handel en ij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsbla,d zal worden ge
plaatst. 

Het Loo, den 20sten Mei 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, H andel en Nijverheid, 
T. J. Ve r s c h u u r. 

{ Uitgeg. 11 Juni 1930.) 

20 M ei 1930. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 21 Juli 1928 
(Staatsbla,d n°. 303) tot vaststelling van 
een 1·egeling, als bedoeld in artikel 106. 
tweede lid, der Land- en Tuinbouwonge
vallenwet 1922. S. 209. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 13 Mei 
1930, n°. 1856, Afdeeling Arbeidersverzeke
ring; 

Gezien artikel 106, tweede lid, der Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922; 

Den Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 
82 der Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922, 
gehoord; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 November 1928 te wijzigen 

Ons besluit van 21 Juli 1928 {Staatsbla,d n°. 
303) en te bepalen als volgt: 

E enig artikel. 
In artikel 1 van Ons vorengenoemd besluit 

van 21 Juli 1928 {Staatsbla,d n°. 303) wordt 
de term 0,25 Lb, tweemaal daarin voorko
mende, vervangen door den term 0.15 Lb. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 

1930. 

bes! uit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

Het Loo, den 20sten Mei 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. Ver s c h u u r. 

{Uitgeg. 11 Juni 1930.) 

20 M ei . 1930. BESLUIT tot aanvulling van 
het Koninklijk besluit van 27 Februari 
1930 {Staatsbla,d n°. 51), tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur als bedoeld in artikel 141 der 
Ziektewet, houdende afwijkende bepalin
gen voor personen in dienst van kermis
reizigers, schippersknechts, bij wijze van 
werkverschaffing te werk gestelde perso
nen en voor seizoenarbeiders ten aanzien 
van de inschrijving, de bepaling van het 
dagloon en de ziekengelduitkeering en 
voor personen in dienst van ondernemin
gen en publiekrechtelijke lichamen, wier 
werkzaamheden zich uitstrekken over het 
gebied van meer dan Mn Raad van Ar
beid ten aanzien van de premiebetaling. 
s. 210. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 22 Maart 
1930, n°. 1277, afdeeling Arbeidersve1-zeke
ring; 

Gezien artikel 141 der Ziektewet; 
Den Raad van State gehoord {advies van 

den 6 Mei 1930, n°. 27); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 15 Mei 1930, n°. 1907, 
afdeeling Arbeidersverzekering; 

Overwegende, dat het wensohelijk is voor 
personen, te werk gesteld in van Rijkswege 
gesubsidieerde werkversohaffing, af te wijken 
van het in de Ziektewet bepaalde ten aan
zien van de bepaling van het dagloon en van 
de premieheffing; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. I. Voor artikel 2 van Ons besluit van 

27 Februari 1930 {Staatsbla,d n•. 51), wordt 
het cijfer ,,{1)" geplaatst. Aan dat artikel 
wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: 

,,(2). In afwijking van het in het vorig 
lid bepaalde met betrekking tot de bepaling 
van het dagloon voor bij wijze van werkver
schaffing te werk gestelde personen, geldt voor 
den aldus tewerkgestelde, die zijn woonplaats 
heeft in een gemeente, aan welke voor de 
werkverschaffing subsidie door het Rijk wordt 
verleend, als dagloon het bedrag, voor die 
gemeente vastgesteld door Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid.". 

Art. II. Tusschen de artikelen 2 en 3 van 
Ons vorengenoemd besluit van 27 Februari 
1930, {Staatsbla,d n°. 51) wordt ingevoegd 
een nieuw artikel, luidende: 

,,Art. 2a. In afwijking van hetgeen in de 
Ziektewet is bepaald ten aanzien van de 
premieheffing worden de bedragen, welke in
gevolge het bepaalde in het tweede lid van 
het voorgaande artikel als dagloon worden be
schouwd, bij de premieberekening als werke
lijk verdiend loon aangemerkt.". 

Art. III. In de benaming van Ons voren-
27 
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genoemd besluit van 27 Februari 1930 (Staats
blad n°. 51) en in de overweging van dat
zelfde besluit worden tusschen de woorden: 
,,dagloon" en ,,en" ingevoegd de woorden: 
,, , van de premieheffing" . 

Art. IV. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden <lag na <lien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met d·e uitvoering van dit 
besluit, betwelk in bet Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afscbrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 20sten Mei 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. Verscbuur. 

( Uitgeg. 6 Juni 1930.) 

20 Mei 1930. BESLUIT tot wijziging van 
bet laatste lid van artikel 7 va n bet Ko
ninkl ijk besluit van 26 April 1922 (Staats
blad n°. 225), tot uitvoering van de ar
tikelen 27, 28 en 29 van de Vleescbkeu
ringswet (Staatsblad 1919 n°. 524), zooals 
dat besluit laatstelijk is gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 29 Januari 1926 
(Staatsblad n°. 15). S. 211. 

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

Arbeid, Handel en N ijverbeid van 31 Maart 
1930, n°. 306 E, afdeeling Volksgezondbeid; 

Gelet op de artikelen 27, 28 en 29 van de 
Vleescbkeuringswet (Staatsblad 1919, n°. 524); 

Gezien Ons besluit van den 26sten April 
1922 (Staatsblad n° . 225) , zooals <lit laatste
lijk is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 29 
Januari 1926 (Staatsblad n°. 15); 

Den Raad van State geboord (advies van 
30 April 1930, n°. 56); 

Gelet op bet nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, Handel en Nijverbeid van 
15 Mei 1930, n°. E 601, Afdeeling Volksge
zondheid; 

· Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Artikel 7, laatste lid, van Ons besluit van 
den 26sten April 1922 (Staatsblad n°. 225), 
tot uitvoering van de artikelen 27, 28 en 29 
van de Vleescbkeuringswet (Staatsblad 1919, 
n°. 524), zooals dit besluit laatstelijk is ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 29 Januari 
1926 (Staatsblad n°. 15), zal worden gelezen 
als volgt: 

,,Ingeval de hierboven bedoelde ontbeffing 
,,wordt verleend, mogen uit die landen, dee
,,len of gemeenten van die landen, indien 
,,door den Minister niet anders is bepaald, 
,,slecbts vleescb in niet-kleinere , dan vieren
,,deelen, ?,enevens organen of vet worden in
,,gevoerd. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verbeid is belast met de uitvoering van <lit 
besluit, dat in bet Staatsblad zal worden ge
plaatst en in afscbrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

Het Loo, den 20sten Mei 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid,, 
T. J . Ver s c b u u r. 

(Uitgeg. 12 Juni 1930.) 

21 M ei 9130. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad. 

Zakelijke belasting op het be.drijf te Rotterdam. 
Ten onrecbte is de keuringsdienst voor 

waren voor bet gebied Rotterdam in de 
zakel~jke belasting aangeslagen. 

De keuringsdienst, zooals deze werkt, al 
doet zij ook we! tegen belooning onder
zoekingen voor particulieren, oefent geen 
bedrijf uit in den zin van art. 242e der 
Gemeentewet. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien bet beroepscbrift in cassatie van den 

Administrateur aan bet bureau voor de regeling 
der Plaatselijke Belastingen te Rotterdam als 
zoodanig tredende in de plaats van den Burge
meester dier gemeente, tegen de uitspraak van 
den Raad van Beroep voor de Directe Belas
tingen I te Rotterdam van 20 Nov. 1929, be
treffende den aan den Keuringsdienst van 
waren voor het gebie d Rotterdam opgelegden 
aanslag in de zakelijke belasting op het bedrijf 
der gemeente Rotterdam voor bet jaar 1929; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

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

O. dat belangbebbende, naclat bovenbedoelde 
aanslag was opgelegd en door den Administra
teur bij bescbikking op bezwaarscbrift was ge
handhaafd, van die bescbikking in beroep is 
gegaan, a-anvoerende, dat belanghebbende, in 
den zin van art. 242e der Gemeentewet, niet 
een bedrijf uitoefent, waartegenover de Ad
ministrateur er op wees, dat belangbebbende 
streeft naar voordeelige overschotten en de ex
ploitatierekening over 1928 een batig saldo 
aanwijst van f 7004.61, onder meer verkregen 
door tegen betaling verrichte bijzondere onder-
zoekingen ; · 

dat de Raad van Beroep heeft overwogen c 
,,dat blijkens zijn verslag over bet jaar 1928-

de appelleerende Keuringsdienst in dat jaar
ruim 40,000 monsters onderzocht heeft ; 

dat 34 monsters daarvan bebben geleid tot 
een onderzoek, dat buiten verband staat met 
de uitvoering van de bepalingen krachtens de
Warenwet; 

dat daarvan slechts 7 monstens ter onder
zoek waren gegeven door particulieren ; 

dat de Dienst bovendien nog maandelijks
onderzocbt bet water van de waterleiding Lek 
en IJssel te Krimpen aan de Lek en van de· 
Heineken's Bierbrouwerij Maatscbappij te Rot
terdam, en voorts nog verscheidene malen cer-
tificaten van deugdelijkheid verstrekte ver
eiscbt voor den uitvoer van haring naar Bul
garije, en enkele certificaten afgaf benoodigd 
voor uitvoer van margarine, eieren en zalm ; 

dat genoemde certificaten werden afgegeven, 
omdat de buitenlandscbe overbeid met certi
ficaten van particuliere bureaus' voor onder
zoek van waren geen genoegen nam ; 

dat de exploitatie-rekening van den Dienst 
over genoemd jaar loopt over een bedrag aan 
inkomsten en uitgaven groot f 158,358.65; 

dat van die inkomsten slechts een bedrag 
van f 1010.50 verkregen is ter betaling voor 
bijzondere onderzoekingen, terwij l f 72,561.50, 
f 19,664.42 en f 55,653.07 werden verkregen als. 
bijdrage respectievelijk van het Rijk, en <lea 
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Kringgemeenten en van de gemeente Rotter
dam; 

dat Keuringsdienst er niet naar streeft voor 
particulieren onderzoekingen te mogen doen of 
winst te maken, en dan ook aan de particulieren 
voor wie zij bij uitzondering een onderzoek 
doet, niet meer in rekening brengt dan de kosten 
voor hem zelf ; 

dat het door den Administrateur genoemde 
exploitatie-saldo ad f 7004.61 niet vormt een 
winstsaldo, doch slechts een rekeningsaldo van 
inkomsten en uitgaven, tot welke laatste reeds 
een bedrag van f 155,199.23 voor salarissen en 
bijdragen voor pensioen behoort ; 

dat voor het overgroote gedeelte der door 
den Dienot verrichte bijzondere onderzoekingen 
ingesteld is in het belang der volksgezondheid ; 

dat op grond dezer feiten, waarvan aange
nomen kan worden, dat zij zich ook in volgende 
jaren met kleine wijzigingen zullen herhalen, 
niet aangenomen kan worden, dat de appel
leerende Keuringsdienst een bedrijf uitoefent 
in den zin van art. 242e der Gemeentewet en 
de daarop gebaseerde verordening der gemeente 
Rotterdam; 

dat toch, zal er sprake zijn van een bedrijf 
in den zin van genoemd artikel, de betreffende 
inrichting moet beoogen winst , te maken, en 
dit nu op grond der den Raad gebleken feiten 
niet kan worden aangenomen ; 

dat zulks ook niet kan verwonderen, omdat 
de strekking van de wettelijke voorschriften, 
die den Keuringsdienst regelen, is het verrich
t en van bijzondere diensten te beperken, opdat 
hij niet te veel wordt onttrokken aan zijn ge
wone bestemming, en omdat door die regeien 
de Keuringsdienst en zijn !eiders zijn gemaakt 
tot zuiver overheidsorganen, aan wie min of 
meer groote dwingende bevoegdheid tegenover 
de onderdanen toekomt' · ; 

O. dat als middel van cassatie wordt opge
worpen: 

Schending, althanR verkeerde toepassing van 
de artt. 242e, 254 en 265b der Gemeentewet, 
16 en 18 der wet van 19 Dec. 1914, S. 564, 
1 en 2 der Verordening op de heffing eener be
lasting onder den naam van zakehjke belasting 
op het bedrijf, vastgesteld bij besiuit van den 
Raad der gemeente Rotterdam van 17 Dec.1925 
en goedgekeurd bij K. B. van 15 Fehr. 1926, 
2, sub 12°, van het K. B. van 18 Maart 1921, 
s. 592; 

dat ter toelichting van dit middel wordt be
toogd, dat de feiten, door den Raad van Beroep 
als vastAtaande aangenomen, de gevolgtrekking, 
dat belanghebbende geen winst beoogt niet 
rechtvaardigen, daar : 

a. daargelaten wat er zij van bijzondere 
onderzoekingen ten behoeve van particulieren, 
al hetgeen de Raad daaromtrent overweegt, 
allerminst uitsluit, dat met bijzondere onder
zoekingen voor niet particulieren winst wordt 
beoogd en behaald ; 

b. de omstandigheid, dat het overgrootste 
gedeeite der door den Dienst verrichte bij
zondere onderzoekingen ingesteld is in het be
lang der volksgezondheid, allerminst uitsluit, 
dat met dat overgroote gedeelte ook winst wordt 
beoogd en behaald, en zulks voor het over
blijvende kleine deel zelfs als vaststaand moet 
worden aangenomen, althans verzuimd is te 
onderzoeken ; 

terwijl onjuist i , , dat de strekking der wette
lijke voorschriften, die den K euringsdienst 
regelen, is, het verrichten van bijzondere dien
sten te beperken, daar de strekking alleen is te 
voorkomen, dat door het verleenen van bij
zondere diensten de Keuringsdienst te zeer aan 
zijn bestemming wordt onttrokken en de wette
lijke voorschriften geenszins uitsluiten en veel
eer veronderstellen, dat door het verleenen van 
bijzondere diensten, voor zoover toegelaten, 
winst wordt behaald; 

en eveneens onjuist is, dat door de bij wette
lijke voorschriften gestelde regelen voor den 
Keuringsdienst deze en zijn !eiders zijn gemaakt 
tot zuiver Overheidsorgaan, terwijl zelfs als 
dit zoo zou zijn zulks geenszins uitsluit, dat zij 
bevoegd zijn tot werkzaamheden, waarmede 
winst voor de instelling wordt beoogd en be
haald, en de omstandigheid, dat aan den dienst 
en zijn leiding groote dwingende bevoegdheid 
tegenover de onderdanen toekomt, zich daar
tegen evenmin verzet ; 

0. hieromtrent: 
dat het onder a en b bij het middel aange

voerde geen doe! treft ; 
dat toch de Raad van Beroep, na eerst ten 

aanzien der bijzondere onderzoekingen, voor 
zoover verricht ten behoeve van particulieren 
te hebben beslist, dat daarmede "een winst 
wordt beoogd of gemaakt en vervolgens over
wegende, dat het overgroote ~edeelte der door 
beianghebbende verrichte b1jzondere onder
zoekingen is ingesteld in het belang der volks
gezondheid, met dit laatste, in verband met 
het geringe bedrag van f 1015.50 voor alle bij
zondere onderzoekingen gezamenlijk ontvangen, 
kennelijk tot uitdrukking heeft willen brengen, 
dat bij het verrichten van bijzondere diensten 
voor niet-particulieren zeker geen winstbejag 
aanwezig was ; 

dat voor het overige het middel zich richt 
tegen een ten overvloede gegeven beschouwing, 
weike onaangetast la-at 's Raads beschikking, 
dat belanghebbende niet beoogt winst te maken; 

dat er derhalve geen grond is tot cassatie ; 
· Verwerpt het beroep. (W.) 

24 M ei 1930. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 1 Mei 1914 
(Staatsblad n°. 191) houdende instelling 
van het Rijksbureau betreffende de be
strijding van den vrouwenhandel en van 
den handel in ontuchtige uitgaven. S. 212. 

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

Justitie van den 16 April 1930, 2e Afdeeling 
A, n°. 831; 

Overwegende, dat het in het belang van een 
meer doelmatige beteugeling van den handel 
in en de verspreiding van ontuchtige uitgaven 
gewenscht is de taak van het Rijksbureau be
treffende de bestrijding van den handel in 
vrouwen en kinderen en van den handel in 
ontuchtige uitgaven uit te breiden en het aan
beveling verdient, die uitbreiding in Ons be
sluit van den lsten Mei 1914 (Staatsblad n°. 
191), zooals dit besluit laatstelijk werd ge
wijzigd bij Ons besluit van den 31sten De.
cember 1927 (Staatsblad n°. 468), op te 
nemen; 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
6 Mei 1930 n°. 15) ; 

Gezien het nadere rapport van Onzen Mi
nister van J ustitie van den 17 Mei 1930, 2e 
Afdeeling A, n°. 828; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Tusschen de vierde en vijfde a linea van 

artikel 1 van Ons bovenaangehaald besluit 
wordt eene nieuwe al inea ingevoegd, luidende: 

,,Tot deze taak behoort mede het verleenen 
van medewerking tot eene daadwerkelijke be
teugeling van den hande! in e n de versprei
ding van ontuchtige uitgaven hier te lande, 
volgens 1·egelen door Onzen voornoemden Mi
nister in de in artikel 5 van dit besluit ge
noemde instructie gesteld.". 

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

Amsterdam, den 24sten Mei 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Just itie, J. Donner. 
(Uitgeg. 5 J uni 1930.) 

24 M ei 1930. BESLUIT tot schors ing van het 
besluit van Burgemeester en Wethouders 
van 's-Gravenhage van 1 April 1930, n°. 
10623, Afdeeling S. en B., tot afvoering 
van het Hooftshofje van de Jijst, bedoeld 
in artikel 1 der Monumentenverordening 
1920. S. 213. 

Geschorst tot I Januari 1931. 

24 M ei 1930. BESLUIT tot wijziging en aan
vulling van het Koninklijk besluit van 
11 Juli 1922 (Staatsblad n°. 444) tot vast
stelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, . bedoeld in artikel 181 der 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), 
zooals dit l aatstelijk is gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 1 September 1927 
(Staatsblad n°. 300) . S. 214. 

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

Financien, Onzen Minister van Staat, Minis
ter van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 
en Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen en van Justitie respectievelijk 
van 26 Maart 1930, n°. 28, (Afdeeling Pen
sioenen en Eerediensten) ; van 27 Maart 1930, 
n°. 636, Afdeeling Algemeen Secretariaat en 
Comptabiliteit; van 27 Maart 1930, n°. 1445, 
Afdeeling Boekhouding ; van 27 Maart 1930, 
n°. 801, Afdeeling Algemeen Secretariaat; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
30 April 1930, n°. 49) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze voor_
noemde Ministers van 16 Mei 1930, n° . 36 
(afdeeling P ensioenen en Eerediensten); van 
16 Mei 1930, n° . 1113, Afd. A.S.C.; van 17 
Mei 1930, Afd. B. n°. 2272; en van 17 Mei 
1930, Afd. A.S., n°. 966; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
besluit van 11 Juli 1922 (8/aatsblad n°. 444) 

tot vaststelling van een algemeenen maatre
gel van bestuur, bedoeld in artikel 181 der 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), zooals 
dat laatstelijk is gewijzigd bij Ons besluit van 
1 September 1927 (Staatsblad n°. 300), nader 
te wijzigen en aan te vullen; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. In Uns aangehaald besluit worden 
de navolgende wijzigingen en aanvullingen 
aangebrach t: 

a. Gerekend van 1 Juli 1922 wordt artikel 
16 aangevuld als volgt: 

Na litt. / wordt ingelascht: / bis. klerk of 
schr ijver ten kantore van den secretaris-pen
ningmeester van het Bestuur der Visscherijen 
op de Zeeuwsche Stroomen. 

b. Artikel 23 wordt gewijzigd als volgt: 
In het eerste lid wordt in plaats van ,,inge
volge artikel 76" gelezen: ingevolge de ar
tikelen 71, 76 en 78, tweede lid. 

Aan dat lid wordt toegevoegd: H et hono-
1·arium van een geneeskundige voor een rap
port over een rapport, bedoeld in artikel 78, 
eerste lid, bedraagt ten hoogste f 15. 

De vergoeding voor onderzoekingen tijdens 
observatie in een ziekenhuis en voor het ver
vaardigen van Rontgenfoto's wordt berekend 
volgens het · daarvoor geldende tarief der 
Rijksverzekeringsbank. 

Aan het derde I id wordt toegevoegd: Voor 
onderzoekingen buiten de woonplaats van den 
geneeskundige bedraagt de vergoeding voor 
tijdverl ies f 7.50 per uur tot een maximum 
van f 50 per etmaal. Bij de berekening der 
vergoedmg wordt tijdverlies van minder dan 
een half uur verwaarloosd, en van een half 
uur of meer, , doch minder dan een uur, voor 
een uur in rekening gebracht. Als tijdstippen 
van aanvang en einde der afwezigheid gelden 
bij de berekening der vergoeding voor tijd
verl ies de t ijdstippen, bedoeld in het eerste en 
tweede lid van artikel 15 van het Reisbesluit 
1916. De aan het onderzoek bestede tijd wordt 
niet als t ijdverlies beschouwd. 

Van het voorschrift, vervat in het eerste 
lid van artikel 7 van het R eisbesluit 1916, kan 
worden afgeweken, indien dit tot besparing 
van kosten van tijdverl ies aan!eiding geeft en 
het totaal bedrag der declaratie daardoor ver
minderd wordt. 

c. na art. 23 wordt een njeuw artikel in
gevoegd: 

23bis. De voor een geneeskundig onderzoek 
noodzakelijke reiskosten en eventueele verblijf. 
kosten van de te onderzoeken personen worden 
vergoed op den voet van de artikelen 2 tot en 
met 5 en 7 van Ons besluit van 22 December 
1922 (Staatsblad n°. 684). 

d. Gerekend van 1 Juli 1922, wordt artikel 
33 aangevuld als volgt: 

Na litt. o wordt ingelascht: 
o bis. klerk of schrijver ten kantore van 

den secretaris-penningmeester van het Bestuur 
der Visscherijen op de Zeeuwsche Stroomen. 

v bis. klerk bij een districtscommandant, te. 
vens inspecteur der Rijksveldwacht. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekerung van het Staatsblad, waarin het ge
plaatst is . 

Onze Ministers voornoemd zijn, ieder voor 
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zooveel hem aangaat, belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

Amsterdam, den 24sten Mei 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, De Geer. 
De Minister van Staat, 

Minister van Binnenland,sch~ Zaken 
en Landbouw, 

Ruys de Beerenbrouck. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. Terp s t r a. 
De Minister van Justitie, J . Donner. 

(Uitgeg. 5 Juni 1930.) 

'24 Mei 1930. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het op 
10 Maart 1928 te Genive tusschen Neder
land en Frank:r·ijlc gesloten arbitrage- en 
verzoeningsverdrag, met bijbehoorend pro
tocol (Staatsblad 1928, n°. 467). S. 21/:. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de wet van 21 December 1928 (Staats

blad n°. 467), houdende goedkeuring van het 
op 10 Maart 1928 te Geneve tusschen Nederland 
en Franlcrijlc gesloten arbitrage- en verzoenings
verdrag, met bijbehoorend protocol, van welke 
stukken een afdruk en eene vertaling bij dit 
besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van dat verdrag, met protocol, op 10 Mei 
1930 te 's-Gravenhage zijn uitgewisseld ; . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 16den Mei 1930, 
Directie van het Protocol, n°. 15749; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag, met protocol, als

mede de vertaling daarvan 1, te doen bekend 
maken door de plaatsing van dit besluit in het 
Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem langaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Amsterdam, den 24sten Mei 1930. 
WILHELMI A. 

De Minister van Buitenlandsche Zalcen, 
Bee 1 a er t s van B 1 o k Ian d. 

(Uitgeg. 12 Juni 1930.) 

Vert a Ii n g. 

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER 
NEDERLANDEN 

en 
DE PRESIDENT V Al DE FRANSCHE RE

PUBLIEK 

Geleid door de vriendschapsbetrekkingen die 
gelukkig het Nederlandsche en het Fransche 
volk vereenigen, 

In aanmerking nemende het arbitrageverdrag 

1 Hierna is aJleen de vertaling opgenomen. 
Zie voor de Fransche tekst Staatsblad n°. 467 
van 1928. 

tusschen Nederland en Frankrijk den 6den 
April 1904 gesloten, op 29 December 1909 ver
lengd en tot op heden in werking gebleven, 

Verlangende daarvoor bepalingen in de plaats 
te stellen die voortaan, in overeenstemming 
met den vooruitgang van het volkenrecht, in 
alle gevallen de vreedzame beslechting veroor
loven van de geschillen en conflicten, van welken 
aard ook, die tusschen de beide landen mochten 
rijzen, . 

Hebben besloten te dien einde een verdrag 
te sluiten en hebben elk als hunne gevolmach
tigden benoemd : 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen: 

J onkheer Frans Beelaerts van Blokland, 
HoogstDerzelver Minister van Buitenlandsche 
Zaken; 

De President der Fransche Republiek : 
den Heer Aristide Briand, Afgevaardigde, 

Oud-President van den Ministerraad, Minister 
van Buitenlandsche Zak en-; 

den Heer Henri Fromageot, rechtsgeleerd 
raadsman van het Ministerie van Buitenland
sche Zaken, Commandeur van het Legioen 
van Eer; 

Die, na hunne volmachten te hebben uitge
wisseld welke wederzijds in goeden en deugde
lijken vorm zijn bevonden, omtrent de volgende 
bepalingen zijn overeengekomen : 

Art. 1. De Hooge verdragsluitende Par
tijen verplichten zich wederkeerig om in geen 
enkel geval anders dan langs vreedzamen weg 
de oplossing te zoeken van de geschillen of 
conflicten, van welken aard ook, welke mochten 
rijzen tusschen Frankrijk en N ederland en welke 
niet binnen redelijken tjjd langs de gewone di
plomatieke wegen mocbten kunnen zijn op
gelost. 

Art. 2. AJlegescbillen, van welken aard ook, 
die tot voorwerp hebben een recbt ingeroepen 
door een der Hooge verdragsluitende Partijen 
en betwist door de andere, en welke niet in 
onderlinge overeenstemming langs de ~ewone 
diplomatieke wegen mocbten kunnen z1jn op
gelost, zullen, teneinde te worden berecbt, 
worden onderworpen betzij aan bet Permanente 
Hof van Internationale Justitie, betzij aan een 
scheidsgerecht, zooals bierna is voorzien. Het 
is we! verstaan, dat onder de bovenbedoelde 
gescbillen begrepen zijn die welke artikel 13 
van het Handvest van den Volkenbond ver 
meldt. 

De geschillen voor de oplossing waarvan eene 
bijzondere procedure door andere tusscben de 
Hooge verdragsluitende Partij en geldende ver
dragen is voorzien, zullen worden geregeld over
eenkomstig de bepalingen van die verdra-gen. 

Art. 3. V66r eenige bebandeling voor het 
Permanente Hof van Internationale Justitie 
en v66r eenige arbitra!e bebandeling zal het 
gescbil in overeenstemming tusschen de Par
tijen ter verzoening onderworpen kunnen wor• 
d~n ~an eene internationale permanente Com
m1ssie, genaamd Permanente Verzoeningscom
missie, samengesteld overeenkomstig dit ver
drag. 

.!\rt. 4. Indien in het geval van een der ~e
sch1llen bedoeld in artikel 2 de beide PartiJen 
de P~rmanente Verzoeningscommissie niet heb
ben mgeroepen of indien deze er niet in ge
slaagd is de Partijen te verzoenen, zal bet ge-
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schil in gemeenschappelijk over!eg bij wege 
van een compromis worden onderworpen, hetz~j 
a·an het Hof van Internationale Justitie,dat zal 
beslissen onder de voorwaarden en volgenR de 
procedure, voorzien bij zijn Statunt, hetzij aan 
een scheidsgerecht dat zal beslissen onder de 
voorwaarden en volgenR de procedure voorzien 
door het Haagsch Verdrag van 18 October 1907, 
voor de vreedzame beslechting van interna
tionale geschillen. 

Bij gebreke van overeenstemming tusschen 
de Partijen over de keuze van het rechtsprekend 
orgaan, over de bepalingen van het compromis 
of, i~. ~eval van arbitrale procedure, over d; 
aanwiJzmg der arbiters, zal elk harer na aan
kondiging een maand van te voren, de bevoegd
heid hebben het geschi l rechtstreeks door middel 
van een verzoekschrift voor het Permanente 
Hof van Internationale Justitie te brengen. 

Art. 5. Wanneer het een geschil geldt waar
van_ het voorwerp volgens de inwendige wet
gevmg van een der Partijen behoort tot de 
competen_tie van hare nationale gerechten, zal 
het geschil slechts aan de door dit verdrag voor
zie~e procedure kunnen worden onderworpen 
na m __ kracht ~_an gewijsde getreden, en binnen 
redeliJke_ termune~ door de bevoegde nationale 
rechterliJke autor1teit gewezen uitspraak. 

Art. 6. Alie geschilpunten waarover de 
Hoog~ verdragsluitende Partijen verdeeld moch
ten _z]Jn zonder daarvoor eene minnelijke op
lossmg lan~s de gewone diplomatieke wegen 
te kunnen vmden, en waarvan de oplossing niet 
mocht kunnen worden gezocht door een uit
spraak zooals voorzien in artikel 2 van dit ver
d:ag en waarvoor een procedure tot regeling 
niet reeds mocht zijn voorzien in een verdrag 
of overeenkomst tusschen Partijen geldend, 
zullen worden onderworpen aan de Permanente 
VerzoeningscomJJ?:iSsie, wier taak het zal zijn 
o_m aan de Part1Jen eene aannemelijke oplos
smg voor te stellen en haar in alle gevallen een 
rapport aan te bieden. 

Bij g~breke van overeenstemming tusschen 
de PartIJ en omtrent het tot de Commissie te 
richten verzo~k (tot verzoening) zal elk harer 
de bevoegdhe1d hebben het geschilpunt recht
streeks, na eene aankondiging een maand van 
te voren, aan genoemde Commissie te onder
werpen. 

In alle gevallen wanneer er verschil tusschen 
de P_artij en is over de vraag of het geschil al 
of ~ et behoort tot de geschillen, bedoeld in 
art1kel 2 en derhalve vatbaar o!'n door een uit
s.w:aak te worden opgelost, za.l dit verschilpunt 
voor~at de procedure voor de Permanente Ver
zoenmgscommissie aanvangt, in onderling over
le~ tusschen de Hooge verdragsluitende Par
tiJen of b1J gebreke van overeenstemming op 
het verzoek van een harer, aan de beslissing 
van het Permanente Hof van Internationale 
Justitie worden onderworpen. 

Art. 7. Bij gebreke van regeling voor de 
Permanente Verzoen.ingscommissie in de ge
vallen bedoeld in artikel 6, behouden de Hooge 
verdragsluitende Partijen, leden van den Vol
kenbond, de bevoegdheid om overeenkomstig 
het Handvest van den Volkenbond de aange
legenheden die een breuk zouden kunnen ver
oorzaken of den vrede zouden kunnen ver
storen, voor den Raad van den Volkenbond 

te brengen, die overeenkomstig het Handvest 
zal te werk gaan. 

_Ar_t. 8. ~e P~r~anente Verzoeningscom
m1ssie voorz1en b1J d1t verdrag zal bestaan uit 
vijf leden, die als volgt zullen worden aange
wezen, nl. : de Hooge verdragsluitende Par
tijen zullen elk een Commissaris benoemen 
gekozen uit haar onderdanen en zullen in ge: 
meenschappelijk overleg de drie andere Com
missarissen aanwijzen nit onderdanen van 
derde Mogendheden; die drie Commissarissen 
zullen .van verschillende nationaliteit moeten 
zijn en de Hooge verdragsluitende Partijen zul
len een van hen aanwijzen als President van 
de Commissie. 

De Commissarisscn worden benoemd voor 
drie jaren; hun mandaat is hern.ieuwbaar. Zij 
zullen in functie blijven tot hunne vervanging 
en, in alle gevallen, tot de voleindiging van de 
op het oogenhlik van het afloopen van hun 
mandaat in gang zijnde werkzaamheden. 

Z::io spoedig mogelijk en binnen een termijn 
die drie maanden niet mag te boven gaan, zal 
in vacatures, die zich mochten voordoen ten
gevolge van overlijden, van ontslag of van 
eenige blijvende of tijdelijke verh.indering voor
zien worden op de wijze bepaald voor de be
noemingen. 

Art. 9. De Permanente Verzoeningscom
missie zal worden samengesteld binnen zes 
maanden na. uitwisseling der bekrac-btigings
oorkonden van dit verdrag. 

Indien de benoeming v11n de gemeenscha.p
pelijk aan te wiizen !~den niet plaats mocht 
hebben binnen dien termijn, of, ingeval van 
vervanging, binnen de drie maanden vanaf het 
opimvallen van den zetel, zal de President van 
den Zwitserschen Bond, indien geene andere 
overeenstemming mocht worden verkregen, 
~tgenoodigd worden tot de noodige aanwijzi
gmgen over te gaan. 

Art. 10. De zaak wordt bij de Permanente 
Verzoeningscommissie aanhangig gemaakt bij 
verzoekschrift gericht tot den ·President op de 
wi.ize voorzien. al naar het geval ligt, bii de 
artikelen 3 en 6. Het verzoekschrift za) na 
korte!ijk het voorwerp van bet gesclti.l te heb
ben uiteengezet de uitnoodiging aan de Com
missie bevatten om over te gaan tot a.lie maat
r egelen geschikt om tot eene verzoening te 
leiden. 

Indien het verzoekschrift uitgaat van een 
der Partjjen zal het zonder verwijl door deze 
ter kennis van de tegenpart.ij worden gebracht. 

Art. 11. Binnen veertien dagen, te rekenen 
van den datum waarop een der Hooge ver
dragsluitende Part!jen een geschil voor de 
Permanente Verzoeningscommissie mocht heb 
hen gebracht, zal elk der Partijen voor het 
onderzoek van dat geschil, zijn Commissaris 
kunnen vervangen door iemand, die ten aanzien 
van het onderwerp van het ~eschil een bij
zondere kennis van zaken beett. 

De Partij die ,an dat recht gebruik mocht 
ma.ken zal daarvan onmiddellijk mededeeling 
doen aan de tegenpartij ; in dat geval zal deze 
de bevoegdheid hebben binnen een termijn van 
veertien dagen, te rekenen van den datum 
waarop de kennisgeving haar zal hebben be
reikt, evenzoo te handelen. 

Art. 12. Dr. Permanente Verzoeningscom-
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missie zal tot taak hebben de geschilpunten op 
te helderen, daartoe alle nuttige inlichtingen 
te verzamelen door enquete of op andere wijze, 
en te trachten de Partijen te verzoenen. Zij 
zal, na onderzoek van de zaak, aan de Partijen 
kunnen uiteenzetten op welke voet eene schik
king haar redelijk zou voorkomen en haar, als 
daartoe aanleiding bestaat, een termijn kunnen 
stellen om zich uit te spreken. 

Aan bet einde van bare werkzaamheden zal 
de Commissie een verslag opmaken, dat het 
r esultaat daarvan zal vaststellen en waarvan 
een exemplaar aan elk der Partijen zal worden 
overgelegd. 

De Partijen zullen nooit gebonden zijn door 
deoverwegingen vanfcitu!ijken,rechtskundigen, 
of anderen aard, die de Commissie mocht heb
ben aangenomen. 

Onder voorbehoud van de bepaling van 
artikel 6, lid 3, zullen de werkzaambeden van 
de Commissie, tenzij Partijen anders overeen
komen, moeten worden beeindigd binnen een 
termijn van zes maanden, te rekenen van den 
dag waarop het geschil bij de Commissie is aan
hangig gemaakt. 

Art. 13. Behoudens bijzondere bepalingen 
in tegenovergestelden zin, zal de Permanente 
Verzoeningscommissie ze!ve hare procedure 
regelen die in al!e gevallen op tegenspraak zal 
moeten plaats bebben. Inzake onderzoek zal de 
Commissie indien zij niet eenstemmig anders 
beslist, zich ~edragen naar de bepalingen van 
titel III (internationale enquete-commissie) 
van het verdrag van 's-Gravenhage van 18 Oc
tober 1907, voor de vreedzame beslechting van 
internationale geschillen. 

Art. 14. De Permanente Verzoeningscom
missie zal, behoudens bet geval dat Part~jen 
anders overeenkomen, op de plaats door den 
President aangewezen bijeenkomen. 

Art. 15. De werkzaamheden van de Per
manente Verzoeningscommissie zijn slechts 
openbaar ingevolge eene beslissing door de 
Commissie met instemming der Partijen ge
nomen. 

De Hooge verdragsluitende Partijen ver
plichten zich het resultaat van de werkzaam
heden der Commissie niet openbaar te maken, 
zonder elk 0 .ar vooraf te hebben geraadpleegd. 

Art. 16. De Partijen zullen bij de Perma
nente V erzoeningscommissie worden vertegen
woordigd door agent en, die tot taak hebben 
tusscben baar en de Commissie als tusscben
personen te dienen ; zij zullen zich bovendien 
kunnen doen bijstaan door raadslieden en des
kundigen door baar daartoe te benoemen en het 
verboor kunnen vragen van alle personen waar
van de getuigenis hun nuttig mocbt schijnen . 

De Commissie van baar zijde zal de bevoegd
beid bebben om mondelinge uitleggingen aan 
de agenten, raadslieden en deskundigen der 
beide Parttien te vragen, evenals aan alle per
sonen die zij mocbt nuttig acbten, met toestem
ming van hunne Regeering, te doen verschijnen. 

Art. 17. Beboudens bepalingen in tegenge
stelden zin in dit verdrag worden de beslissingen 
van de Permanente Verzocningscommissie ge
nomen bij meerderbeid van stemmen. 

De Commissie zal eene beslissing over bet 
onderwerp van het gescbi l zelve slecbts kunnen 
nemen wanneer alle leden beboorlijk zijn op-

geroepen en indien de President en ten minste 
twee leden tegenwoordig zijn. Ingeval slecbts 
drie leden en de President aanwezig mochten 
zijn zal bij stemmengelijkbeid de stem van den 
President beslissend zijn. 

Art. 18. De Hooge verdragsluitende Par
tij en verplichten zich de werkzaarnheden van 
de Permanente Verzoeningsco=issie t-e ver
gema.kkelijken en , in het bijzonder, haar den 
bijst.and van hare bevoegde autoriteiten te ver
zekeren, haar in de ruimst mogelijke mate alle 
nuttige documenten en inlicbtingen te ver
schaffen en de noodige maatregelen te nemen, 
teneinde aan de Commissie te veroorloven op 
haar grondgebied over te gaan tot het oproepen 
en het verhoor van getuigen of deskundigen, 
en tot plaatselijk onderzoek. 

Art. 19. Gedurende den loop van de werk
zaamheden van de Permanente Verzoenings
commissie zal elk der Commissarissen een 
scbadeloosstelling ontvangen waarvan het be
drag zal warden vastgesteld in gemeenschappe
lijk overleg tussohen de Hooge verdragsluitende 
P artijen, die daarvan ieder een gelijk dee! zullen 
dragen . 

Art. 20. In alle gevallen, en in het bijzonder 
indien bet punt, waarover de Partijen verdeeld 
zijn, voortspruit uit daden die reeds verricbt 
zijn of op bet punt zijn verricbt te worden, zal 
het Permanente Hof van Internationale Justitie 
beslissende overeenkomstig artikel 41 van zijn 
Statuut of, naar omstandigheden, het scheids
gerecht, binnen den kortst mogelijken tijd be
palen welke voorloopige maatregelen genomen 
moeten worden ; de Permanente V erzoenings
commissie zal, indien daartoe aanleiding be
staat, evenzoo kunnen bandelen nadat Par
tijen daaromtrent zijn overeengekomen. 

Elk der Hooge verdragsluitende Partijen 
V"rplicbt zich zich te ontbouden van elket! 
maatregel die een nadeelige uitwerking zou 
kunnen bebben op de tenuitvoerlegging van de 
beslissing of op de scbikkingen die door de Per
manente Verzoeningscommissie mocbten wor
den voorgesteld, en in het algemeen tot geen 
enkele bandeling van welken aard ook over 
te gaan, die bet geschil zou kunnen verergeren 
of uitbreiden. 

Art. 21. Dit verdrag blijft toepasselijk tus
schen de Hooge verdragsluitende Partijen, ook 
indien andere Mogendheden eveneens een be
lang bij het geschil mochten hebben . 

Art. 22. Indien eenig gescbil mocht rijzen 
tusscben de Hooge verdragsluitende Partijen 
bet1·effende de uitlegging van dit verdrag, zal 
dat gescbil voor het Permanente Hof van Inter
nationale Justitie worden gebracht, volgens de 
procedure voorzien bij artikel 4, lid 2. 

Art. 23. Dit verd rag zal warden bekrach
tigd. De bekrachtigingsoorkonden zullen zoo • 
spoedig mogelijk te 's-Gravenbage worden uit
gewisseld. 

Art. 24. Dit verdrag zal in werking treden 
op bet oogenblik van de uitwisseling· der be
krachtigingsoorkonden en zal vanaf zijn in
werkingtreding een geldigheidsduur hebben van 
tien j aar. Indien het niet zes maanden v66r 
het afloopen van dat tijdvak is opgezegd zal 
het geacbt worden stilzwijgend voor een nieuw 
tijdvak van vijf jaar te zijn verlengd en zoo 
vervolgens. 



1930 24 ME I (S.21.5) 424 

W anneer op het ooge blik van het afioopen 
van <lit verdrag een of a dere procedure krach
tens <lit verdrag aanhangig is voor de Perma
nente Verzoeningscom~issie, voor het Per
manente Hof van Inte nationale Justitie, of 
voor het scheidsgerecht zal die procedure tot 
hare voleindiging word n voortgezet. 

Art. 25. Op het ooge blik van de inwerking
tredingvan <lit verdrag al het arbitrageverdrag 
tusschen Frankrijk en Nederland den 6den 
April 1904 gesloten en erlengd door het ver
dra~ van 29 December 1 09, worden beschouwd 
te z1j n afgeschaft. 

Ter oorkonde waarv n de bovengenoemde 
gevolmachtigden dit ve drag hebben geteekend 
en daaraan hun zegels ebben gehecht. 

Gedaan te Gen eve, · tweevoud, den tienden 
Maart negentienhonder acht en twintig. 
Beelaerts van Bloklan A. Briand. 

(L.S.) Henri Fromageot. 
L .S.) (L.S.) 

PROT COL. 
De Hooge verdragsluitende Partijen zijn het 

er over eens te erkennen dat de bepaling van 
artikel 1 van het op dezen <lag geteekende ar
bitrageverdrag, hoezeer ook toepasselijk op de 
geschillen waarvan de oorsprong gelegen is v66r 
zijne sluit ing, niet de indiening of vernieuwing 
zoude kunnen rechtvaardigen van vorderingen 
betreffende oude tot het verleden behoorende 
feiten, die op het oogenblik het voorwerp van 
geen enkel geschil tusschen de beide Regeeringen 
uitmaken. 
Beelaerts van Blokland. 

(L.S.) 
A. Briand. 

Henri Fromageot. 
(L.S.) (L.S.) 

24 J,fei 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 212 j0 • art. 205l.) 

N u B. en W . voor het gewoon onderhoud 
der gemeentelijke bestratingen een bepaald 
bedrag hebben noodig geoordeeld, hadden 
deze kosten, waarvan de noodzakelijkheid 
door den hoofdingenieur van den prov. 
waterstaat is bevestigd, door den Raad 
op de begrooting moeten worden gebracht, 
zoodat, nu de Raad geweigerd heeft zulks 
te doen, <lit terecht door Ged. Staten met 
toepassing van art. 212 1 • lid is geschied. 

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

den Raad der gemeente Standdaarbuiten, te
gen het besluit van Ged. Staten van Noord
Brabant v.an 29 Januari 1930, G n°. 306, 3e 
afdeeling, tot toepassing van artikel 212, l e 
lid, der Gemeentewet ten aanzien van de be
grooting dier gemeente voor het dienstjaar 
1930; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 April 1930, n°. 299; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 16 Mei 1930, Afdeeling Bin
nenlandsch Bestuur, n°. 4503 ; 

0. dat Ged. Staten van Noord-Brabant bij 
hun evenvermeld besluit aan den post n°. 71 : 
Onderhoud van straten en pleinen, voorkomen_ . 
de op de begrooting van de gemeente Stand-

daarbuiten voor het jaar 1930, vastgesteld 
door den Raad dezer gemeente in zijne verga
dering van 25 October 1929 en nader gewij
zigd vastgesteld in zijne vergadering van 10 
J anuari 1930, hebben toegevoegd een bedrag 
van f 800 en den post mitsdien gesteld op 
f 1800, daarbij ovenvegende, dat op post n°. 
71 der genoemde begrooting ,,Onderhoud van 
straten en pleinen", is uitgetrokken een be
drag van f 1000; dat blijkens de gegeven toe
lichting <lit bedrag bestemd is voor verbete
ring en vernieuwing van het trottoir op het 
dorpsplein, alsmede voor verwijder ing van en
kele stoepen aldaar, welke een ernstige ver
keersbelemmering vormen; dat derhal ve voor 
gewoon onderhoud van straten en pleinen 
niets is geraamd; dat uit ingewonnen adv ies 
van den Hoofdingenieur van den Provincialen 
Waterstaat blijkt, dat de klinkerbestratingen, 
met uitzondering van een betrekkelijk klein 
gedeelte van het dorpsplein, deels in slech
ten, deels in onvoldoenden staat van onder
houd verkeeren; dat het met de keibestratin
gen we! gunstiger is gesteld, <loch dat ook 
deze een geregeld onderhoud vragen; dat in 
het genoemde advies het bedrag, benoodigd 
voor een behoorlijk onderhoud, is gesteld op 
ten minste f 800; dat de Raad van Stand
daarbuiten, ondanks vert-0ogen hunnerzijds, 
weigerachtig is gebleven orn een toereikend 
bedrag voor onderhoud van straten en pleinen 
op de begrooting uit te trekken; dat, ver
mits de bovenomschreven uitgaaf behoort tot 
die, bedoeld in artikel 205 onder letter l der 
Gemeentewet, thans uitvoering behoort te wor
den gegeven aan het bepaalde bij artikel 212, 
eerste lid , der Gemeentewet; 

dat van het besluit van Geel. Staten de 
Raad van Standdaarbuiten bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat zijns inziens 
straten en pleinen in goeden staat van onder
houd verkeeren, en alzoo op den post ,,onder
houcl van straten en pleinen" op de begrooting 
1930 met f 1000 kan worden volstaan; 

0. dat krachtens artikel 205 onder l cler 
Gemeentewet op de begrooting der uitgaven 
der gemeente moeten worden gebracht de 
kosten van de zorg voor de plaatselijke wegen, 
straten en pleinen, in den omvang bij artikel 
179h aangeduid; 

dat volgens de laatstgenoemde wetsbepa
ling tot het clagelijksch bestuur der gemeente, 
aan Burgerneester en Wethouders opgedra
gen, behoort de zorg, voor zoover van hen 
afhangt, voor de instandhouding, bruikbaar
heid, vrijheid en eil igheid der publieke we
gen, straten, plantsoenen, pleinen en andere 
plaatsen tot gemeenen dienst van alien be
stemd; 

dat Burgemeester en Wethouders, blijkens 
de toelichting op de begrooting, behalve f 1000 
voor verbetering en vernieuwing van het trot
toir op het clorp plein, en verwijdering van 
enkele stoepen aldaar in het belang van het 
verkeer, een bedrag van f 800 voor het ge
woon onderhoud der gemeentelijke kei - en 
klinkerbestratingen, al mede voor eene nood
zakelijke bochtverbetering in de bebouwde 
kom, noodig hebben geoordeeld; 

dat deze ko ten , waarvan de noodzakelijk
heid door den Hoofdingenieur van den Pro
vincialen Waterstaat is bevestigd, door den 
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Raad op de begrooting hadden moeten worden 
gebracht, zoodat, nu de Raad geweigerd heeft 
zulks te doen, dit terecht door Ged. Staten 
met toepassing van artikel 212, lste lid, der 
Gemeentewet is gescb ied; 

Gezien deze Wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

en Landbouw i b last enz. (A. B.) 

26 Mei 1930. ARRE T van den Hoogen Raad. 
(Mot. en Rijw.wet art. 7.) 

Uit de omstancligheid dat art. 7 Mot.- en 
Rijw.wet t. a. v . de in acht te nemen 
maximum snelheid, uitdrukkelijk toelaat, 
clat de plaatselijke verordeningen, welke de 
~emeenteraden krachtens art. 6 bevoegd 
zijn te maken, onderscheiden tusschen ver
schillende categorieen van motorrijtuigen 
- waarbij intus chen een voor alle cate
gorieiin geldende grens is aangegeven -
volgt geenszins, dat het maken van een 
dergelijk onderscbeid t. a . v . voorschriften 
van anderen aard aan den gemeentelijken 
wetgever zou zijn verboden. 

Op het beroep van A. B., requirnnt van 
cas a tie tegen een te zijnen I aste gewezen 
arre t van het Gerechtshof te Amsterdam van 
4 Februari 1930, waarbij het Hof, krachtens 
verwijzing bij 's Hoogen Raads arrest van 11 
November 1929 ( . J . 1930, biz. 143 Red.), 
rechtdoende op het tegen een bij verstek ge
wezen mondeling vonnis van het Kantonge-
1·echt aldaar van 9 October 1928 gedaan ver
zet, dat verstekvonnis heeft vernietigd en den 
requirant, ter zake van ,,het door misbruik 
van gezag opzettelijk uitlokken van het te 
Amsterdam een motorrijtuig op meer dan 
twee wielen, bestemd tot vervoer van goede
ren, met in rust gebrachten motor onbeheerd 
I a ten staan op een openbaren weg" met aan
hal ing van de artikelen 47 van het \Vetboek 
van Strafrecht, 156, l e lid en 169 der Alge
meene Politieverordening van Am terdam, 23 
en 91 van het Wetboek van Strafrecht, heeft 
veroordee ld tot eene geldboete van drie gul
den en een dag vervangende hechtenis. 

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

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie, namens ' 

den requirant voorgesteld bij schriftuur: 
Schending, althans verkeerde toepa sing 

van de artikelen 155 der Algemeene Politie
verordening van Amsterdam, 1, 1 °, 2, 6° en 
artikel 7 der Motor- en R ijwielwet, 338, 350, 
368 en 359 juncto artikel 425 Sv., door het 
den verdachte ten laste gelegde feit een straf
baar feit te achten; 

0. dat bij het bestreden arrest, overeen
komstig de inleidende dagvaarding en de ter 
terechtzitting van het Hof, op schriftelijke 
vordering van den Procureur-Generaal toe
gestane wijziging der telastlegging, ten laste 
van den requirant i bewezen verklaard, met 
qualifi atie en strafoplegging als voormeld, 
dat hij te Amsterdam op 7 September 1928 
door misbruik van gezag opzettelijk heeft 

uitgelokt, dat de bij hem in dienst zijnde J o
hannes Hartman op 7 September 1928 des 
voormiddag omstreeks te 7 uur 40 minuten 
te Amsterdam op den openbaren weg de Vro
likstraat een vierwielig motorrijtuig, bestemd 
tot vervoer van goederen, met in rust ge
brachten motor onbeheerd heeft laten staan; 

0. dat tot toelichting van het cassatiemid
del is aangevoerd: 

dat de motor- en rijwielwet in artikel 7 
toestaat dat een vernrdening onde1·scheid 
maakt tusschen categoriecn van rijtuigen, ech
ter alleen ten aanzien van de door deze in 
acht te nemen maximum-snelheid, zoodat de 
Amsterdamsche Politi verordening niet een 
onderscheid tusschen categorieen van rijtuigen 
mocht maken betreffende bet onbeheerd la
ten staan van motorrijtuigen op meer dan 
twee wielen; 

0. dienaangaande: 
dat inderdaad bet ten deze toegepaste ar

tikel 155 der Algemeene Politieverordening 
van Amsterdam het met in rust gebrachten 
motor op den openbaren weg onbeheerd laten 
staan alleen verbiedt ten aanzien van ,,mo
torrijtuigen op meer dan twee wie len, be
stemd tot vervoer van goederen of vee"; dat 
echter uit de omstandigheid dat artikel 7 der 
Motor- en Rijwielwet ten aanzien der inacht 
te nemen maximum-snelheid, uitdrukkelijk 
toelaat, dat de plaatselijke verordeningen, 
welke de gemeenteraden krachtens artikel 6 
bevoegd zijn te maken, onderscbeiden tus
schen verschillende categorieen van motorrij
tu igen - waarbij intu schen een voor alle 
categorieen geldende grens is aangegeven -
geen zins volgt, dat het maken van een derge
lijk onderscheid ten aanzien van voorschriften 
van anderen aard aan den gemeentelijken 
wetgever zou zijn verboden; 

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

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstirr de Oonclusie van 
den Adv.-Gen. B esier.] 

( . J . ) 

26 }jlJ ei 1930. ARREST van den Hoogen Raad. 
( r. artt. 139 en 180.) 

Een nadere motiveering van bet niet 
aannemen v. e. in strijd met de bewezen
verklaring zijnde feitelijke bewering v. 
verdacbte wordt door de wet niet geeischt. 

De stelling, dat een raadslid als zoodanig 
niet het misdrijf van art. 139 Sr. kan plegen 
en een Regl. van Orde da.araan niets kan 
veranderen, is onjuist. Immers een Reg!. 
van orde heeft o. m. ten doel om een onbe
lemmerden gang van zaken in de ver
gaderingen v. d. Raad te waarborgen en 
aan deze strekking teantwoordt geheel 
een bepaling, waarbij aan een lid v. d. 
Raad, dat voortgaat den geregelden gana 
van zaken door zijn gedragingen te be~ 
lemmeren, hetzij kracbtens een door den 
Voorzitter gegeven bevel, hetzij kracbtens 
een besluit van den Raad, voor den duur 
de_~ Vf:lrgadering, de toegang tot en het ver
bhJf m de Raadszaal en de overige ver
trekken v. h. gebouw, waarin deze zaal is 
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gelegen, worden ontz gd ~7anneer de ver
plichting v. h. ordev rstorend raadslid om 
de zaal en het gebo w te verlaten, steunt 
op een op voorstel v. . voorzitter genomen 
besluit v. d. Raad, i de Burgemeester de 
bij art. 139 Sr. bed elde ambtenaar, be
voegd tot het doen der daarin omschreven 
vordering. Voorts is ·et in te zien waarom 
het door den Raad stgestelde Regl. van 
Orde niet zou gelde tegenover een raads
lid zelf. 

Nu de Burgemeest r bevoegd waste vor
<leren dat de verdachte de raad zaal en het 
:gebouw zoude verla n, en verdachte niet 
bereid was aan die vordcring gevolg te 
geven, waren de die aren der politie, die 
<len verdachte uit d zaal en het gebouw 
wilden geleiden, in de rechtmatige uit
oefening hunner be iening. 

Op het beroep van . H., requirant van 
'Cassatie tegen een te zijn laste gewezen arrest 
van h et Gerechtshof te Leeuwarden van 20 
Februari 1930, waarbij, ·n hooger beroep, na 
vernietiging van een do r de Arr.-Rechtbank 
te Groningen op 21 N vember 1929 gedane 
uitspraak, requirant, ter zake van ,,1°. In een 
voor den openbaren d enst bestemd lokaal 
wederrechtebjk vertoev d, zich niet op de 
vordering van den bevo gden ambtenaar aan
stonds verwijderen, en 2{'- wederspannigheid", 
met aanhaling van de aritt. 57, 139 en 180 Sr., 
is veroordeeld tot twee maanden gevangenis- , 
straf. (Gepleit door Mr. Th. Muller Massis te 
Amsterdam.) 

Conclusie van den A v.-Gen. Besier. 

Bij het bestreden in liooger beroep gewezen 
.arrest is bewezen verkl~ard, dat verdachte op 
15 Augustus 1929 in $ gemeente Hoogkerk, 
nadat de Burgemees r van de gemeente 
Hoogkerk, voorzitter v n den Raad van die 
_gemeente, in de alst1e in de raadszaal van 
het gemeentehuis alda r gehouden openbare 
vergadering van den Rp,ad van die gemeente 
krachtens art. 23 van h't Reglement van Orde 
van de vergaderingen r,an den raad der ge
meente Hoogkerk aan 'en raad had voorge
steld om aan verdacht , die als lid van den 
raad der gemeente Ho gkerk die vergadering 
bijwoonde, voor den du r va,n die vergadering 
<len toegang tot en het lverblijf in de raadszaal 
en de overige vertrekken van het gebouw, 
waarin die zaa! was g egen, te ontzeggen en 
dit voorstel door dien raad was aangenomen 
en genoemde Burgeme ter aan verdachte had 
verzocht bedoelde zaal en gemeld gebouw te 
verlaten, niet onmiddell.ijk de raadszaal en be
<loeld gebouw heeft verl;ilten, en toen verdachte 
in die voor den openparen dienst bestemde 
zaal en in dat voor deh openbaren dienst be
stemd gebouw wederrechtelijk vertoefde, zich 
niet op de herhaalde '!ordering van den Bur
meester, zijnde de be oegde ambtenaar, aan
stonds uit die zaal en dat gebouw heeft ver
wijderd, hoewel bed elde vergadering nog 
voortduurde en voorts nadat door genoemden 
Burgemeester desweg~ aan Arie Ousen en 
Eppo de Lange, wachtmeesters der Mare
chaussee, was gelast Vllrdachte uit die zaal en 
dat gebouw te verwi' deren en deze wacht-

meesters verdachte daartoe hadden vastgegre
pen, zich in dat gebouw buiten de raadszaal 
met geweld heeft verzet tegen die in uniform 
gekleede wachtmeesters, aldus werkzaam in 
hunne bediening, door opzettelijk zich met 
kracht aan de leuning van een trap vast te 
grijpen en opzettelijk met kracht het koord 
van het pistool van genoemden wachtmeester 
de Lange vast te grijpen en door opzettelijk 
met geweld te rukken en te trekken in een 
richting tegenovergesteld aan die, waarin die 
wachtmeesters hem wilden brengen, en door 
opzettelijk met dien wachtmeester Ousen bij 
diens uniform en uitrusting beet te pakken. 

Blijkens het arrest is het Reglement van 
Orde in de ter dagvaarding bedoelde raads
vergadering aangevuld als volgt : 

,,1°. aan art. 23 worden twee nieuwe leden 
toegevoegd, luidende : 

Gaat het lid voort met door zijne gedragin
gen den geregelden gang van zaken te belem
meren, dan stelt de Voorzitter aan den Raad 
voor, dat dit lid voor den duur de, vergade
ring, waarin het besluit wordt genomen, den 
toegang tot en het verblijf in de Raadszaal 
en de overige vertrekken van het gebouw, 
waarin deze zaal is gelegen, te ontzeggen. 

Over dit laatste voorstel wordt niet beraad
slaagd ; het lid is bij aanneming verplicht on
middellijk de zaal en het gebouw te verlaten. 

2°. Deze wijziging treedt terstond in wer
king". 

Te dier zake is verdachte, als schuldig aan 
10. in een voor den openbaren dienst bestemd 
lokaal wederrechtelijk vertoevend, zich niet 
op de vordering van een bevoegde ambtenaar 
aanstonds verwijderen, 2°. wederspannigheid, 
veroordeeld tot eene gevangenisstraf van twee 
maanden . 

Bij pleidooi zijn namens verdachte drie mid
delen tot cassatie aangevoerd, Ik bespreek 
eerst het derde, dat de vorm betreft en luidt : 

,,Schending, althans verkeerde toepassing 
van de artt. 348, 350, 351, 352, 358, 359 juncto 
de artt. 415, 422, 423 S,., doordat de ver
werping van het tweede verweer van requirant 
( dat hij niet gehoord heeft, dat de Burgemeester 
van hem gevorderd heeft de Raadszaal en het 
Gemeentehuis te verlaten) onvoldoende ge
motiveerd is. 

Afzonderlijk is dit verweer inderdaad wel 
heel spaarzaam met redenen omkleed, n.l. 
hiermede, ,,dat het door het Hof als onaan
nemelijk wordt verworpen". 

Intusschen behoefde de verwerping van dit 
verweer niet een afzonderlijke met redenen 
omkleede beslissing, omdat het niet meer was 
dan de ontkennino- van een onderdeel van het 
reeds bewezen verklaarde feit, n.l. dat de ver· 
dachte zich op de herhaalde vordering van den 
Burgemeester niet aanstonds heeft verwijderd. 
Hot zich niet verwijderen op een hiertoe strek
kende vordering veronderstelt, dat de vorde
ring is gehoord door hem, tot wien zij is ge
richt. Dit middel lost zich dus op in de grief, 
dat de bewezenverklaring ten opzichte van het 
door verdachte gehoord zijn van de vordering 
niet voldoende met redenen is omkleed. 

Het komt mij voor, dat deze grief onge
grond is. 

Blijkens de uit het vonnis in eersten aanleg 
in het arrest o,ergenomen verklaring van 0. 
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van Barneveld, Burgemeester der gemeente 
Hoogkerk, heeft deze als getuige onder meer 
medegedeeld, dat verdachte naar aanleiding 
van het voorstel tot aanvulling van art. 23 
van het Reglement van Orde op luidruchtige 
wijze het woord voerde en daarmede niettegen
staande vermaning en tot de orde roepen op 
dezelfde wijze doorging, dat niettemin de Raad 
bij hoofdelijke stemming het voorstel aannam, 
dat toen onder voortdurend spreken van ver
dachte het volgende punt der agenda aan de 
orde was gesteld en de secretaris diensvolgens 
de ingekomen stukken voorlas, deze daarbij 
door verdachte werd overschreeuwd ; dat ge
tuige deswege .kJ:achtens het pas aangenomen 
en tegelijkertijd in werking getreden art. 23 
van het Reglement van Orde den Raad heeft 
voorgesteld aan verdachte voor den duur der 
loopende vergadering den toegang tot en het 
verblijf in de raadszaal en de overige vertrek
ken van het gebouw, waarin die zaal was ge
legen, te ontze&~en, welk voorstel door den 
Raad na hoofdel.ijke stemming is aangenomen, 
dat hij, getuige vervolgens den verdachte heeft 
verzocbt bedoelde zaal en gebouw te verlaten 
en dat, toen deze daaraan geen aevolg gaf en 
integendeel steeds dsor bleef spreken, hij twee
maal achtereen van den verdachte heeft ge
vorderd zich uit voormelde zaal en gebouw te 
verwijderen ; dat hij toen verdachte ook daar
aan niet voldeed, aan de beide in de zaal op 
de publieke tribune aanwezige wachtmeesters 
der Marechaussee last heeft gegeven verdachte 
uit die zaal en dat, gebouw te verwijderen. 

Blijkens het arrest heeft de verdachte op 
'.s Hofs terechtzitting verklaard, dat hij wel 
bemerkt heeft, dat over de voorgestelde wijzi
ging van het Reglement, waarover hij het 
woord voerde, gestcmd is. 

Blijkens de wederom uit het vonnis ovcrge
nomene getuigenverklaringen der bedoelde 
wachtmeesters de Lange en Ousen heeft laatst
genoemde op de publieke tribune den Burge
meester hooren vorderen, dat de verdachte de 
zaa.l en het gebouw zou verlaten, en heeft de 
eerste eveneens op de publieke tribune den 
Burgemeester den verdachte het verzoek daar
toe hooren doen. waaraan verdachte niet vol
deed, steeds blijvende doorspreken, en daaroa 
nog den Burgemeester verdachtes naam hooren 
noemen. Beide hebben zij daarop den last 
van den Burgemeester tot verwijdering van 
verdachte gehoord. hoewel verdachte voort
durend luid bleef doorspreken. 
- Het komt mij voor, dat het Hof uit een en 
antler heeft kunnen afleiden, dat ook ver
dachte de vordering van den Burgemeester 
gehoord heeft. Twee omstandigheden kunnen 
tot deze gevolgtrekking hebben geleid. Voor
eerst, dat verdachte onder geheel dezelfde 
omstandigheden, als waaronder deze vordering 
werd gedaan, n.l. zijn luidruchtig spreken, de 
stemming over het wijzigingsvoorstel we! heeft 
gehoord ; voorts, dat wat verder is geschied 
en in het bijzonder ook de verzoeken en vor
de, ingen tot verdachte gericht, verneembaar 
waren op de publieke tribune, dus buiten de 
eigenlijke raadszaal, waarin deze zich bevond. 
In hoeverre de gevolgtrekking juist is, kan in 
cassatie niet worden beoordeeld. 

Het derde middel is derhalve ongegrond. 
De beide nog OYerblijvende middelen luiden : 

,,1. Schending, althans verkeerde toepas
sing van art. 139 Sr. juncto de artt. 350 en 
352 Sv., doordat de ten aanzien van requirant 
bewezen verklaarde feiten strafbaar verklaard 
zijn en requirant wegens overtreding van eerst
genoemd artikel veroordeeld is. 

2. Schending, a lthans verkeerde toepassing 
van art. 180 Sr. juncto de artt. 350 en 352 
Sv., doordat de ten aanzien van requirant be
wezen verklaarde feiten strafbaar verklaard 
zijn en requirant wegens overtreding van eerst
genoemd artikel veroordeeld is." 

Tot staving van het eerste middel is aange
voerd: 

1°. dat een raadslid niet valt onder de straf
bepaling van art. 139 Sr. en dus door niet te 
voldoen aan de vordering van den Burgemees
ter om zich te verwijderen geen strafbaar feit 
pleegt: 

2°. dat het Reglement van Orde slechts een 
ordemaatregel is en overtreding daarvan dus 
niet een strafbaar feit kan opleveren. 

Het is mij niet duideljjk geworden, waarom 
een raadslid niet zou vallen onder de strafbe
paling van art. 139 Sr., wanneer hij zich we
derrcchtelijk ( d. i. na de eerste rechtmatige 
vordering van den Burgemeester om zich te 
verwijderen) in de raad zaal en het raadsge
bouw vertoevende, aan een tweede dergelijke 
vordering niet onmiddellijk voldoet. Rechtma
tig nu waren de vorderingen krachtens het te 
Hoogkerk destijds bestaande geldige Regle
ment van Orde, waaraan de Burgemeester 
krachtens besluit van den Raad en a ls zijn 
voorzitter belast met de zorg voor de handha
ving der orde in de vergadering uitvoering 
gaf (artt. 70 en 66 Gemeentewet}. Omtrent de 
geldigheid van zoodanig Reglement als hier 
bestond, zie 's-Hoogen Raads arrest van 4 Mei 
1925 (W. 11352, N. J. 1925, blz. 549). 

Bij het tweede argument is uit het oog ver
oren, dat verdachte niet is veroordeeld wegens 
de overtreding van het Reglement van Orde 
op zich zelf, doch op grond van de strafbepa
ling van art. 139 r., waaronder hij was ge
vallen door niet te voldoen aan het bepaalde 
bij het ook voor hem geldende Reglement. 

Ook dit mi1del is derhalve niet gegrond. 
Tot toelichting van het tweede middel is 

aangevoerd, dat het Reglement van Orde niet 
uitdrukkelijk den Burgemeestcr de bevoegd
heid gaf door den sterken arm te doen verwij
deren en dat dus in casu de wachtmeesters 
niet in de rechtmatige uitoefening van hunne 
bediening waren. Het komt mij voor, dat zulk 
een voorschrift in het Reglement ook niet noo
dig was, omdat de in art. 139 bedoelde ,, be
voegde ambtenaar" - en als zoodanig moet, 
gelijk ik reeds betoogde, de Burgemeester wor
den beschouwd - uit den aard der zaak be
voegd is politiehulp in te roepen tot handhaving 
van het in dit wetsvoorschrift aesanction
neerde verbod en dus tot ,erwijdering van 
wederrechtelijk in het voor den openbaren 
dienst bestemde lokaal Yertoevende personen. 
Is hij tevens hoofd der politie, dan neemt de 
inroeping van politiehulp de vorm van een 
bevel aan. Aldus besliste de Hooge Raad bij 
arrest van 17 December 1928 (W. 11939, N. 
J . 1929, blz. 638) ten aanzien van den Bur
gemeester zelfs voor het zich hier niet voor
doende geval, dat de raadsvergadering reeds 
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is gesloten. Hij ,,blijft" d n de bevoegde amb
tenaar ; derhalve was ru het ook tijdens de 
vergadering. 

Ook <lit laatste middel an dus niet tot cas-
satie leiden. 

Ik concludeer tot verw ing van het beroep. 

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

Taverne; 
Gelet op de middelen an cassatie, namens 

den requirant vo~rgest~d bij pleidooi: (zie 
Concl. Adv.-Gen.) , 

0. dat bij het bestrede arrest, overeenkom
stig de inleidende dagv rding, ten laste van 
requirant i , bewezen vel and - met quali
fi catie en strafoplegging als voormeld - dat, 
enz. (zie Cone!. Adv.-Ge .) ; 

O. dat in de vergader· g van den Raad der 
gemeente Hoogkerk, eve v66rdat de bewezen
verklaarde fei.ten p laa ts badde, , he~ terst ond 
i 1 "e ·ki 1c: getreden bes uit was genomen om 
aan art. 23 van het Re lement van Orde -
handelende over het ont emen van het woord 
aan een spreker - twe nieuwe leden toe te 
voegen, luidende: (zie Concl. Adv.-Gen.) ; 

0. ten aanzien van he derde cassatiemiddel, 
dat, als betreffende den vorm, v66r de beide 
andere middelen moet rprden behandeld : 

dat, blijkens het bestteden arrest, voor het 
Hof als verweer is aani' voerd, dat verdachte 
niet gehoord zou hebbe , dat de Burgemeester 
van hem gevorderd hee de raadszaal, en het 
gemeentehuis te verlatl en het Hof dienaan
gaande heeft overwogen ,,dat <lit verweer door 
het Hof als onaannemei·k wordt verworpen"; 

dat, nu in de telastl gging en bewezenver-
k. laring ligt opgesloten dat de vordering van 
den Voorzitter van den Raad tot verdachte is 
doorgedrongen, bedoeld beslissing, welke hier
op neerkomt, dat het of geen geloof heeft 
gehecht aan verdachte' voormelde bewering 
geheel voor rekening oet blijven van het 
Hof en in cassatie niet ljllet vrucbt kan worden 
bestreden ; dat immers en nadere motiveering 
van het niet aannemen van een in strijd met 
de bewezenverklaring zi nde feitelijke bewering 
door de wet niet word vereischt ; 

0. wat het eerste ea satiemiddel betreft: 
dat, bljjkens de toelic ting, het middel steunt 

op de stelling dat een r adslid als zoodanig ,niet 
het miEdriif van art. 39 Sr. ka'l pleg m en 
een Reglement van O de daaraan niets kan 
veranderen ; 

0. echter dat deze st Hing niet als juist kan 
worden aanvaard ; dat immers een Reglement 
van Orde, hetwelk de Raad eener gemeente, 
krachtens art. 53 der semeentewet vaststelt, 
onder meer ten doe! eeft om een onbelem
merden gang van zak n in de vergaderingen 
van den Raad te w arborgen en aan deze 
strekking geheel beaiwoordt een bepaling, 
waarbij aan een lid va den Raad, dat voort
gaat den geregelden g g van zaken door zijne 
gedragingen te belem eren, hetzij krachtens 
een door den Voorzit r gegeven bevel, hetzij 
krachtens een door deJI. Raad genomen besluit, 
voor den duur der v'11 rgadering, de toegang 
tot en het verblijf in d Raadszaal en de overige 
vertrekken van het g ouw, waarin deze zaal 
is gelegen, worden ontz gd ; dat, wanneer. gelijk 
bier bet geval is, de v rplichting van bet orde-

verstorend raadslid om de zaal en bet gebouw 
te verlaten, steunt op een op voorstel van den 
Voorzitter genomen besluit van den Raad, de 
Burgemeester als Voorzitter van den Raad en 
als, krachtens art. 66 der Gemeentewet, met 

1 de handhaving van de orde in de vergadering 
van den Raad belast, de bij art. 139 Sr. be
doelde ambtenaar is, bevoegd tot het doen der 
daarin omschreven vordering ; dat voorts niet 
is in te zien, waarom het door den Raad vast
gestelde Reglement van Orde niet zou gelden 
tegenover een raadslid zelf ; 

0. dat <lit middel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

' 0. dat de strekking van het tweede cassatie-
middel, blijkens de toelichting, deze is, dat de• 
wachtmeesters der l\'larechaussee, toen zij den 
verdachte aangrepen om hem uit de zaal en 
het gebouw te verwijderen, niet waren in de 
rechtmatige uitoefening hunner bediening ; 

dat echter, nu, gelijk hiervoren is overwo
gen, de Burgemeester bevoegd was te vorderen 
dat de verdachte de ra.adszaal en het gebouw 
zoude verlaten, en de verdachte niet bereid was 
aan die vordering gevolg te geven, de dienaren 
der politie, die den ve1·dachte uit de zaal en 
het gebouw ,vilden c:eleiden, waren in de recht
matige uitoefening hunner bediening ; 

0. dat mitsdien ook dit middel ongegrond is; 
Verwerpt bet beroep. (N. J.) 

26 Mei 1930. ARREST van den Hoogen R :1ad. 
(Arbeidswet 1919 art. 1). 

Onder de werkzaamheden in een onder
neming van tuinbouw bedoeld in art. 1, 
la der Arbeidswet 1919 is niet alleen te 
begrijpen bet bewerken v. d. grond en het 
telen en oogsten der vruchten, maar ook 
het verkoopen en afleveren van die vruch
ten, voorzoover de wijze van verkoop en 
aflevering niet valt buiten den aard v. h. 
tuinbouwbedrijf. Het door de leden eener 
vereeniging voor groenten- en fruitveiling 
verkoopen van hunne producten val geens
zins buiten aard v. h. tuindersbedrijf. 

De Arbeidswet 1919, den arbeid in een 
onderneming van tuinbouw aan hare wer
king onttrekkende, brengt weliswaar het 
te koop aanbieden of bij de verbruikers 
aan huis bezorgen van die producten, on
der de wet, doch zulks wettigt niet de 
conclusie, dat werkzaamheden in groenten
en fruitveilingen onder de wet vallen, im
mers bedoeld ,,te koop aanbieden" is in 
beperkten zin te verstaan. (Anders de 
Adv.-Gen.). 

Terecht derhalve heeft de Rb. aange
nomen, dat de bedoelde veiling tot een 
onderneming van tuinbouw behoorde. 

Nu de Rechtb. verder besliste, dat het 
repareeren van kisten i. c. niet als afzon
derlijk bedrijf geschiedde, heeft zij even
eens terecht deze werkzaamheden ab ver
richt in de onderhavige onderneming aan
gemerkt. (Anders de Adv.-Gen.). 

Op het beroep van den Procureur-Generaal 
bij den Hoogen Raad der Nederlanden, re
quirant van cassatie in het belang der W(lt 
tegen een vonnis van de Arr.-Rechtbank te 



429 2o ME I. 1930 
Dordrecht van 29 November 1929, waarbij in 
hooger beroep, na vernietiging van een vonnis 
van het Kantongerecht te Dordrecht van 18 
September 1929, L . L., Voorzitter van de 
Zwijndrechtsche veiling, geboren 15 Septem
ber 1873 te Zwijndrecht, wonende aldaar, van 
het hem telastgelegde is vrijgesproken. 

Vordering van den Adv.-Gen. Besier. 

Met vern ietiging van een veroordeelend von
nis van den Kantonrechter te Dordrecht, werd 
de destij ds verdachte door de Arr.-Rechtbank 
aldaar vrijgesproken van de aanklacht: ,,dat 
h ij op 2 Juli jong tleden, te ongeveer 5½ uur 
des namiddags, te Zwijndrecht als hoofd, al
thans a ls bestuurder eener onderneming waar
in het bedrijf van het maken en repareeren 
van kisten werd uitgeoefend, waarin op dat 
tijdstip door Alexander J an Barend1·echt, ge
boren 21 Maart 1907, arbeid, bestaancle in het 
repareeren van k isten wercl verricht in een 
alclaar gelegen werkplaats dier onclernem ing, 
namelijk een afgeschoten gedeelte van een 
houten loods, staande op het terrein van de 
V ereeniging Groenten- en Fruitveiling Zwijn
drecht en omstreken en alzoo een besloten 
ruimte als bedoeld in art. 2 sub a der Ar
beidswet 1919, niet heeft gezorgcl, dat in die 
inrichting op een plaats die vrij toegankelijk 
was voor a lle arbeiders in die inrichting werk
zaam, was opgehangen een aan de geldende 
voorschriften voldoende, gemelde persoon be
treffende arbeidslijst". 

De redengev ing voor deze vrijspraak luidt 
a ldus : ,,Overwegende toch, dat naar het oor
deel der Rechtbank de ondernem ing van de 
in de dagvaarding genoemde Vereeniging ge
acht rnoet worden te behooren tot het tuin
bouwbedrij f, immers in die streken het tuin
bouwbedrij f meebrengt, dat de tuinbouwers 
door middel van veilingsvereenigingen den 
afzet hunner producten bewerkstelligen en dus 
een door die tu inbouwers zelve gevormde vei
lingsvereeniging in wezen behoort tot het tuin
bouwbedrij f, terwijl het repareeren van kisten 
in casu niet plaats had als afzonderlijk be
drij f, maar a lleen ten behoeve van de ve i
lingen;" 

,,dat de Rechtbank te eer tot deze opvatting 
komt, waar volgens art. 2, sub III, 10° van 
het Koninklijk Besluit van 12 December 1922, 
S . 672, tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld bij art. II, 
tweede lid, der Land- en Tuinbouwongevallen
wet 1922, S. 365, tot het tuinbouwbedrij f be
hoort het houden van veilingen van tuinbouw
producten, terwijl anderzijds de wetgever het 
noodig heeft geacht in het tweede lid van art. 
1 der Arbeidswet 1919 uitdrukkelijk als arbeid 
in den zin dier wet te besternpelen werkzaarn
heden in winkels, waar voortbrengselen van 
het tuinbouwbedrijf worden verkocht, doch al
daar niet als zooclan ig heeft genoemd werk
zaamheden aan veilingen van tuinbouwpro
ducten;" 

,,Overwegende, dat mitsdien met name niet 
is komen vast te staan, dat door den bij dag
vaarding genoemden Alexander, Jan Baren
drecht arbeid in den zin der wet ward ver
richt." 

Uit de woorden ,,in den zin der Wet" blijkt, 

dat de gegeven vrijspraak berust op de waar
deering van art. 1, 1 aanhef en sub a der 
Arbeidswet 1919, zoodat zij voor mij bereik
baar is. 

Ik acht haar onjuist. Het verschi l tusschon 
de Arbeidswet 1911 en de Arbeidswet 1919 be
staat hierin, dat eerstgemelde in art. 1 sprak 
van ,,in of voor" eenige onderneming, terwijl 
in laatstgenoemde de woorden ,,of voor" zij n 
weggelaten, met het oogmerk de draagwijdte 
van het voorschrift in te perken overeenkom
stig de oorspronkelijke bedoeling des wetge
vers. Met twee dus luidende voorbeelden wordt 
dit in de Memorie van Toelichting verduide
lij kt nl. dat, bij onveranderd behoud der be
pal ing, een sm idsgezel , die het paard van een 
boer beslaat en een schildersknecht, die zich 
met het verven van broeibakken zou onledig 
houden, door de woorden ,,of voor" niet onder 
de Arbeidswet zouden va llen, wat geen zi n 
zou hebben, gelet op de strekking dier wet. 

Hier is het, dunkt mij , niet anders en vin
den we den smid en den verver van zooeven 
in andere gedaante terug. Het maken en her
stellen van ki sten voor de groenten- en fruit
veiling Zwijndrecht en omstreken moge a l ar
be id zijn voor eene onderneming van tuin
bouw, het is geen arbeid in zulk eene onder
neming. Daartoe behooren slechts werkzaam
heden den tuinbouw in engeren zin betreffende. 

Een beroep op Uw arrest van 18 Februari 
1918, W. 10246, N. J. 1918, biz. 375, kan dus 
de beslissing niet redden, waar dit gewezen 
werd onder vigueur van de ruimere terminolo
gie der Arbeidswet 1911. 

Ook is zij onvereenigbaar met art. 1, 2 aan
hef en sub b der Arbeidswet 1919. Daarin toch 
worden tot arbeid in den zin dier wet o. a. 
gerekend werkzaamheden, bestaande in het te 
koop aanbieden van voortbrengselen uit eene 
onderneming van tu inbouw. Bovendien dus 
door wetsduiding vallen derhalve werkzaam
heden in groenten- en fruitveil ingen onder het 
begrip arbeid en mitsdien evenzeer het maken 
en repareeren van kisten ten behoeve dier vei
l ingen. 

Het door de R echtbank aan de Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922 en aan het Ko
ninkl ij k Besluit van 12 December 1922, S. 
672, ontleende argument mag ik passeeren, 
waar zij niet a lleen van lateren datum zij n 
dan de Arbeidswet 1919, <loch bovendien eene 
andere strekking hebben. 

Wegens schending door niet-toepassing van 
de artt. 1, 1 aanhef en sub a, 1, 2 aanhef en 
sub b, 2, 68, 83 en 100 der Arbeidswet 1919, 
althans door verkeerde toepa sing der be ide 
eerstgemelde wetsvoorschriften en van art. 352 
jis der artt. 415 en 425 Sv., vorder ik, onder 
overlegging van de vereischte stukken, de 
ea satie van het vonnis der Arr.-Rechtbank te 
Dordrecht op 9 November jl. onder rolnumrner 
568 gewezen, voorzoover de verdachte daarbij, 
met vernietiging van een vonnis van den Kan
tonrechter al daar , van 18 September bevorens, 
werd vrijgesproken, met beslissing van het 
rechtspunt in den zin als hiervoor aangegeven 
en met bepaling, dat het te wijzen arrest geen 
nadeel kan toebrengen aan de rechten door 
partijen uit de vernietigde uitspraak verkre
gen. 
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De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kranenburg; 
Gezien eene verklarin van den Griffier bij 

de Arr.-Rechtbank te ordrecht de dato 12 
December 1929, dat doo den verdachte-appel
lant van het vonnis gee cassatie is aangetee
kend en dat door het O enbaar Ministerie op 
12 December 1929 van c ssatie is gedesisteerd; 

0. dat aan den verda hte was telastgelegd, 
dat, enz. (zie vordering dv.-Gen.); 

dat de Rechtbank den erdachte vrijspreken
de overwoog: (zie vorde ing Adv.-Gen.); 

0. dat de Rechtbank erklaart, dat zij het 
begrip ,,arbeid" volgen de telastlegging in 
verdachtes onderneming verricht, opvat in de 
beteekenis die dat woo d in de Arbeidswet 
1919 heeft, en oordeel t dat zoodanige arbe id 
aldaar niet verricht wer , daar verdachtes on
derneming was eene o derneming van tuin
bouw; 

dat tegen de juisthei van deze bes! issing 
doo1· het cassatiemiddel ordt opgekomen; 

0. hie1·omtrent: 
dat onder de we1'kzaa heden in eene onder

neming van tuinbouw edoeld in art. 1, la 
van de Arbeidswet 191 , niet alleen is te be
grijpen het bewerken an den grond en het 
telen en oogsten der v1 chten, maar ook het 
verkoopen en aflevere van die vruchten, 
voorzoover de wijze van verkoop en afl evering 
niet valt bu1ten den a rd van het tuinbouw
bedrijf; 

dat het door de leden eener Vereeniging als 
in het vonnis bedoeld verkoopen van hunne 
producten geenszins bu ten den aard van het 
tuindersbedrij f val t; 

dat de Arbeidswet 19 9, den arbeid in eene 
onderneming van tuinb uw aan hare werk ing 
onttrekkende, weliswaa1 het te koop aanbieden 
of bij de verbrui kers an huis bezorgen van 
die producten, onder d wet brengt, doch dat 
zulks niet de daaruit oor den requirant ge
trokken gevolgtrekking wettigt; 

dat immers bedoeld , te koop aanbieden" in 
beperkten zin is te vers aan; 

dat toch anders eei rzijds het voorschrift 
van art. 1 sub 2 lid a mtrent den verkoop in 
winkels geheel overbod g zou zijn, terwij l an
derzijds, blijkens de M morie van Toelichting 
op het wetsontwerp, de desbetreffende bepa
l ing eene bijzondere st ekking had en we! om 
een bepaald soort va arbeid van kindereo 
tegen te gaan ; 

dat dus de Rechtb k op goede gronden 
heeft aangenomen, dat de Groenten- Fruitvei
ling Zwijndrecht en O~streken tot eene onder
neming van tuinbouw lj>ehoorde ; 

dat verder nu de echtbank feitelijk be
sliste, dat ai daar het repareeren van kisten 
niet als afzonderlijk bedrijf geschiedde, zij 
eveneens terech t deze er kzaamheden als ver
richt in de onderhav ge onderneming heeft 
aangemerkt; 

dat derhalve de R chtbank met juistheid 
aan het begrip ,,arbe"d" in de telastlegging 
de beteekenis toekend die dit begrip in de 
Arbeidswet 1919 heeft 

dat het middel derh lve is ongegrond; 
Verwerpt het beroep (N. J .) 

27 Mei 1930. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Reisbesluit 1916, laatstelijk ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 13 No
vember 1929 (Staatsblcul, n°. 483). S. 216. 

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

Financien van 13 Maart 1930, n° . 145, Gene
rale Thesaurie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 April 1930, n°. 32); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Mei 1930, n°. 158, 
Generale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te rekenen van 15 Maart 1930 te bepalen 

a ls volgt: 
Eenig artikel. 

Met wijziging in zooverre van Ons besluit 
van 29 October 1915 (Staatsblad n°. 451), 
laatstel ijk gewijzigd bij Ons besluit van 13 
November 1929 (Staatsblad n°. 483), wordt in 
artikel 2 ( onder de derde klasse) in plaats 
van ,,De secretarissen van de keuringsraden 
en zij, die hen vervangen" gelezen: ,,De secre
tarissen van de keuringsraden en zij, die hen 
vervangen, voor zoover zij niet krachtens hun 
rang of ambt in een andere klasse zijn ge
rangschikt". 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in bet Staatsblcul, zal warden ge
plaatst en waarvan afschrift zal warden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 27sten Mei 1930. 
WILHELMINA. 

De M inister van Financii!n, D e Geer. 
(Uitgeg. 12 Juni 1930.) 

27 ,lfei 1930. BESLUIT tot w1Jz1gmg en 
aanvulling van het Koninklijk besluit van 
3 Augustus 1922 (S.taatsblad n°. 479) tot 
regeling van de toekenning van wacht
geld aan Burgerlijke Rijksambtenaren, 
zooals dat laatstelij k is aangevuld bij be
sl uit van 7 Februari 1927 (Staatsblad n°. 
27). s. 217. 

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

Financien van 26 Maart 1930, n°. 36, Afdee
ling Pensioenen en Eerediensten; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 April 1930, n°. 27); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Financien dd. 20 Mei 1930, n°. 
69, Afdeeling Pensioenen en Eerediensten; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
besluit van den 3den Augustus 1922 (Staats
blad n°. 479), houdende regeling van de toe
kenning van wachtgeld aan Burgerlijke Rijks
ambtenaren, zooals dit laatstelijk is aange
vuld bij Ons besluit van den 7den Februari 
1927 (Staatsblcul, n°. 27), te wijzigen en aan 
te vu lien; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Art. I. In Ons aangehaald besluit warden 
de navolgende wijzigingen en aanvullingen 
aangebracht: 
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a. Artikel 1 wordt gerekend van 1 Juni 
1930 af gewijzigd als volgt: 

In het derde lid wordt in plaats van ,,Be
zoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1926" gelezen ,,Bezoldigingsbesluit Burger
lijke Rijksambtenaren 1928". 

In het vierde lid wordt in plaats van ,,tien 
jaren" gelezen ,,vijf jaren". 

b. Artikel 3 wordt gerekend van 1 Juni 
1930 af gewijzigd als volgt: 

In het eerste lid wordt in plaats van ,,uit
zicht heeft of, indien uit hoofde van eeniger
lei omstandigheid zoodanig uitzicht niet of 
niet meer bestaat, anders zou hebben gehad" 
gelezen ,,uitzicht zou hebben of, indien uit 
hoofde van eenigerlei omstandigheid zoodanig 
uitzicht niet of niet meer zou bestaan, anders 
zou hebben gehad, wanneer hij gepension
neerd werd naar den in het derde lid bedoel
den diensttijd en naar de middelsom der pen
sioensgrondslagen, bedoeld in artikel 54, 
tweede lid, der Pensioemvet 1922 (Staatsblad 
n°. 240), in de betrekking, waaruit het wacht
geld is toegekend". 

In het tweede lid wordt in plaats van 
.,twee maanden" en ,,Mm maand" gelezen 
,,drie maanden" respectievelijk ,,anderhalve 
maand''. 

In het derde lid wordt in plaats van ,,uit
zicht heeft of, indien uit hoofde van eeniger
lei omstandigheid zoodanig uitzicht niet of 
niet meer bestaat, anders zou heben gehad", 
gelezen ,,uitzicht zou hebben of, indien uit 
hoofde van eenigerlei omstandigheid zoodanig 
uitzicht niet of niet meer zou bestaan, anders 
zou hebben gehad, wanneer hij gepensionneerd 
werd naar evengenoemden diensttijd en naar 
de middelsom der pensioensgrondslagen, be
doeld in artikel 64, tweede lid, der Pensioen
wet 1922 (Staatsblad n•. 240), in de betrek
king, waaruit het wachtgeld is toegekend". 

c. Artikel 4, litt. d, wordt gerekend van 
1 Juni 1930 af gelezen als volgt: ,,diensttijd, 
die in aanmerking is genomen bij de bereke
ning van den duur van wachtgeld of een 
daarmede gelijk te stellen uitkeering ten laste 
van een der lichamen, bedoeld in de artike
len 3 en 4 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
n°. 240), en tijd, in het genot van een zooda
nig wachtgeld of uitkeering doorgebracht, niet 
wordt medegeteld". 

d. Artikel 5 wordt gerekend van 1 J uni 
1930 af gewijzigd als volgt: 

Het eerste lid wordt gelezen: 
,,Onder laatstelijk genoten wedde wordt 

voor de toepassing van dit besluit, behoudens 
het bepaalde in de volgende leden, verstaan 
de bezoldiging, de toelagen, die in den pen
sioensgrondslag worden opgenomen, en de tij
delijke kindertoelage, bedoeld in artikel 21 
van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1928, die door betrokkene op 
den <lag v66r het ontslag werden genoten." 

Het tweede lid wordt gelezen: 
,,Indien in de bezoldiging, de toelagen en 

de tijdelijke kindertoelage, in het eerste lid 
bedoeld, uit anderen hoofde dan wegens perio
dieke verhoogingen, wijziging zou zijn geko
men, wanneer de betrokkene op de laatstelijk 
genoten bezoldiging in dienst ware gebleven, 
geldt van den datum van inwerkingtreding 

dier wijziging af het aldus gewijzigd bedrag 
als laatstelijk genoten wedde." 

e. In den eersten en I aatsten zin van het 
derde lid van artikel 6 wordt in plaats van 
,,den betrokken :i\1inister" gelezen ,,den Mi
nister van Financien". 

/. Artikel 7 wordt gewijzig"d als volgt: 
In het eerste lid vervallen de woorden ,,naar 

het oordeel van den betrokken Minister". 
In het tweede lid wordt in plaats van ,,den 

betrokken Minister" gelezen ,,den Minister 
van Financien". 

g. De laatste volzin van artikel 11 wordt 
gerekend van 1 Juni 1930 af gelezen als 
volgt: 

,,Ten aanzien van de uitbetaling van wacht
geld bij overlijden vinden de regelen van de 
artikelen 2 en 3 van Ons besluit d.d. 1 De
cember 1923 (Staatsblad n°. 535) overeen
komstige toepassing." 

h. Het eerste lid van artikel 12 wordt ge
lezen als volgt: 

,,De ter uitvoering van dit besluit te nemen 
beslissingen worden genomen door Onzen Mi
nister van Financien. Echter verleent Onze 
betrokken Minister zijne medewerking aan 
beslissingen, waarbij het wachtgeld op grond 
van het bepaalde bij artikel 7, eerste en 
tweede lid, geheel of gedeeltelijk vervallen 
wordt verklaard." 

Art. II. Het bepaalde bij artikel I onder 
b, eerst;e en derde lid, c. •e, /, g en h van dit 
besluit is, behoudens het bepaalde in het vol
gend lid, van af den dag van het in werking 
treden dier bepalingen mede van toepassing 
ten aanzien van hen, die v66r dien dag op 
wachtgeld zijn gesteld. 

Voor hen, die v66r 1 Juni 1930 in het genot 
zijn gekomen van een wachtgeld ten bedrage 
van het uitgesteld pensioen, bedoeld in het 
eerste en derde lid van artikel 3, of van een 
wachtgeld, waarvan de duur is vastgesteld 
met inachtneming van het bepaalde bij artikel 
4, zooals deze bepalingen luidden v66r d& 
wijziging bij dit besluit, is het bepaalde bij 
artikel I, onder b, eerste en derde lid, en c
van dit besluit niet van toepassing. 

(Overgan~bepaling.) 
Art. III. De op het tijdstip van inwerking-. 

treding van het bepaalde bij het tweede lid" 
onder b van artikel I van dit besluit nog niet. 
verstreken duur van den in het tweede lid van. 
artikel 3 van Ons besluit d.d. 3 Augustus. 
1922 (Staatsblad n°. 479), zooals dat luidd& 
v66r de wijziging bij dit besluit, bedoelden 
wachtgeldtermijn der loopende wachtgelden. 
wordt met 50 pet. verlengd. 

Art. IV. Artikel I, onder e, I en h, treedt. 
in werking op 1 Januari 1931. 

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

Het Loo, den 27sten Mei 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financii!n, De Geer .. 
(Uitgeg. 20 Juni 1930.) 



1930 '!.7 Ml!: I 432 

Staatsbl. n°. 218 nog niet verschenen. ,vordt 
achterin opgenomen. 

27 l)[ei 1930. KOl'IIXKLIJK BE L IT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 38.) 

Aan appellant is ongevraagd ontslag ver
leend, daar hij, nadat hij met het resultaat 
van zijne inge,olge de Pensioenwet 1922 
p laats gehad hebbende keuring, krachtens 
welke hij voor de waarneming van zijne 
betrekking niet ongeschikt werd geacht, was 
in kennis gesteld, b~j voortduring zonder 

verlof uit z1jne betrekking is weggebleven, 
voorgevend ongest-eld te zijn , evenwel 
zonder deze bewering door overlegging van 
eene geneeskundige verklaring aannemelijk 
te maken, hoewel om overlegging bij vorige 
gelegenheden telkens door B. en W. met 
aandrang was verzocht. Daargelaten of 
deze gedraging van appellant moet worden 
aangemerkt a ls een zoodanig ernstigplich ts
verzuim, dat reeds op dien grond een on
gevraagd ontslag zou zijn gerechtvaardigd, 
zou in de gegeven omstandigheden, nu 
een behoorlijke vervulling van zijne be
t rekking door appellant niet was t e ver 
wachten, zijn handhaving strijdig zijn met 
de belangen van het onderwijs. 

Wij WILHELMI A. enz. ; 
Besch ikkende op het beroep, ingesteld doo,· 

.J. H. van der Vliet te Zeist, tegen het be
sluit van Ged. Staten van Noord-Holland van 
'l Augustus 1929, n°. 143, waarbij, met hand
hav ing van het besluit van den Raad der ge
meente And ij k van 29 Januari 1929, waarbij 
hem met ingang van 30 Januari 1929 ontslag 
is verleend als hoofd der openbare lagere 
school , genoemd Oosterschool, in die gemeente , 
het daartegen ingesteld beroep ongegrond is 
verklaard; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, advies van 
7 Mei 1930, n°. 188; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 20 
Mei 1930, n°. 3176, afdeel ing Lager Onder
-wij s A lgemeen; 

0. dat de Raad van Andijk in zijne ver
gadering van 29 Januari 1929 op voorstel van 
·B urgemeester en Wethouders en van den I n
specteur van het Lager Onderwijs in de in
spectie Hoorn heeft besloten J. H. van der 
Vl iet met ingang van 30 Januari 1929 ont
slag te verleenen als hoofd der Oosterschool in 
zijne gemeente, uit overweging, dat gebleken 
is, dat het Hoofd in het vervullen van zijne 
plichten in ernstige mate tekort is geschoten, 
door ondanks een geeindigd en niet verlengd 
ziekteverlof niet terug te keeren; dat de ge
regelde gang van het onderwijs in deze ge
meente ernstig wordt geschaad door het ge
durende meer dan een jaar bijna voortdurend 
uit de school afwezig zijn van het Hoofd der 
school; 

dat, nadat J. H. van der Vl iet van dit 
besluit bij Ged. Staten van Noord-Holland in 
beroep was gekomen, dit College bij besluit 
van 7 Augustus 1929, n°. 143, het ingestelde 

beroep ongegrond heeft verklaard, uit over
weging, dat uit de gewisselde stukken en bij 
de mondelinge behandeling der zaak is ge
bleken: dat de appellant, die nadat hij op 
wachtgeld was gestel d zich te Zeist had geves
tigd, op 7 December 1927 door den Raad der 
gemeente Andij k, zonder dat h ij gesoll iciteerd 
had, tot hoofd der Oosterschool a ldaar is be
noemd; dat deze benoeming zeer tegen zij n 
zin was, omdat hij toentertij d de betrekking 
van hoofcl der school te Langbroek in de na
bijheid van Zeist, tijdelijk waarnam en de 
hoop koe terde eerlang aldaar vast te worden 
benoemd, en vervolgens omdat hij meende, 
dat het wonen te Andij k een ongunstigen in
vloed zou hebben op den gezondheidstoestand 
van hem en zijo gezin; dat hij bij het Ge
meentebestuur van Andijk heeft geprotesteerd 
tegen zijne benoeming, doch niettemin zijne 
betrekking op 5 Januari 1928 heeft aanvaard; 
dat hij reeds op 22 J anuari daaraanvolgend 
aan Burgemeester en Wethouders van Andijk 
heeft bericht, dat hij wegens ongesteldheid 
voorloopig zijne betrekking niet kon waarne
men, waarop hem door het Gemeentebestuur 
werd bericht, dat hij , a ls hij ziekteverlof noo
dig had, zich tot Burgemeester en Wethoud~rs 
moest wenden, onder overlegging eener ge
neeskundige verklaring, waaruit de noodza
kel ijkheicl van ziekteverlof zou blij ken; dat 
dit verlof hem aanvankel ij k tot 17 Maart 1928 
is verleend en nadien is verlengd tot 1 Mei 
daaraanvolgend; dat het Gemeentebestuur 
vervolgens op 24 April aan den appell ant 
heeft verzocht om overlegging eener genees
kundige verklaring, waaruit zou moeten bl ij
ken, dat hij zoodanig hersteld was, dat door 
hem met gunstig gevolg onderwijs kon worden 
gegeven, <loch dat de behandelende genees
heer bezwaar maakte zoodanige verkl aring af 
te geven; dat de appell ant daarop verlenging 
van verlof, eerst tot 2 J uni en later tot 2 
Juli daaraanvolgend heeft aangevraagd; dat 
hij vervolgens op 22 J uni 1928 te Zeist een 
onderhoud met den Burgemeester van Andijk 
heeft gehad, waarbij deze o.m. mededeelde, 
dat de appellant zich aan eene keuring moest 
ondenverpen; dat deze zich daarop door di·ie 
geneeskundigen heeft laten onderzoeken, die 
hem geschikt achten voor de vervulling zijner 
betrekking; dat h ij nadien op 1 J uli 1928 
zijn werk heeft hervat tot het begin der zo
mervacantie, doch in het begin van September 
zich weder ziek heeft gemeld; dat Burge
meester en Wethouders hem toen, bij brieven 
van 19 September en 24 September 1928 heb
ben aangespoord om verlof aan te vragen, 
onder overlegging eener geneeskund ige ver
klaring, tenvijl in laatstgenoemd schrijven 
tevens in uitzicht werd gesteld, eene mogel ij ke 
toepassing van de artikelen 37 en 38 der 
Lager Onderwijswet 1920 en gewezen werd op 
artikel 19 van de Instructie voor het onder
wijzend personeel der openbare lagere scho
len in de gemeente Andij k, betrekking heb
bende op het aanvragen van verlof; dat het 
Gemeentebestuur sedert is bl ijven aandringen 
op overlegging eener geneeskundige verkla
ring, inhoudende, dat de appellant wegens 
ziekte geen onderwijs kon geven; dat hij na
dien op 3 October 1928 ber icht van ziekte 
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heeft gezonden, onder aanvrage van ziekte
verlof tot 3 J anuari 1929, waarop het Ge
meentebestuur wederom overlegging verzocht 
eener geneeskundige verklaring ; dat hem ver
volgens, op grond eener overgelegde genees
kundige verklaring, ziekteverlof tot 5 No
vember 1928 is verleend; dat toen door Bur
gemeester en Wethouders van Andijk · is be
sloten, krachtens de P ensioenwet 1922 eene 
keuring van den appellant te doen plaats 
hebben, welke op 6 November 1928 is ge
schied; dat het resultaat hiervan is geweest, 
dat de Pensioenraad op 5 December 1928 
heeft bericht, dat hij den appellant voor de 
waarneming zijner betrekking niet ongeschikt 
achtte ; dat hij daarna toch zijn werk niet 
heeft hervat, <loch aan den Burgemeeste r van 
Andijk heeft bericht, dat hij wegens ongesteld
heid niet kon komen; dat Burgemeester en 
Wethouders, toen deze toestand bleef 'voort
duren, ten slotte op 29 Januari 1929 met den 
Inspecteur van het Lager Onderwijs in de In
spectie Room aan den Raad hebben voorge
steld aan Van der Vliet, ongevraagd ontslag 
te verleenen uit zijne betrekking met ingang 
van 30 J anuari daaraanvolgend ; dat dit ont
slag is gegrond, vooreerst hierop, dat hij in 
het vervullen van zijne plichten in ernstige 
mate is te kort geschoten door ondanks een 
geeindigd en niet verlengd ziekteverlof niet 
terug te keeren en vervolgens omdat de ge
regelde gang van het onderwijs aan de school 
door zijne voortdurende afwezigheid ernstig 
werd geschaad; dat hun College, op grand 
van al de in hun besluit genoemde feiten en 
omstandigheden met den Onderwijsraad van 
oordeel is , dat de appell ant zich inderdaad 
aan ernstig plichtsverzuim heeft schuldig ge
maakt; dat, al moge door de strenge toepas
sing van de destijds geldende wetsbepalingen, 
de appellant in eene voor hem ongunstige po
sitie zijn gebracht en al ware er wellicht aan
leiding geweest om niet terstond de zwaarste 
straf, die van ontslag, toe te passen, hiertegen
over staat, dat het Gemeentebestuur den ap
pellant herhaaldelijk heeft gewaarschuwd en 
de mogelijkheid van toepassing van de ar
tikelen 37 en 38 der wet in uitzicht heeft ge
steld, terwijl de appellant desniettegenstaande 
in zijn plichtsverzuim is blijven volharden; 
dat bovendien door de bijna onafgebroken af
wezigheid zoo ernstige schade aan het onder
wijs wordt berokkend, dat voortduring van 
den toestand onhoudbaar was geworden; dat 
hun College daarom van oordeel is, dat ten 
aanzien van den appellant geen onrecht is 
geschied en dat het Raadsbesluit alleen in 
het belang van het onderwijs is genomen; 

dat van het besluit van Ged. Staten J . H. 
van der Vliet bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat hij in eene openbare raads
zitting der gemeente Andijk op 7 December 
1927 met algemeene stemmen is benoemd tot 
Hoofd der Oosterschool, zonder dat hem ge
legenheid werd gegeven zijne gerechtvaardigde 
bezwaren naar voren te brengen; dat hij deze 
benoeming heeft aanvaard; dat hem geregeld 
ziekteverlof is gegeven, op aandrang van het 
Gemeentebestuur van Andijk, niettegenstaande 
hij telkens bereid was zijne functie te aan
vaarden en hij zich geheel gezond bevond; 
<lat de Burgemeester van Anclijk hem dwong 
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pensioen aan te vragen, hoe\fel drie dokters 
verklaarden, dat hij geheel gezond was ; dat 
het geheele streven er op gericht was hem 
verre van Andijk te houden en alle middelen 
aangewend werden hem kwijt te raken; dat 
hem het verblijf in Andijk van 1 Juli tot be
gin September onmogelijk is gemaakt, door
dat de ingezetenen weigerden hem een onder
lmmen te verschaffen en hij zich met een 
slaapkamertje moest behelpen ; dat zijn ge
stel daar zeer onder leed; dat hij op 29 Ja
nuari 1929 is ontslagen wegens voortdurende 
afwezigheid en wegens plichtsverzuim; dat 
hij ontkent, dat hij zich aan plichtsverzuim 
heeft schuldig gemaakt, wij! hij telkens bij 
herhaling heeft geschreven, dat hij ongesteld 
was, en tot driemaal toe geen antwoord heeft 
ontvangen; dat Ged. Staten zijn beroep heb
ben verworpen, als reden aangevende, dat- hij 
herhaaldelijk is gewaarschuwd; dat dit on
waar is, daar hij slechts eenmaal eene waar
schuwing heeft ontvangen en hij direct de ver
meende £out heeft hersteld; dat van den be
ginne af, bij zijne benoeming, tot zijn ontslag 
het streven is geweest om hem zoo spoedig 
mogelijk van Andijk weg te krijgen, door 
hem ziekteverlof toe te staan en hem te 
dwingen pensioen aan te vragen, wat ten slotte 
door machtsmisbruik is gelukt; 

0. dat de appellant, die zich van zijne be
noeming te Andijk af telkens weder ziek ge
meld heeft en aan wien bij herhaling over 
langere perioden ziekteverlof is verleend, na
dat hij omstreeks 5 December 1928 met het 
resultaat van zijne ingevolge de Pensioenwet 
1922 plaats gehad hebbende keuring, krach
tens welke hij voor de waarneming van zijne 
betrekking niet ongeschikt werd geacht, was 
in kennis gesteld, bij voortduring zonder ver
lof uit zijne betrekking is weggebleven, voor
gevende ongesteld te zijn, evenwel zonder deze 
bewering door overlegging van eene genees
kundige verklaring aannemelijk te maken, 
hoewel om overlegging bij vorige gelegen
heden telkens door Burgemeester en Wethou
ders met aandrang was verzocht; 

dat, daargelaten, of deze gedraging van 
den appellant moet warden aangemerkt als 
een zoodanig ernstig plichtsverzuim, dat reeds 
op <lien grand een ongevraagd ontslag zou 
zijn gerechtvaardigd, in de gegeven omstan
digheden, nu eene behoorlijke vervulling van 
zijne betrekking door den appellant niet was 
te verwachten, handbaving van den appellant 
strijdig zou zijn met de belangen van het on
derwijs; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

Wetenschappen is belast enz. (A. B.) 

27 M ei 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Keurenwet Art. 7.) 

Een clausule in een keur, waarbij aan 
een ieder onder zekere voorwaarden reeds 
bij voorbaat van eene verbodsbepaling 
ontheffing wordt verleend, is niet gewenscht 
te achten: het behoort in ieder bijzonder 
geval ter beslissing van dijkgraaf en heem
raden te staan of eene ontheffing kan war
den verleend. 

28 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur der Pluimveevereeniging ,,Zaan
sche Eendracht" , gevestigd te Westzaan, te
gen het beslui t van Ged. Staten van Noord
Holland van 9 October 1929, n°. 119, tot goed
keuring van de Algemeene Politieverordening 
voor den polder vVestzaan, vastgesteld bij be
slu it van H oofdingelanden van <lien polder 
van 20 Juni 1929, n°. 18 ; 

D en R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 2 
April 1930, n° . 260 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
W aterstaat van 20 Mei 1930, n°. 424, Afdee
ling vVaterstaatsrecht; 

0. dat Hoofdingelanden van den Polder 
Westzaan bij besluit van 14 Februari 1929, 
n°. 5, eene a lgemeene politieverordening voor 
<lien polder hebben vastgesteld, waarbij in 
artikel 13 wordt verboden zwanen, ganzen of 
eenden in de polderwaterleidingen te laten 
zwemmen of aan de dijken of anders dan op 
eigen landen of erven te laten loopen; 

dat, nadat daartegen door belanghebbenden 
bij Ged. Staten van Noord-Holland bezwaren 
waren ingebracht, Hoofdingelanden bij besluit 
van 20 Juni 1929, n°. 18, met inachtneming 
van de vanwege Ged. Staten gemaakte op
merkingen, een gewijzigde Algemeene Politie
verordening hebben vastgesteld, waarvan ar
tikel 13 luidt als volgt: 

Art. 13. Het is verboden zwanen, ganzen, 
eenden, kippen en kalkoenen te laten loopen 
langs de dijken en hunne bermen en beloopen. 

Op eens anders grond mag m en zwanen, 
ganzen en eenden slechts laten loopen voor 
zoover men van deszelfs eigenaar of gebrui
ker daartoe schriftel ij ke toestemming heeft 
verkregen. 

In de polderwaterleidingen mag men zwa
nen, ganzen en eenden slechts la ten zwemmen, 
voor zoover men eigenaar of gebruiker is van 
de aan weerszijden van die polderwaterlei
dingen gelegen gronden , of van de eigenaars 
of gebi:uikers dier gronden daartoe schrifte
lijk toestemming heeft gekregen. 

Dit verbod is niet van toepassing op in a f
gesloten ruimten gehouden zwanen, ganzen 
en eenden. 

Dijkgraaf en Heemraden zijn bevoegd van 
de in <lit artikel vervatte verbodsbepalingen 
schriftelijk ontheffing te verleenen onder daar
bij door hen te stellen voorwaarden. 

De schriftelij ke toestemming, bedoeld in het 
2e en 3e lid van <lit artikel, wordt geacht 
niet te zijn verkregen, indien daarvan niet bij 
aangeteekend schrijven door den bel angheb
bende aan Dijkgraaf en H eemraden mededee
ling is gedaan.; 

dat, nadat het Bestuur der Pluimveeve1·eeni
ging ,,Zaansche Eendracht" te Westzaan, het 
Bestuur der Roomsch-Katholieke Woning
bouwvereeniging ,,Sint Anthonius" te Wor
merveer, de Naamlooze Vennootschap West
zanen's Koninklijke Fabrieken te Wormerveer, 
Burgemeester en Wethouders van Westzaan 
en het Bestuur van de Tuinbouwvereeniging 
Wormerveer zich tot Ged. Staten hadden ge
wend met het verzoek ook aan de gewijzigde 
Poli t ieverordening de goedkeur ing te onthou-

den , <lit College bij besluit van 9 October 
1929, n°. 119, de ingezonden keur heeft goed
gekeurd, aan de reclamanten te kennen ge
vende, dat in het door hen aangevoerde geen 
aanleiding is gevonden aan de Algemeene Po
litieverordening voor den polder Westzaan, 
vastgesteld bij besluit van Hoofdingelanden 
van 20 Juni 1929, n°. 18, de goedkeuring te 
onthouden; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat bij de mondelinge behandeling door den 
Burgemeester van Westzaan a ls zijne meening 
is te kennen gegeven, met welke meening door 
andere reclamanten werd ingestemd, dat aan 
de bezwaren, die ook nog tegen de gewijzigde 
verbodsbepaling van artikel 13 bleven bestaan, 
in voldoende mate tegemoet zou worden ge
komen, indien door het Polderbestuur aan de 
eendenhouders ontheffing van dat verbod zou 
worden verleend in dier voege, dat evenals 
<lit ook in het Heemraadschap Wormer, Jisp 
en Nek geschiedt, de eenden alleen des nachts 
zouden worden losgelaten, <loch overdag zou
den worden vastgehouden, wel ke oplossing, 
naar de Voorzitter van het Polderbestuur ver
kl aarde, door <li t Bestuur zou kunnen worden 
in overweging genomen; dat, indien deze 
overweging mocht le iden tot voldoening aan 
dezen wensch van de reclamanten, de keur 
zich hiertegen niet verzet, vermits artikel 13 
aan het Polderbestuur de bevoegdheid tot het 
verleenen van ontheffing van het gestelde ver
bod onder nader te stell en voorwaarden toe
kent ; dat dan ook in de aangevoerde be
zwaren geen aanleiding kan zijn gelegen aan 
de bovenvermelde gewijzigde Algemeene Po
litieverordening de goedkeuring te onthouden; 
· dat deze goedkeuring ook uit anderen hoof
de niet behoeft te word en on thou den; 

dat van <lit besluit van Ged. Staten het 
Bestuur van de Pluimveevereeniging ,,Zaan
sche E endracht" te Westzaan bij Ons in be
roep is gekomen, aanvoerende, dat de wijzi 
ging van artikel 13, hoe goed ook bedoeld, 
practisch geen verbetering van de oorspronke
lijke verbodsbepaling beteekent, daar de vee
houders, zich in de a llereerste plaats afvragen
de, welk belang zij bij het loszwemmen van 
eenden hebben, over 't algemeen de vereischte 
toestemming niet zullen verleenen, en zoo die 
door sommigen al mocht worden verleend, het 
voor de eendenhouders niet mogelijk is daar
van gebruik te maken, daar zij , daar de gang 
der eenden niet door hen geleid kan worden, 
steeds bevreesd moeten zijn, dat de eenden de 
verboden waterzone zullen betreden, ten gevol
ge waarvan zij, eendenhouders, met den straf
rechter in aanraking komen; dat, indien eene 
ontheffing, als door Ged. Staten bedoeld, in
derdaad verleend werd, het appelleerende be
stuur geen bezwaar tegen artikel 13 der Al
gemeene Politieverordening van den Polder 
zou hebben, <loch dat de opneming van demo
gelijkheid tot het verleenen van dispensatie 
niet de minste zekerheid biedt, dat, indien 
gevraagd, ontheffing van de verbodsbepaling 
zal word en toegestaan; dat de Dijkgraaf in 
de openbare zitting van Ged. Staten ter be
h andeling van deze aangelegenheid op de des
betreffende vraag van den Voorz itter van 
Ged. Staten heeft medegedeeld, dat nimmer 
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verzoek,m om ontheffing van de in de bestaan
de keur vervatte verbodsbepaling bij het Pol
derbestuur zijn ingediend, <loch dat deze mede
deeling niet geheel juist is geweest; dat toch 
indertijd, zooals uit de stukken zal blijken, 
door S. Schoen Jbzn. en zestig anderen en 
tweemaal door de Pluimveevereeniging ,,Zaan. 
sche Eendracht" ontheffing is aangevraagd, 
<loch daarop door het Polderbestuur afwijzend 
is beschikt; dat het appelleerende bestuur 
n1.et deri;e feiten voor oogen, de opvatting van 
het Polderbestuur in deze aangelegenheid 
maar al te goed kennende, ervan overtuigd 
is, dat ook onder vigueur der nieuwe bepa-
1 ing, ook al zouden Ged. Staten zulks wen
schen, geen ontheffingen verleend zullen 
,vorden ; 

dat het hem daarom gewenscht voorkomt, 
dat de bepaling geredigeerd wordt in den zin 
a ls door het Gemeentebestuur van Westzaan is 
voorgesteld, met name door aan de verbods
bepaling eene clausule toe te voegen, waarbij 
aan ieder onder bepaalde voorwaarden ont
heffing van het verbod verleend wordt met 
bevoegdheid ijan Dijkgraaf en l:Ieemraden om, 
indien een of meer der gestelde voorwaarden 
niet nagekomen warden, de ontheffing onmid
dellijk in te trekken; 

0. dat eene clausule in de Algemeene Po
litieverordening voor den Paider Westzaan, 
als door den appellant bedoeld, waarbij aan 
een ieder onder zekere voorwaarden reeds bij 
voorbaat van de verbodsbepalingen van artikel 
13 ontheffing wordt verleend, niet gewenscht 
is te achten en het in ieder bijzonder geval ter 
beslissing van Dijkgraaf en Heemraden be
hoort te staan of eene ontheffing, als bovenge
noemd, kan worden verleend; 

dat de keur, zooals zij bij besluit van Hoofd
ingelanden van 20 Juni 1929, n°. 18, is vast
gesteld, mitsdien terecht door Ged. Staten is 
goedgekeurd ; 

Gezien de Wet van 20 J uli 18~5, S. 139 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 

(A. B.) 

28 Mei 1930. BESLUIT, houdende vrijstel
ling van wegenbelasting voor in Zwitser
land wonende of gevestigde houders van 
motorrijtuigen. S. 219. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 19 Mei 1930, n°. 154, Directe 
Belastingen; 

Gezien art. 6, 3de lid, der Wegenbelasting
wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 Mei 1930, n°. 25); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 Mei 1930, n°. 188, 
Directe Belastingen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Aan in Zwitserland wonende of ge
vestigde houders van motorrijtuigen wordt 
voor de in Zwitserland thuis behoorende auto
mobielen en motorrijwielen, waarmede zij op 

openbare wegen in N ederland rijden of doen 
rijden, te dier zake vrijstelling van wegen
belasting verleend, zoolang aan in Nederland 
wonende of gevestigde houders van motorrij
tuigen voor de in N ederland thuis behoorende 
automobielen en motorrijwielen, in Zwitser
land een gelijke vrijstelling van de belasting 
op de motorrijtuigen wordt verleend. 

2. De vrijstelling bedoeld in art. 1, wordt 
slechts verleend voor een tijdvak van drie 
achtereenvolgende maanden voor de automo
bielen en motorrijwielen die in Zwitserland 
zijn ingeschreven als toebehoorende aan hou
ders die daar te lande wonen of gevestigd zijn. 

3. Onze Minister van Financien wordt ge
machtigd voorschriften te geven voor de uit
voering van <lit besluit. 

4. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden <lag na <lien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van <lit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal warden geplaatst en waarvan 
afschrift zal warden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 28sten Mei 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, De Geer. 
( Uitgeg. 12 Juni 1930.) 

30 M ei 1930. BESLUIT tot toepassing van 
artikel 14 der Warenwet (Staatsblad 1919, 
n°. 581) op ansjovis. S. 220. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 25 Fe· 
bruari 1930, n°. 231 D, Afdeeling Volksge
zondheid; 

Gelet op artikel 14 der Warenwet (Staats
blad 1919, n°. 581); 

Gelet op het advies der Commissie, bedoeld 
in artikel 17 der Warenwet, van 25 April 
1929; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 April 1930, n°. 32); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 
24 Mei 1930, n°. 552 D, Afdeeling Volksge
zondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen: 
Art. 1. De aanduid ing Hollandsche ansjovis 

en/of Hollandische Sardellen, Brabanter Sar
dellen, al of niet in samenstelling met eenig 
ander woord mag uitsluitend gebruikt worden 
voor ansjovis, die in Nederlandsche wateren 
is gevangen, die gezouten en verpakt is op 
de wijze, a ls voorgeschreven bij de Rijksvoor
sch1·iften voor de Ansjovis-Contr6levereeni
ging, welke wei·den vastgesteld bij beschikking 
van den toenmaligen Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 14 April 1915, n°. 
2539, Afdeeling Nijverheid (Nederlandsche 
Staatscourant van 20 April 1915, n°. 91) en 
welker verpakking voorzien is van het con-
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trolemerk, bedoeld in artikel 1 van voormelde 
beschikking. 

2. 1. De aanduiding Ansjovis en/of Sar
dellen zonder .eenige toevoeging - behoudens 
het bepaalde in het tweede lid van dit ar
tikel - moet gebruikt warden voor ansjovis, 
welker verpakking niet voorzien is van het 
controle-merk in artikel 1 van dit besluit be
doeld. 

2. Andere opschriften, van welken aard 
oak, mogen - tenzij met Onze toestemming -
op de waar in het eerste lid van dit artikel 
bedoeld of op hare verpakking niet voorko
men, met uitzondering van: 

a. naam en woonplaats van den verpakker 
of ver kooper, 

b. gefileerd, gezouten of gekruid. 
3. De aanduiding, in artikel 2 bedoeld, 

moet op de buitenzijde der verpakking zijn 
aangebracht, niet door vegen of met behulp 
van water zijn uit te wisschen en 

a. indien de verpakking niet grooter in
houdsmaat heeft dan een liter bestaan uit 
letters, die een hoogte hebben van ten minste 
6 millimeter (0,006 M.} bij een lijndikte van 
ten minste een halve millimeter (0,0005 M.}; 

b. indien de verpakking een inhoudsmaat 
heeft grooter dan een liter, bestaan uit letters, 
welke een hoogte hebben van ten minste 2 
centimeter (0,02 M.}, bij een lijndikte van ten 
minste 2 millimeter (0,002 M.). 

4. Dit besluit kan worden aangehaald on
der den titel Ansjovisbesluit, met vermelding 
van den jaargang en het nummer van het 
Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

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

Het Loo, den 30sten Mei 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en N ijve·rheid, 
T. J. V e r s c h u u r. 

( Uitgeg. 16 Juni 1930.) 

30 M ei 1930. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den R aad der gemeente 
Koudekerke d.d. 5 Mei 1930, waarbij aan 
L . Verhage aldaar een bouwvergunning is 
verleend. S. 221. 

Geschorst tot 1 December 1930. 

31 Mei 1930. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk beRuilt van den 2den April 1929 
(Staatsblad n°. 141) houdende bepalingen 
betreffende een doorloopend van Rijkswege 
uit te oefenen, vrijwillig aanvaard toezicht 
op het logies voor de schepelingen en op 
de ziekenverblijven aan boord van Neder
landsche schepen van meer dan 400 register
tonnen (2.83 M3. ) bruto-inhoud, geene 
sleepbooten of visschersvaartuigen zijnde. 
s. 222. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht V1J,n Onzen Minister van 

Waterstaat van 24 Mei 1930, La. C., afdeeling 
Vervoer- en Mijnwezen; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 

Eenig artikel. 
Aan het eerste lid van artikel 5 van Ons 

besluit van den 2den April 1929 (Staatsblad 
n°. 141) wordt het volgende a ls tweede zinsnede 
toegevoegd : 

,,In het logies, uitsluitend bestemd voor de 
huisvesting van Cbineezen en van personen 
behoorende tot de inheemsche bevolking van 
Ne,der/,n,ndsch-Indie mogen de afmetingen van 
de kasten of laden in hoogte en diepte minder 
dan 0.3 M. zijn, met dien verstande, dat de 
inhoud niet minder dan 0.075 M3 • mag bedragen . 

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

H et Loo, den 31sten Mei 1930. 
WILHELMINA. 

De .Minister van W aterstaa.t, 
P . J. R e y m e r. 

(Uitgeg . 30 .Juni 1930.) 

Juni 1930.1 MISSIVE van den Pensioenraad 
aan de Gemeen tebesturen betreffende vast
stelling van den pensioensgrondsl ag van 
gemeentegeneesheeren. 

Wij hebben de eer U mede te deelen, dat wij 
wijziging hebben gebracht in onze jurispruden
tie betreffende de vaststelling van den pensioen •. 
grondslag van gemeente-geneesheeren, die bij 
toerbeurt hunne functie waarnemen. 

Voorop zij gesteld, dat wij hier niet het oog 
hebben op de talrijke geneesheeren, die beurte
lings, bij afzonderlijke besluiten, telkenmale 
voor een jaar of een antler bepaald tijdva k a ls 
gemeente-geneesheer worden benoemd of aan
gewezen, doch uitsluitend op die geneesheeren, 
die voorzien zijn van een vaste aanstelling als 
zoodanig en die om het andere jaar of om de 
twee jaar hun werkzaamheden moeten ver
richten en uitsluitend gedurende dat jaar een 
jaarwedde zullen genieten. 

Tot dusver gold de regel dat voor laatstbe
doelde gemeente-geneesheeren de jaarlijksche 
wedde, tevens pensioensgrondslag, op het volle 
bedrag der jaarwedde (eventueel verminderd 
met een bedrag wegens verplichte levering van 
medicamenten aan armlastige ingezetenen} 
moest warden vastgesteld. 

Naar het bedrag van dien pensioensgrondslag 
moest voor pensioen warden bijgedragen, oak 
over de jaren, waarin de betrokkene niet ver
plicht was werkzaam te zijn en dus geen salaris 
gen0ot. 

Hier stond tegenover, dat later ook over die 
jaren pensioen zou warden toegekend. 

Niettemin schonk die regeling weinig be
vrediging, omdat zij de gemeentebesturen ver
plichtte voor twee (soms drie) gemeente-genees
heeren voor pensioen bij tedragen, terwijlslechts 
een functionaris als zoodanig dienst deed en 
salaris genoot. 

Bij pensionneering van den geneesheer stand 

1 Deze missive is niet gedateerd. 
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bovendien het pensioen niet in juiste verhouding 
tot den gepraesteerden dienst en het deswege 
genoten alaris. 

Jn onze vcrgadering van 19 November j.l. 
hebben wij mitsdien besloten, dat voor de onder
werpelijke groep ambtenaren de ,,jaarlijk che 
wedde' voortaan zal worden ,astgesteld op het 
bedrag der netto-jaarwedde, gedeelcl door het 
aantal der jaren, waarin zij eenmaa l dienst ver
richten en bedoeldo wedde eenmaal uitgekeerd 
krijgen. . 

in verband met het vorenstaande verzoeken 
wij U indien in Uwe gemeente voor de gemeente
!:!enee'sheeren een toerbeurtregeling, al door 
ons bedoeld, is getroffen, ,oor betrokkenen van 
1 Januari 1930 af met onze nadere jurispruden
tie rekening te ,vi lieu houden en ons de betref
fende opgaven in een suppletoiren mutatiestaat 
o,er het tijdvak van 16 September 1929 tot 
en met 15 Maart 1030 te willen doen toekomen. 

Meer in het bijzoncler vestigen wij daarbij 
Uwe aandacht op art. 3, eerste lid, b en art. 150, 
eerste lid, der pensioenwet 1922, S. 240, laatste
lijk gewijzigd bij de wet van 12 December 1929, 
S. 522 zoomede op art. LXXVII der wet van 
28 i\Iei 1925, S. 216. (Gem .-S .e .n.) 

2 Juni 1930. l O:NINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

Nu de gemeenteraad niet binnen 3 maan
den eene be Ii sing heeft ~enomen op een 
verzoek ex art. 72, moet mj geacht worden 
tot de gevraagde medewerking te hebben 
besloten ; daaraan doet niet af de omstan
cligheid, dat de burgemeester heeft ver
znimd het verzoek terst,md ter tafel te 
b:e ·rn:cn in cl' verg:aderi ng, wnar het be· 
hoorde. Echter moet het schoolbestuur ge
acht worden het hieruit voor dit bestuur 
voortvloeiencle recht te hebben verwerkt, 
doordat het be loten heeft de uitvoering 
van het werk voorloopig uit te stellen en 
later een nieuwe aanvraag heeft ingediend. 
Derhalve hebben Geel. taten ten onrechte 
buiten beschikking gelaten het beroep van 
het choolbestuur tegen de afwijzende be
schikking van den Raad. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, inge teld door 

den Raad der gerneente Rockanje, tegen het 
besluit van Geel. Staten van Zuid-Holland van 
16 December 1929, G.S. n°. 170/1, waarbij 
huiten beschikking is gelaten het beroep van 
het Bestuur qer Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van scholen met den Bijbel te 
Rockanje, tegen het besluit van den appellant 
van 22 Februari 1929, houdende afwijzende 
beschikking op de overeenkomstig art. 72 der 
Lager-Onderwijswet 1920 ingediende aanvrage 
om medewerking voor de plaatsing van een 
hek om het speel terrein van de bijzondere 
school dier wreeniging, aan den Vleerdam
schen dijk, aldaar, ter vervanging van de _uit 
een doornen haag bestaande tegenwoorchge 
a fscheiding ; 

Den Raad van tate, Afdeeling voor de 
Ge chillen van Bestuur, gehoord, advie van 
14 Mei 1930, n°. 359; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 27 
Mei 1930, n°. 10938, afd. L. 0. F.; 

0. dat de Raad der gemeente Rockanje bij 
besluit van 22 Februari 1929 a fwijzend heeft 
be chikt op het verzoek van het Bestuur van 
de Vereeniging tot stichting en instandhou
ding van scholen met den Bijbel te Rockanje, 
om ingevolge art. 72 de1· Lager-Onderwijswet 
1920 gelden uit de gemeentekas beschikbaar 
te stellen voor het plaatsen van een hek om 
het speelterrein van zijne school, uit overwe
ging, dat aan de school geen onderwijs in 
lichamelijke oefening wordt gegeven; dat het 
plein, waarvoor omheining gewen cht wordt, 
op 1 J anuari 1922 reeds aan de school was 
verbonden en toen omheind was met een toe
gang door middel va n een aan betonpalen 
hangend dubbel ijzeren hek; dat de omhei
ning in den loop der jaren successievelijk door 
verwaarloozing is verdwenen, hoewel het ge
noemde hek nog op zijne plaats is; dat het 
Schoolbestuur had moeten zorgen, dat uit de 
ingevolge art. 101 der Lager-Onderwijswet 
1920 ontvangen vergoeding het schoolplein met 
afheining behoorlijk werd onderhouden; 

dat, nadat het schoolbestuur bij Geel. Staten 
van Zuid-Holland in beroep was gekomen, 
daarbij o. m. aanvoerende dat de op 1 Januari 
1922 bestaande afheining destijds op aanzeg
ging van het waterschap ,,De Noordsluis" is 
gekapt, <lit college bij besluit van 16 Decem
ber 1929 <lit beroep huiten beslissing heeft ge
l aten, uit overweging, dat uit een door Bur
gemeester en Wethouders aan hun college 
overgelegd aan den Raad gericht adres van 
het bestuur der betrokken schoolvereeniging 
dd. 16 September 1924 gebleken is, dat door 
dat Bestuur op dat tijdstip aan den Raad reeds 
de gelden zijn aangevraagd voor de plaatsing 
van een hek om de speelpl aats der school, ter 
vervanging van de bestaande doornen haag; 
dat de Raad op <lit verzoek nimmer eene be
slissing heeft genomen; dat art. 76 l e lid , der 
Lager-Onderwijswet 1920 voor chrijft, dat de 
Raad op een verzoek van een schoolbestuur 
om medewerking, als bedoeld in art. 72 dier 
wet, eene beslissing behoort te nemen drie 
maanden na het inkomen van de hierbedoelde 
aanvrage bij den R aad, terwijl art. 76, le lid, 
dier wet o. m. voorschrijft, dat, indien de 
Raad niet binnen drie maanden eene beslis
sing als in art. 75, eerste lid, voornoemd heeft 
genomen, de Raad geacht wordt met het ein
digen van <lien termijn tot de gevraagde me
dewerking te hebben besloten; dat op grond 
van het vorenstaande de Raad met het ein
digen van den hiervorenbedoelden termijn van 
3 maanden, d. i. op 15 December 1924, geacht 
moet worden de gevraagde medewerking tot 
aanleg van een hek om de speelplaats der 
chool te hebben verleend; dat dientengevolge 

het beroep van het schoolbestuur dd. 21 Maart 
1929 tegen 's Raads bes] iss ing de!. 22 F ebruari 
te voren, waarbij de gevraagcle medewerking 
tot aanleg van het hierbedoelde hek om de 
speelpl aats werd geweigerd, door hun college 
buiten beslissing moet worden gelaten, aan
gezien naast bet van rechtswege bestaande be
sluit van den Raad van Rockanje, waarbij 
deze geacht wordt, de gevraagde medewerking 
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te hebben verleend, d. i. op 15 December 1924, 
voor 's Raads nadere beslissing van 22 Fe
bruari 1929, waarbij deze medewerking werd 
geweigerd, geen plaats is; 

dat de Gemeenteraad in beroep aanvoert, 
dat het waterschap nimmer aan het School
bestuur heeft aangezegd, de levende heg te 
kappen; dat hem van een verzoek van het 
schoolbestuur van 15 September 1924 niets 
bekend is; dat een gemeenteraad op een niet 
bij hem ingekomen verzoek toch geen beslis
sing kan nemen; dat hem is gebleken, dat 
weliswaar een vorenbedoeld verzoek door Bur
gemeester en Wethouders der gemeente is be
handeld in hunne vergadering van 29 Decem
ber 1924, v66r welken datum de wethouders 
van het inkomen van een verzoek van het 
schoolbestuur geen kennis droegen; dat buiten 
beoordeel ing wordt gelaten de oorzaak van het 
niet inkomen bij den Raad van een aan hem 
gericht verzoek; dat het school bestuur blij k
baar van meening was, dat een ten gevolge 
van art. 76, le lid, der wet verkregen recht 
niet aanwezig was, daar hij immers een nieuw 
verzoek indienrle; 

0 . dat blijkens de stukken eene aanvrage 
als bedoeld in art. 72 der Lager-Onderwijswet 
1920, strekkende tot het verkrijgen van gel
den uit de gemeentekas voor den bouw van 
een afgeslot~n plein aan de school van het 
voornoemde schoolbestuur op 15 September 
1924 bij den gemeenteraad van Rockanje is 
ingediend; 

dat de gemeenteraad niet binnen 3 maanden 
eene beslissing heeft genomen, zoodat de Raad 
met het eindigen van dezen termijn, ingevolge 
art. 76, lid 1, der wet geacht moet worden 
tot de medewerking te hebben besloten, ter
wij l in dezen van geen belang is de omstan
digheid, dat de Burgemeester heeft verzuimd 
het stuk terstond, ingevolge art. 67 der Ge
meentewet, ter tafel te brengen in de verga
dering, waar het behoorde; 

dat echter het schoolbestuur geacht moet 
worden, het hieruit voor <lit bestuur voort
vloeiende recht te hebben verwerkt, doordat 
het blij kens zijn tot Ged. Staten gericht ap
pelschrift, ook met het oog op de gemeente
financien, besloten heeft betere tijden af te 
wachten en 27 November 1928 eene nieuwc 
aanvraag ten behoeve van de plaatsing van 
een hek om het speel terrein heeft ingediend; 

dat m itsdien Ged. Staten ten onrechte bij 
het bestreden besluit buiten beschikking heb
ben gelaten het beroep van het schoolbestuur 
tegen het besluit van den gemeenteraad van 
Rockanje van 22 Februari 1929, waarbij af
wijzend is beschikt op de aanvrage van 27 
November 1928; 

0. wat <lit beroep van het schoolbestuur be
treft, dat op grand van het overgeleg advies 
van den Hoofdinspecteur van het Lager On
derwijs in de 3e hoofdinspectie moet warden 
aangenomen, dat tot het verkrijgen van eene 
behoorlijke afscheiding van het speelterrein 
het plaatsen van een hek zeer gewenscht is en 
<lit als eene verandering van inrichting is te 
beschouwen, welke de normale eischen, aan 
het geven van lager onderwijs te stellen, niet 
te boven gaat; 

dat aan de in art. 73 der wet omschreven 
vereischten is Yoldaan ; 

dat misdien de gevraagde medewerking ten 
onrechte door den Raad is geweigerd; 

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

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Zuid-Holland van 16 
December 1929 en van het besluit van den 
Raad der gemeente Rockanje van 22 Februari 
1929 te bepalen, dat de bij schrijven van 27 
November 1928 gevraagde medewerking tot 
het plaatsen van een hek om het speelterrein 
van de school ·van de Vereeniging tot stich
ting en instandhouding van scholen met den 
Bijbel, Vleerdamsche dijk, te Rockanje, als
nog behoort te worden verleend. 

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

2 Juni 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 39.) 

Door het vertrek van patient, na be
eindiging van zijne qetrekking van boeren
knecht bij een landbouwer te P ., uit die 
gemeente is de band tusschen hem en die 
gemeente verbroken. Daaraan doet niet 
af, dat hij voorloopig eenige hem toebe
hoorende goederen ingepakt bij zijn werk
gever achterliet. Aangezien niet is gebleken 
dat patient na dien in eenige gemeente 
zijn hoofdverblijf heeft gevestigd, kan geen 
gemeente als woonplaats in den zin van 
art. 39 worden aangewezen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van den armlastigen krankzinnige G. J . de 
B ree ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 14 
Mei 1930, n°. 365; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 27 Mei 1930, Afd. Armwezen, 
n° 1522 · 

0. dat ' G. J. de Bree, geboren 24 Februari 
1906 op 22 Juni 1929 uit Pijnacker, alwaar 
hij in dienst was als boerenknecht, welke be
trekking hem een maand te voren was opge
zegd, is vertrokken met achterlating van zijn 
goed, dat door hem was ingepakt en zou wor
den afgehaald door een bode, hetgeen eerst 
op 2 J anuari 1930 geschied is; dat hij op 27 
Juni 1929 wegens diefstal van , vee uit eene 
weide in de gemeente Capelle aan den I Jssel 
werd gearresteerd, den volgenden <lag werd 
opgesloten in het Huis van Bewaring te Rot
terdam, daarna ter observatie werd overge
bracht naar het Psychopathen Asyl te Leiden 
en vervolgens uit deze inrichting op 9 October 
1929 werd opgezonden naar het R ij kskrank
zinigengesticht te Eindhoven; 

dat Burgemeester en Wethouders van Pijn-. 
acker niet bereid zijn, de kosten van verple
ging van den patient in het genoemde ge
sticht voor rekening van hunne gemeente te 
nemen, aangezien hij huns inziens ten tij de 
van de aanvrage van de rechterlij ke machti-
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ging rot plaatsing in een krankzinnigenge
sticht niet meer woonplaats had te Pijnacker; 

dat Burgerrieester en Wethouders van Rot
terdam en Burgemeester en Wethouders van 
Capelle aan den IJssel evenmin daartoe be
reid zijn, omdat de patient nimmer in hunne 
gemeente woonplaats heeft gehad; 

dat Ged. Staten van Zuid-Holland de zaak 
ter kennis van Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw hebben gebracht, 
met voorstel, de kosten van verpleging voor 
rekening van het Rijk te nemen; 

0. dat, toen G. J. de Bree op 22 Juni 1929 
na beeindiging van zijne betrekking van boe
renknecht bij een landbouwer te Pijnacker uit 
die gemeente vertrok, de band tusschen hem 
en die gemeente werd verbroken ; 

dat daaraan niet afdoet, dat hij voorloopig 
eenige hem toebehoorende goederen ingepakt 
bij zijn werkgever achterliet; 

dat niet is gebleken, dat G. J. de Bree na 
<lien in eenige gemeente zijn hoofdverblijf 
heeft gevestigd; 

dat derhalve G. J. de Bree op het voor de 
toepassing van art. 39 der Armenwet beslis
sende tijdstip in geen gemeente woonplaats 
had· 

G~zien de genoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te verklaren, dat geene gemeente als de 
woonplaats van den armlastigen krankzinnige 
G. J. de Bree in den zin van art. 39 der Ar
menwet kan warden aangewezen. 

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

3 Juni 1930. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk Besluit van den 27sten 
Februari 1930 (Staatsblad n°. 52) tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in artikel 23 der 
Ziektewet, houdende bijzondere voorschrif
ten voor de verzekering van personen, die 
in den regel in dezelfde kalenderweek 
niet !anger dan twee dagen in dienst van 
<lenzelfden werkgever werkzaam zijn. S. 
223 . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 22 April 
1930, n°. 1503, Afdeeling Arbeidersverzeke
ring; 

Gezien artikel 23 der Ziektewet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

20 Mei 1930, n°. 29); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 28 Mei 1930, n°. 2056, 
Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 27 Februari 1930 

(Staatsblad n°. 52) en te bepalen als volgt: 
Art. 1 . In het tweede lid van artikel 4 

van Ons besluit van 27 Februari 1930 (Staats
blad n°. 52) wordt de laatste volzin gelezen 
als volgt: 

,,Het ziekengeld wordt berekend ·uaar een 
dagloon, vastgesteld overeenkomstig het be
paalde bij artikel 3.". 

2. De bij artikel 1 gebrachte wijziging is 
niet van roepassing ten aanzien van bij het 
in werking treden van <lit besluit loopende 
ziekengelduitkeeringen. 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden <lag na <lien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van <lit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal warden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal warden 
gezonden aan den Raad van State. 

Hl3t Loo, den 3den Juni 1930. 
WILHELMINA. 

IJe Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. Ver s c h u u r. 

(Uitgeg. 19 Juni 1930.) 

4 Juni 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 23.) 

Uit onderwijskundig oogpunt behoeft 
niet aan twee vierklassige snholen de voor
keur te warden gegeven boven een zeven
klassige school. Aan een zevenklassige 
school kan warden volstaan met een onder
wijzer minder clan aan twee vierklassige 
scholen, zoodat inrichting van twee vier
klassige scholen i. p. v. verbouwing der 
bestaande school tot een zevenklassige 
niet is in het financieel belang van het Rij k. 
Evenmin is zulks in bet belang der ge
meentefinancien, daar de jaarlijksche ex
ploitatiekosten van eene nieuwe zeven
klassige school geringer zijn dan die van 
twee v ierklassige scholen, waarvan een 
nieuw is en een verbouwd. 

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

den Raad der gemeente Haarlemmermeer te
gen het besluit van Ged. Staten van Noor<l
Holland van 4 December 1929, n°. 95, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan zijn besluit van 
15 Maart 1929, tot stichting van een tweede 
schoolgebouw in het dorp Zwanenburg, om te 
dienen voor openbaar lager onderwijs; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 14 
Mei 1930, n°. 263; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van :-n 
Mei 1930, n°. 3340, Afd. L. 0. A.; 

0. dat de Raad der gemeente Haarlemmnr
meer bij besluit van 15 Maart 1929 heeft lie
sloten, in het dorp Zwanenburg een tweede 
schoolgebouw te stichten, om te dienen vour 
openbaar lager onderwijs; 

dat Ged. Staten van Noord-Holland bij hu
sluit van 4 December 1929 aan dit besluit 
hunne goedkeuring hebben onthouden, uit 
overweging, dat uit de schriftelijke en mon
del inge behandeling der zaak is gebleken, dat, 
hoewel het Raadsbesluit in dezen zin is gefor
muleerd, dat uitsluitend zou zijn besloten l;ot 
stichting van een tweede schoolgebouw, zoowel 
uit de behandeling in den Raad, als uit den 
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brief van Burgemeester en \Vethouders van 
12 Jul i 1929, waarbij het besluit ter goedkeu
ring aan hun college is ingezonden, duidelijk 
blijkt, dat de bedoeling is om het getal open
bare lagere scholen met een te vermeerderen; 
dat, daar een Raadsbesluit tot stichting van 
een (tweede) schoolgebouw volgens de Lager
Onderwijswet 1920 niet aan de gpedkeuring 
van hun college is onderworpen , en een be
sluit tot bepaling van de plaats, waa1· ecn 
nieuw schoolgebouw zal worden gesticht, het
welk krachtens art. 23, eerste lid, sub a, der 
wet we! aan de goedkeuring van hun college 
is onderworpen, afzonderlijk is vastgesteld, het 
onderhavige besluit niet anders kan worden 
opgevat dan om het getal openbare lagere 
scholen met elm te vermeerderen, welk besluit 
krachtens art. 23, eerste lid, sub b, der wet, 
aan de goedkeuring van hun college is onder
worpen ; dat derhalve moet wo1·den ondcr
zocht, of het Raadsbesluit, in dezen zin opge
vat, voor goedkeuring door hun college in 
aanmerking kan komen; dat thans te Zwa
nenburg een openbare lagere school bestaat, 
welke zeer ongunstig is gehuisvest in een op 
het Noorden gelegen gebouw, dat te klein is 
voor de schoolbevolking, in verband waarme<le 
reeds eene kl asse in een nabij gelegen school 
is onde1·gebracht; dat aan dat schoolgebouw 
ernstige gebreken kleven , welke slechts door 
eene ingrijpende verbouwing kunnen worden 
weggenomen, terwijl ook de speelplaats ongun
stig ge1egen en bovendien onbruikbaar is door 
de gebrekkige afwatering; dat het voornemen 
bestaat om de bestaande school te verander,m 
in eene met 4 lokalen, en daarnaast eene 
nieuwe school te stichten eveneens met 4 loka
len, welke door bijbouw later met 3 of 4 loka
len zal kunnen worden vergroot en voorts aan 
de l aatstbedoelde school een gymnastieklokaal 
en een terrein voor lichamel ijke oefening te 
verbinden ; dat in verband hiermede de school 
bevolking door eene verdeeling in schoolwijken 
over de beide scholen zal worden verdeeld; 
dat aan zoodanige verdeeli ng evenwel groote 
bezwaren verbonden zijn, hierin bestaande, dat 
een dee! der leerlingen in eene goed geoutil
leerde school en een antler dee! in eene slechte 
school geplaatst zal worden, hetgeen tot na
ijver tusschen de ouders der leerlingen zal 
kunnen leiden en aan het bezoek der bestaan
de school nadeel zal kunnen toebrengen ; dat 
het weliswaar in de bedoeling ligt, het nieuw 
te stichten schoolgebouw bij toeneming der 
schoolbevolking - welke naar het gemeente
bestuur zich voorstel t spoedig is te verwachten 
- uit te breiden tot eene 7 of 8-klass ige 
school maar dat deze ui tbre iding in eene on
zekere' toekomst ligt ; dat ter verbetering van 
den bestaanden toestand deze maatregel ter
stond noodig zou zijn, daar dan het bestaande 
schoolgebouw - althans voorshands - buiten 
gebruik zou kunnen worden gesteld en de 
schoolbevolking in haar geheel in het nieuwe 
gebouw zou kunnen worden ondergebracht ; 
dat de onderhoudskosten van twee schoolge
bouwen grooter zullen zijn dan die van een 
gebouw, hetgeen voor de gemeente ook finan
cieele gevolgen heeft ten opzichte van de ver
goeding, verschuldigd voor het bijzonder on
derwijs; dat de bovengenoemde bezwaren van 

klemmenden aard zijn, en dat het onderwijs 
ernstig zou worden geschaad door de vermeer
dering van het aantal scholen van een tot 
twee op de wijze, als de Raad zich deze heeft 
gedacht; dat het Raadsbesluit op de aange
voerde gronden mitsdien niet vatbaar is voor 
goedkeuring door hun college; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, dat 
het inderdaad de bedoeling van het raadsbe
sl uit van 15 Maart 1929 is geweest, om te 
stichten een nieuw gebouw ten dienste van het 
openbaar lager onderwijs, en tegelijk om te 
stichten eene nieuwe school, zoodat het aantal 
openbare lagere scholen met een zal worden 
vermeerderd en voortaan 12 zal bedragen; dat 
het voorts de bedoeling is, om het nog in ge
bruik zijnde en bestaande gebouw van de 
openbare lagere school n° 9 , gelegen in het 
dorp Zwanenburg tusschen den Zwanenburger
dijk en de Marialaan, te bestemmen tot en in 
te richten a ls eene school met 4 leslokalen 
van voldoende afmetingen; dat het in de be
doeling ligt om, naast het bestaande school
gebouw met 4 leslokalen, in hetzelfde dorp 
aan het einde van de Wilgenl aan te doen ver
r ij zen een nieuw schoolgebouw, ook met _4 les
lokalen, terwijl er terrein en gelegenhe,d zal 
wezen om deze 4 lokalen aldaar tot 7 of 8 tut 
te' breiden wanneer de aanwas der bevolking 
zulks in de toekomst moch t noodig maken ; 
dat op deze wijze lager onde1·wijs zal kunnen 
worden gegeven in 2 scholen met 4 leerkrach
ten en zoo'n inrichting van onderwijs naar het 
gevoelen van velen op onderwijsgebied voor
aanstaande personen uit paedagogisch oog
punt bezien, wat het te bereiken resultaat be
treft goede verwachtingen geeft; dat uit den 
aara' der zaak het nieuwe schoolgebouw meer 
modern en naar den eisch des tijds zal wor
den opgetrokken, doch ook de 4 leslokal_~n 
van het bestaande schoolgebouw behoorhJk 
zull en worden ingericht, zoodat het voor de 
ouders der schoolgaande kinderen geen groot 
verschil kan maken; dat daarom niet kan 
worden toegegeven, dat deze nieuwe toestand 
zal leiden tot naijver of nadeel zal toebrengen 
aan het bezoek der bestaande school ; dat deze 
rngeling voor de financi i.i ':1: der gemeente he• 
beste is en ook voor het R1Jk de meerdere kos 
ten geen bezwaar kunnen opleveren; dat e".en 
min kan worden toegegeven, dat door de st1ch 
ting van eene tweede school het openbaar on 
derwijs te Zwanenburg ernstig zal worden ge
schaad; 

0 . dat uit een onderwijskundig oogpunt aan 
twee vierklassige scholen niet de voorkeur be
hoeft te worden gegeven boven een zevenklas
sige school, zoodat het belang van het onder
wijs de door den gemeenteraad getroffen rege
ling niet vordert; 

dat echter aan een zevenklassige school kan 
worden volstaan met een onderwijzer minder 
dan twee vierklassige scholen noodig hebben, 
zoodat de door den Raad getroffen regeling 
niet is in het financieel belang van het Rijk ; 

dat bovendien de jaarlijksche exploitatiekos
ten van eene nieuwe zevenklassige school ge
ringer zijn dan die van twee vierklassige scho
len waarvan een nieuw is en een verbouwd, 
zoodat de door den Raad getroffen regeling 
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ook niet is in het belang van de gemeente
financi0n; 

dat onder deze omstandigheden Ged Staten 
terecht aan het voornoemde raadsbesluit van 
15 Maart 1929 hunne goedkeuring hebben 
onthouden; 

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

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

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

4 Juni 1930. BESCHIKKING van den Hoo
gen Raad. (Gemeentelijke schoolgeldhef
fing te Doetinchem.) 

Waar art. 1 der Verordening op de In
vordering van schoolgeld voor het onderwij s 
aan het gymnasium te Doetinchem van 
29 Juni 1923 bepaalt, dat voor detoepassing 
van de artt. 264 en 265b de gemeente
secretaris in de plaats treedt van den Raad, 
van Burgemeester en w·ethouders en van 
den Burgemeester is de belanghebbende, 
die zich met een bezwaarschrift tegen den 
aanslag had gewend tot den gemeenteraad 
in stede van tot den secretaris der gemeen
te, terecht in haar beroep niet-ontvankelijk 
verklaard. 

De omstandigheid, dat de Raad van Be
roep op een anderen grond haar niet-ont
vankelijk verklaarde maakt de uitspraak 
van dien Raad van Beroep niet onjuist, 
zoodat het cassatieberoep moet worden ver
worpen. 

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

Doetinchem tegen de uitspraak van den Raad 
van Beroep voor de Directe Belastingen te 
Zutphen dd. 27 Jan. 1930, betreffende haar 
aanslag in de gemeentelijke schoolgeldheffing 
te Doetinchem ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Procureur-Genera.al, strekkende tot verwerping 
van het beroep ; 

0., dat belanghebbende, die wegens het door 
haren zoon volgen van onderwijs op het gym
nasium te Doetinchem in die gemeente in de ge
meentelijke schoolgeldheffing was aangeslagen, 
zich tot den gemeenteraad a!daar heeft gewend 
met verzoek hare belasting te verminderen ; 

dat haar daarop is medegedeeld, dat de ge
meenteraad hare reclame voor kennisgeving had 
aangenomen, daar het nemen va.n eene beslis
sing niet behoorde tot de competentie van dien 
Raad; 

dat belanghebbende zich alstoen heeft ge
wend tot den Raad van Beroep, die in de be
streden uitspraak op grond, dat de gemeente
raad ten onrechte zich onbevoegd heeft geacht 
om de reclame te behandelen, de beschikking 
van dat college heeft vernietigd, maar haar ver
volgens in haar bezwaarschrift niet-ontvankelijk 
heeft verklaard, daar zij zich niet binnen twee 

maanden na dagteeke~ing van het aanslagbiljet 
met hare bezwaren tot den gemeenteraad had 
gewend; 

O. dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie is aangevoerd : _ 

Schending of verkeerde toepassing van art. 16 
der wet van 19 Dec. 1914 (Staatsblad n°. 564), 
vermits de te late indiening van het primaire be
zwaarschrift, op grond waarvan belanghebbende 
niet-ontvankelijk is verklaard, een gevolg zou 
zijn van verkeerde inlichtingen door of van 
wege gemeente-ambtenaren verstrekt; 

O. dat het overbodig is dat middel na te gaan, 
daar, wat daarvan zij, de Raad van Beroep te
recht de belanghebbende niet-ontvankelijk 
heeft verklaard ; 

dat toch het ten deze toepasselijke art. 22 der 
Hooger Onderwijswet bepaalt, dat op school
geld ter tegemoetkoming in de kosten der gym
nasia toepasselijk zijn de artt. 264-266 der 
Gemeentewet ; 

dat hieruit volgt, dat we! krachtens het in
gevolge art . 265c, 1 e lid, ten deze toepasselijke 
art. 265b bezwaren tegen den aanslag van het 
schoolgeld moeten worden aangebracht bij den 
gemeenteraad, doch dat dit niet het geval is, 
wanneer krachtens art. 265d bij Verordening 
een gemeente-ambtenaar is aangewezen om in 
de plaats van den gemeenteraad te treden ; 

dat, waar nu art. 1 der Verordening op de In
vordering van Schoolgeld voor het onderwijs 
aan het gymnasium der gemeente Doetinchem 
van 29 Juni 1923 bepaalt: 

,,Op de invordering van het schoolgeld voor 
het onderwijs aan het gymnasium zijn de artt. 
258 tot en met 262, 264, 265, 265b der Gemeen
tewet toepasselijk, met dien verstande, dat voo.r 
de toepassing van "de artt. 264 en 265b de ge
meente-secretaris in de plaats treedt van den 
Raad, van Burgemeester en Wethouders en van 
den Burgemeester". 

dat geval zich hier voordoet, zoodat belang
hebbende zich met haar bezwaarschrift had 
moeten wenden tot den gemeente-secretaris en 
niet tot den gemeenteraad ; 

dat weliswaar de Raad van Beroep in de be
streden uitspraak heeft overwogen, dat de aan
w\jzin, van dFn gemeente-secre ta ris in het zoo
even geciteerd art. 1 geen beteekeniszouhebben, 
daar verzuimd zou zijn art. 265c der Gemeente
wet uitdrukkelijk toepasselijk te verklaren, doch 
ten onrechte, daar met eene toepasselijkverkla
ring van art. 265b, die we! in het artikel voor
komt, ten deze kan worden volstaan, nu men te 
doen heeft met eene belasting, waarvoor van 
wege de gemeente kohieren worden opge -
maakt; 

dat, waar derhalve belanghebbende zich ten 
onrechte tot den gemeenteraad heeft gewend, 
zij in haar beroep op dit college niet-ontvanke
lijk was; 

Verwerpt het beroep. (W.) 
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5 Juni 1930. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de op 
20 Augustus 1929 te Brussel gesloten over
eenkomst tot herziening van de regeling 
van 29 November 1906 tot unificatie der 
formule van de sterh.-.verkende geneesmid
delen (Staatsblad 1907, n°. 93) . S. 224. 

Wij WILHELMINA, enz.; 

Gezien de op 20 Augustus 1929 te B1-ussel 
mede namens N ederland gesloten overeen
komst, met proces-verbaal van onderteekening, 
strekkende tot herziening van de regeling van 
29 November 1906 tot unificatie der formule 
van de sterk·werkende geneesmiddelen (Staats
blad 1907, n°. 93), van welke overeenkomst 
en proces-verbaal een afdruk en eene vertaling 
bij di t bes! ui t zij n gevoegd ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 30sten Mei 
1930, Directie van het Protocol, n° . 16357; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovengenoemde overeenkomst van 20 Augus

tus 1929, welke ingevolge artikel 40 op 1 Sep
tember 1929 in werking is getreden, en het 
daarbij behoorend proces-verbaal van onder
teekening, alsmede de vertalingen dier stuk
ken, te doen bekend maken door de plaatsing 
van dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, bela_st met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 5den Juni 1930. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Buitenlandsche Zaken, 
Bee I a er t s van · BI o k Ian d. 

(Uitgeg. 23 Juni 1930.) 

ARRANGEMENT dans le but me reviser 
l'arrangement pour l'unification des me 
dicaments heroiques. 

Bruxelles, 20 Aout 1929. 

Les Gouvernements de la Belgique, de la 
Bulgarie, du D anemark, de l'Egypte, de la 
France, de la GrElCe, de l'Italie, de la Let
tonie, de la Norvege, des Pays-Bas, de la 
Roumame, du Royaume des Serbes, Croates 1 

et Slovenes, de la Suede et de la Suisse, 
ayant reconnu l'utilite de conclure, sur Jes 

NOMS DES MEDI
CAMENTS. 

A conitum N apellus 
L. 

Aconiti tuber .......... . Tubercule desseche. 

bases indiquees clans le Protocole Final signe 
_le 29 septembre 1925 a la suite de la Con
ference de Bruxelles, un Arrangement clans 
le but de reviser !'Arrangement pour !'unifi
cation de la formule des medicaments heroi
ques, signe a Bruxelles, le 29 novembre 1906, 
Jes soussignes, a ce dument autorises, sont 
convenus des dispositions suivantes: 

Resolutions d'ordre general. 
Article premier. Certaines exigences de la 

Convention de 1906 en ce qui concerne soit la 
pulverisation, soit le moment de la recolte, ne 
sont pas maintenues lorsqu'une methode de 
dosage permet 1'0valuation exacte des prin
cipes actifs des drogues ou de leurs prepara
tions, et qu'une teneur en ces principes a ete 
fixee. 

Art. 2. Les teintures seront preparees par 
maceration ou percolation ou encore, clans cer
tains cas, par solution d'un extrait officinal 
de titre defini. 

Art. 3. Les teintures des drogues heroiques. 
pour lesquelles une teneur determinee en prin
cipes actifs n'est pas prescrite, seront a 10 p. 
c. en poids. 

Art. 4. Les teintures des drogues heroiques, 
pom lesquelles une teneur en principes actifs 
est prescrite, seront, au besoin, ramenees au 
titre exige par addition d'alcool d'un degre 
approprie. 

Art. 5. Les extraits fluides des drogues 
heroiques, pour lesquels une teneur en princi
pes actifs n'est pas prescrite, seront prepares 
de telle fa9011 qu'une partie en poids de l'ex
trait fluide represente une partie en poids de 
la drogue. 

Art. 6. Les extraits fluides des drogues 
heroiques, pour lesquels une teneur determinee 
en principes actifs est exigee, seront, au besoin, 
ramenes a ce titre par addition d'alcool d'un 
degre approprie. 

Art. 7. Il ne sera pas donne a un medica
ment heroique la forme de vin medicinal. 

Resolutions d'ordre special a cer-
tains medicaments. 

_- Art. 8. Les substances medicamenteuses 
inscrites au tableau ci-apres seront designees, 
clans la pharmacopee publiee publiee par 
chacun des Gouvernements contractants, de 
preference sous les denominations latines em
ployees clans ce tableau, et repondront aux 
prescriptions indiquees en regard. 

PRESCRIPTIONS. 

Pulvis Aconiti ... . Cette poudre renfermera 0,50 p. c. d'alcaloides totaux. On ramenera 
eventuellement a ce titre par addition d'amidon de 1·iz. 

Tinctura Aconiti ..... . 

Extractum Aconiti .. . 
Sirnpus Aconiti .... .. . 

Atropa Belladonna 
L . 

Belladonnre folium ... 

Preparer au moyen d'alcool a 70 p. c. en volumes. Cette teinture 
titrera 0,05 p. c. d'alcaloides totaux. 

1 
Cet extrait renfermera 1 p. c. d'alcaloides totaux. 
Ce sirop sera prepare a 5 p. c. de teinture. Il renfermera 0,0025 p. c. 

d' alcaloides totaux. 

Feuille dessechee . 
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CAMENTS. 

Pu! vis Belladonnre .... 

Tinctura Bell adonnre 

Extractum Bella-
donnre ................. . 

Sirupus Belladonnre . 
Unguentum Bella-

donnre .... ..... .... .... . 
Lytta vesicat01·ia 

Fabr., Epicauta 
Gorhami Mars, et 
autres insectes vfl
sicants. 

Pulvis Cantharidis ... 
Tinctura Catharidis . 

Oolchicum autumnale 
L. 

Colchici semen ........ . 
Pulvis Colchici .... ... . 

Tinctura Colchici .... . 

Extractum Colchici . 
Digitalis purpurea L. 
Digitalis folium ..... . 
Pulvis Digitalis .. .... . 
Tinctura Digitalis .. . 
Sirupus Digitalis .... . 
Hyoscyamus nige,· L. 
Hyoscyami folium .. . 
Tinctura Hyoscyami . 
Extractum Hyos-

cyami ...... ............ . 

Uragoga lpecacuan-
ha H. Bn. 

Ipecacuanhre rad ix ... 
Pulvis Ipecacuanhre .. 
Tinctura Ipecacuan-

hre ....................... . 

Sirupus Ipecacuanhre 
Lobelia inflata L. 
Lobel ire herba .... .... . 
Tinctura Lobeli re ... . . 
Strychnos Nux vo-

mica L. 
Strychni semen .. ... .. . 
Pulvis Strychni ...... . 
Tinctura Strychni ... . 

Extractum Strychni . 

Opium ........ ............ . 
Pulvis opii ........... .. . 

Pulvis opii et ipeoa
cuanhre compositus. 

Tinctura opii .... .. .... . 

5 J u NI (S.224) 

PRESCRIPTIONS. 

1930 

Cette poudre renfermel'a au moins 0,30 p. c. d'alcaloides totaux (titre 
provisoire). On ramenera eventuellement a ce titre par addition 
d'amidon de riz. 

Preparer au moyen d'alcool a 70 p. c. en volumes. Cette teinture 
titrera au mains 0,03 p. c. d'alcaloides totaux (titre provisoire). 

P1·eparer au moyen d'alcool a 70 p. c. en volumes un extrait sans 
chlorophylle. L'evaporation des liquides extractifs se fera a une tem
perature inferieure a 50° C. Cet extrait renfermera au moins 1,80 p. 
c. d'alcaloides totaux (titre provisoire). 

Ce sirop sera prepare a 5 p. c. de teinture de belladone. 

Get onguent renfermera 10 p. c. d'extrait de belladone. 

Cette poudre renfermera au mains 0,60 p. c. de cantharidine. 
Preparer au moyen d'alcool a 70 p. c. en volumes une teinture renfer

mant 0,06 p. c. de cantharidine. 

Semence dessechee. 
Cette poudre renfermera 0,40 p. c. de colchicine. On ramenera even

tuellement a ce titre par addition d'amidon de riz. 
.Preparer au moyen d'alcool a 70 p. c. en volumes une teinture renfer-

mant 0,04 p . c. de colchicine. 
Cet extrait renfermera 2 p. c. de colchicine. 

Feuille dessechee a 55-60° C. 

Preparer a 10 p. c. en poids, au moyen d'alcool a 70 p. c. en volumes. 
Sirop prepare a 5 p. c. de teinture de digitale. 

Feuille dessechee. 
Preparer a 10 p. c. en poids, au moyen d'alcool a 70 p. c. en volumes. 

Preparer au moyen d'alcool a 70 p. c. en volumes un extrait sans 
chlorophylle. L'evaporation des liquides extractifs se £era a une tem
perature inferieure a 50° C. 

Racine dessechee. 
Cette poudre renfermera 2 p. c. d' alcaloides totaux. 

Preparer au moyen d'alcool a 70 p. c. en volumes une teinture ren-
fermant 0,20 p. c. d'alcaloides totaux. 

Ce sirop sera prepare a 10 p. c. de teinture d'ipecacuanha. 

Herbe fleurie seche. 
Preparer a 10 p. c. en poids, au moyen d'alcool a 70 p. c. en volumes. 

Semence dessechee. 
Cette poudre renfermera 2,5 p. c. d'alcaloides totaux. 
Preparer au moyen d'alcool a 70 p. c. en volumes une teinture con

tenant 0,25 p. c. d' alcaloides totaux. 
Preparer au moyen d'alcool a 70 p. c. en volumes un extrait degraisse 

con tenant 16 p. c. d' alca loides totaux. 
Latex epaissi provenant du ·fruit de Papaver somnifermn L. 
Cette poudre, dessechee a 60° C., rnnfermera 10 p. c. de morphine 

anhydre. On ramenera eventuellement a ce titre par addition d'ami
don de riz ou de sucre de lait. 

Cette poudre renfermera 10 p. c. de poudre d'opium et 10 p. c. de 
poudre d'ipecacuanha. 

Preparer au moyen d'alcool a 70 p. c. en volumes une teinture con
tenant 1 p. c. de morphine anhydre. 
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1'<0MS DES MEDI
CAMEN'rS. 

Tinctura opi i crocata 
$ell Laudanum 
Sydenhami .. ........ . 

Tinctura opii ben-
zoica ... .............. ... . 

Extractum opii 
aquosum .. .. .. ........ . 

Sirupus opii ......... .. . 
Sirupus opii dilut.us 

eu sirupus diacodii 
Strophanthus gratus 

Franch. 
Strophanthus hispi

dus DC. 
St,·ophanthus Kombe 

Oilv. 
Tinctura Strophanthi 

Tinctura Strophanthi 
grati .. .................. . 

Glaviceps pu,·pui·ea 
Tul. 

Secale cornutum ..... 
Extractum secalis 

cornuti aquosum ... 
Extractum secalis 

cornuti fluidum 
Ext.ractum secalis 

cornuti fluidum 
ac idum .............. .. . 

Acidum hydrocyani-
cum dilutum ... ... .. . 

Aqua laurocerasi .... . 
Aqua amygdalre 

amarare .... ... ... ..... . 
Solutia phenoli .. .... . 
Natrii arsenas ........ . 
Solutio arsenicalis 

seu Fowleri ......... . 

Sirupus ferrosi iodidi 
concentratus ........ . 

Sirupus ferrosi iodidi 
dilutus .... ....... ..... . 

Sol utio iodi spiritu-
osa ........ .............. . 

Cocaini hydrochlori-
dum ... ..... ......... .. . . 

Unguentum hydrar-
gyr i .......... ........... . 

Sirupus morphini ... . 
Sirupus codeini ...... . 
Sirupus chlorali hy-

drati .... .... .......... .. . 
Sirupus hydrargyri 

iod idi cum kalii 
iodido ................. . 

Hydrastis canadensis 
L . 

H ydrastidis rhizoma. 
Pulvis Hydrastidis .. . 
Tinctura Hydrastidis 

5 Ju N r (S.224) 

l"RESCRIPTIO~S . 

Cette teinture rcnfermera 1 p. c. de morphine anhydre. 

Cette teinture renfe1mera 0,05 p. c. de morphine anhydre. 
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Preparer un extrait aqueux contenant 20 p. c. de morphine anhydre. 
Teneur en morphine anhydre: 0,05 p. c. 

Teneur en morphine anhydre: 0,01 p. c. 

Prendre 10 p. c. en poids de semences de Strophanthus hispidus ou de 
Strophantus li.o,n be, Jes degraisser et preparer l a te inture au moyen 
d'alcool a 70 p. c. en volumes. 

Cette teinture se prepare comme la pre~dente, en employant Jes 
semences de St,·ophanthus gratus. 

Ergo_t de seigle de l'annee conserve entier. 

Preparer un extrait aqueux repris par l'alcool a 60 p. c. en volumes. 

Preparer a 100 p. c. 

Preparer a 100 p. c. 

Doit renfermer 2 p. c. d' acide cyanhydrique. 
Teneur en acide cyanhydrique total 0,10 p. c. 

Teneur en acide cyanhydrique total 0,10 p. c. 
Doi t renfermer 2 p. c. de phenol. 
'el cristallise a 36,85 p . c. d'anhydride arsenique (pentoxyde d'arsenic). 

Solution neutre renfermant 1 p. c. d'anhydride arsenieux (trioxyde 
d'arsenic). 

Preparer a 5 p. c. en poids d'iodure ferreux. 

Preparer a 0,50 p. c. en poids d'iodure ferreux . 

Formule: 6,5 gr. d'iode ; 2,5 gr. d'iodure potassique; 91 gr. d'alcool a 
90 p. c. en volumes. 

L'iodure potassique peut etre remplace par une quantite correspon-
dante d' iodure sodique. 

Sel anhydre. 

Preparer a 30 p. c. de mercure. 
Doit contenir 0,05 p. c. de chlorhydrate de morphine. 
Doit contenir 0,20 p. c. de codeme, sous forme de base ou de sel. 

Doi t contenir 5 p. c. d'hydrate de chloral. 

Doit contenir 0,05 p. c. d'iodure mercurique et 2,5 p. c. d'iodure 
potassique. 

Rhizome desseche muni de racines adventives. 
Doit contenir au moins 2 p. c. d'hydrastine. 
Preparer au moyen d'alcool a 60 p. c. en volumes une teinture ren

fermant 0,20 p. c. d'hydrastine. 
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NOl\18 DES MEDI
CAMENTS. PRESRIPTIONS. 

Extractum Hydras
ti dis fluidum Doit contenir 2 p. c. d'hydrastine. 

Urpinea Seil.la 
Steinh. 

Scillie bulbus .. ........ . 
Tinctura Scillie ....... . 
Acetum Scillie .. .... .. . 

Squames medianes dessechees de la variate blanche. 
Preparer a 10 p. c. au moyen d'alcool a 60 p . c. en volumes. 
Preparer a 10 p. c. 

Oxymel Scillie ...... .. . Preparer a 50 p. c. de vinaigre soillitique. 
Cannabis sativa L., 

var. indica Lamk. 
Cannabis indicie her-

ba ....................... . Sommites fleuries et fructiferes, non pnvees de la resine, de la plante 
femelle cultivee aux Indes orientales. 

Extractum Cannabis 
indicie ..... ............ . Preparer au moyen d'aloool a 90 p . c. en volumes. 

Tinctura Cannabis 
indicie ................. . 

Solutio nitroglyce-
rini spirituosa ..... . 

Preparer a 10 p . c. au moyen d'alcool a 90 p. c. en volumes. 

Preparer a 1 p. c. en poids. 

Compte-gouttes normal. 
Art. 9. Les Gouvernements contractants 

adopteront un compte-gouttes normal qui, a 
la temperature de 15 degres centigrades et 
avec de l'eau <listillee, donnera 20 gouttes par 
gramme. 

Asenobenzenes. 
Art. 10. Apres avoir entendu !'expose des 

travaux de M. de Myttenaere sur le controle 
chimique des ar enobenzenes, la IIe conference 
internationale appele !'attention des Gouver
nements sur l a necessite d'associer le ·controle 
chimique au controle biologique des arseno
benzenes. 

Elle invite en consequence Jes Gouverne
ments a designer des personnal i tes qui enver
ront au Secretariat permanent Jes resultats de 
leurs recherches effectuees sur des echanti l
lons identiques, afin d'etablir Jes modalites 
du controle chimique qu'il y aura lieu d'adop
ter. 

Nomenclature. 

Art. 11. La nomenclature internationale 
doit etre red igee en latin. 

Art. 12. Les pays contractants pourront 
conserver leur nomenclature actuelle en men
t ionnant en meme temps le nom international. 

Art. 13. L es especes vegetales et animales 
seront designees par leur nom latin scientifi
que. Pour Jes premieres on adoptera !'index 
de Kew et ses supplements. 

Art. 14. Les drogues vegetales et animales 
seront egalement designees par le nom latin 
des espeoes qui les fournissent, sauf pour cer
taines d'entre elles auxquelles !'usage a con
sacre un nom latin usuel. II sera dresse une 
Jiste de ces denominations. 

Art. 15. Dans la designation des drogues, 
le nom du vegetal doit preceder celui de la 
partie employee. 

Art. 16. Les noms des drogues s'ecrivent 
au singulier. 

Art. 17. Dans la nomenclature des prepa
rations galenique , le nom de la preparation 
doit preceder celui de la drogue emnlnvee. 

Art. 18. Le Secretariat international des 
Pharmacopees, apres avoir consul te Jes Com
missions des Pharmacopees, definira les ter
mes employes en pharmacie: ceratum, decoc
tum, infusum, extractum, pomatum, sirupus, 
solutio, tinctura, unguentum, etc. 

Art. 19. On ne donnera pas la denomina
tion de decoctum ou d'infusum a des melan3"es 
d'eau et d'extrait fluide. 

Art. 20. Dans la denomination des solu
tions aqueuses, la nature du dissol vant ne 
sera pas mentionnee. Elle le sera dans Jes 
autrns cas. 

Art. 21. Dans la denomination des extraits 
a lcooliques, l a nature du dissolvant ne sera pas 
mention nee. Elle le sera dans les autres cas; 
on indiquera toujours Ja consistance de l'ex
trait. 

Art. 22. Dans la denominati.on des tein
tures alcooliques, la nature du vehicule ne 
sera pas mentionnee; elle le sera dans Jes 
autres cas. 

Art. 23. On ne donnera pas le nom de 
teinture a de simples solutions de substances 
chimiques. 

Art. 24. Les noms des corps simples seront 
en rapport avec les symboles chimiques. 

Art. 26. On tiendra compte, autant que 
possible, des fonctions chimiques. 

Art. 26. Dans la designation des sels, le 
nom latin international doit commercer par 
ee l ui de la base ex prime au genitif. 

Art. 27. A moins de necessite, les deno
minations non soientifiques ne seront pas em
ployees comme denominations internationales . 

Art. 28. Pour Jes medicaments dont la 
denomination scientifique est trop longue, le 
Secretariat permanent dressera une liste de 
noms courts, apres avoir pris l' avis des di
verses Commissions des Pharmacopees. 

Art. 29. On evitera l'emploi de termes 
pretant a confusion avec des produits destines 
a l'alimention. 

Doses maxima. 

Art. 30. Par doses maxima internationales 
ii faut entendre Jes doses pour adultes a ad
ministrer par la voie buccale en une fois on 
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clans Jes 24 heures, que le pharmacien ne peut, 
depasser a moins que le medecin ne l'ait for
mellement prescrit. 

Art. 31. La He Conference donne au Se
cretariat permanent la mission de consulter au 
plus tot Jes Commissions des Pharmacopees 
des differentes nations afin de savoir si ell es 
acceptent toutes Jes doses indiquees au ,,Ta
bl,eau db doses maxima" et, clans le cas con
traire, quels sont Jes chiffres qu'elles propo
sent et les raisons qui motivent leur decisions. 

Des que le Secretariat sera en possession 
des reponses, ii demandera am, Commissions 
dont Jes chiffres s'ecarteraient de ceux qui ont 
ete admis par la majorite cle bien vouloir 
examiner a nouveau si alles ne pourraient se 
rallier aux doses proposees, afin d' aboutir a 
une entente internationale. 

Pourvu de tous ces renseignements, le Se
cretariat communiquera aux Gouvernements la 
liste des doses maxima sur lesquelles I' accord 
s'est etabli. 

Art. 32. La He Conference attire l'atten
tention du Secretariat international permu
nent des Pharmacopees sur l'interet qu'il y 
aurait de mettre a l'etude clans tous les pays 
!'adoption de doses maxima internationale~ 
pour certains medicaments tres actifs destines 
a etre absorbes par une autre voie que I a voie 
buccale et nota=ent en injections sous-cu
tanees ou intra-veineuses. 

Art. 33. Afin d'etablir nettement Jes res
ponsabilites du medecin et du pharmacien 
clans la delivrance des medicaments heroiques 
pour lesquels une dose maximum a ete prevue 
par Jes pha,macopees ou par decision inter
nationale , la He Conference invite les Gouver
nements a exiger que clans toute prescription 
medical e ou la: dose maximum du medicament 
a ete depassee, cette dose soit repetee en let
tres et confirmee par une nouvelle signature 
ou un paraphe du medicin. 

Secretari at permanent. 

Art. 34. II y lieu de creer un organisme 
international pour ]'unification des pharma
copees. 

A rt. 35. L a Commission organisatrice £era 
des instances aupres du Gouvernement beige 
pour que ce dernier entame des pourparlers 
avec la Societe des Nations en vue de la con
stitution definitive de ce Secretariat perma
nent ainsi que des autres Commissions dont la 
Conference a decide en principe la creation. 

En attendant et a t itre essentiellement pro
visoire, la Commission de la Pharmacopee 
beige sera chargee d'assurer le fonctionnement 
de l'organisme projete afin de ne pas perdre 
de temps et de mettre le Secretariat a meme 
de continuer sa mission des qu'il aura ete 
definitivement constitue. 

A rt. 36. Outre Jes fonctions de transmis
sion des documents et de coordination des tra
vaux concernant !'unification des pharmaco
pees, le Secretariat se conformera, clans ses 
grandes lignes, aux propositions ci-apres de 
M. van Itallie: 

1 °. Ela borer des amendements et des ad
ditions a l a Convention de Bruxelles en ce qui 
concerne la formule des remedes heroiques; 

2°. Etudier Jes methodes servant a deter
miner les elements actifs des remedes heroi-

ques et faire des prospositions ayant pour but 
de fixer la teneur de ces elements actifs; 

3°. Formulers des propositions qui pour
ront condu ire a l'uniformite de la nomencla
ture clans les pharmacopees; 

4°. Formuler des propositions qui permet-
tent d'arriver a !'unification clans la descrip
tion des produits chimiques, a leur identifica
tion, a leur analyse, etc., cl ans Jes pharma
copees. 

Dosages chimiques. 
Art. 37. La Ile Conference est d' avis qu'il 

y a lieu de renvoyer a une Commission inter
nationale l'etude de !'unification des methodes 
de dosages chimiques et physico-chimiques des 
medicaments heroiques. 

Cette Commission internationale sera it com
posee de sept membres, a choisir parmi Jes 
representants Jes plus autorises des diverses 
nations. Les modalites d'organisation et de 
trava il de cette Commission ont ete reglees au 
cours de la Conference actuelle par Jes mem
bres presents de la Commiss ion. 

Sant designes membres : 
MM. V an Itallie (Pays-Bas) , President 

Gadamer (Allemagne) 
Du Mez (Etats-Unis) 
Goris (France) 
White (Grande-Bretagne) 
Asahina (Japan) 
Eder (Suisse). 

L a H e Conference decide, en outre, de prier 
la Commission organisatrice d'informer au 
plus tot !'Organisation d'hygiene de la Societe 
des Nations de la creation de cette Commis
sion internationale et de Jui demander son 
concours eventuel. 

Preparations galeniques. 
Art. 38. La H e Conference est d'avis qu' il 

y a lieu de renvoyer a une Commission inter
nationale l'etude de !'unification des methodes 
de preparation des medicaments galeniques 
heroiques. 

Cette Commission internationale sera it com
posee de huit membres choisis parmi Jes re
presentants Jes plus autorises des diverses na
t ions. Les modalites d'organisation et de tra
vail de cette Commission ont ete reglees au 
cours de la Conference actuelle par Jes mem
bres presents de la Commission. 

Sant desinnes comme membres : 
MM. Galaz (Suisse ), President 

Wattiez (Belgique) 
Fullerton-Cook (Etats-Unis) 
Tiffeneau (France ) 
Greenish (Grande-Bretagne) 
Meulenhoff (Pays-Bas) 
Vintilesco (Roumanie ) 
Von Friedrichs (Suede). 

L a H e Conference decide, en outre, de prier 
la Commission organisatrice d'informer au 
plus tot de la creation de cette Commission 
internationale !'Organisation d'hygiene de la 
Societe des Nations et de Jui demander son 
concours eventuel. 

Art. 39. Les Gouvernements qui n'ont pas 
pris part au present Arrangement sont admis 
a y adherer sur leur demande. Cette adhesion 
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sera notifiee, par la voie diplomatique, au 
Gouvernement beige et par celui-ci aux autres 
Gouvernements signataires. 

Art. 40. Le present Arrangement entrera 
en vigueur le ler septembre 1929. 

Art. 41. Dans le cas ou l'une ou l'autre des 
Parties contractantes denoncerait le present 
Arrangement, cette denonciation n'aurait d'ef
fet qu'a son egard et seulement six mois apres 
le jour OU cette denonciation aura ete notifiee 
au Gouvernement beige. 

En foi de quoi, Jes soussignes ont igne le 
present Arrangement. 

Fait a Bruxelles, le 20 aout 1929, en uu seul 
exemplaire, dont une copie conforme sera 
delivree a chacun des Gouvernements signa 
taires. 

Pour la B elgique: 
Pour la Bulgarie: 
Pour le Danernar k : 
Pour l' Egypte: 
P our la France: 
Pour la l.irece: 
Pour l' ltalie: 
Pour la Lettonie : 
P our la N 01·vege: 
P our les Pays-Bas: 

Pour la Roumanie: 
Pour le R oyaume 

Slovenes: 

Pour la Suede: 
Pour la Suisse: 

(s) Paul Hymans. 
(s) D. Hodjeff. 
(s) 0. Krag. 
(s) S. Wahba. 

(s) Maurice H erbette. 
(s) P. Capsambellis. 
(s} G. Bordonaro. 
(s) J. Lasd in. 
(s) W. M. Johannessen. 
(s) 0 . van Nispen tot 

Sevenaer. 
(s) Al. Telemaque. 
des Serbes, Oroates et 

(s) P. Pechitch. 
(s) M. de Hallenhorg. 
(s) Borsinger. 

Proces-verbal de signature. 
Les soussignes, dument autorises, se sont 

reunis, le 20 aout 1929, au Minisrere des Af
faires E trangeres de Belgique, a l'effet de 
proceder a la signature de l'acte destine a 
donner la consecration diplomatique aux re
solutions adoptees par la Conference qui s'est 
reunie a Bruxelles au mois de septembre 1925 
en vue de reviser l 'Anangement pour ]'unifi
cation de la formule des medicaments heroi
ques, signe a Bruxelles, le 29 novembre 1906. 

Au moment d'apposer leurs signatures sur 
!edit acte, les Representants de la Bul garie, 
du Danemark, de I'Egypte, de la France, de 
l'Italie, de la Norvege, des P ays-Bas, de la 
Suede et de la Suisse formulent, au nom de 
leurs Gouvernements respectifs, les reserves 
suivantes; 

Reserves formulees par le Gouvernement 
bulgare: 
1. Le Gouvernement bulgare declare se re

server le droit d'apporter aux dispositions du 
present arrangement les modifications de de
tai l que Jes progres des sciences medicale et 
pharmaceutique pourraient de temps a autre 
1·endre necessaires. 

2. La nomenclature usitee actuellement en 
Bulgarie, c'est-a-dire la nomenclature de l a 
pharmacopee russe VI, sera maintenue jusqu'a 
!'elaboration d'une nouvelle pharmacopee 
bulgare. 

Reserves formulees par le Gouvernement 
danois: 
Le Gouvernement danois se reserve le droit 

d'apporter aux dispositions du present arran-

gement les modifications de detail que les 
progres des sciences medicale et pharmaceuti
que pourraient de temps a autre rendre ne
cessaires. 

Des conventions internationales sur la 
nomenclature botanique ayant ete adoptees 
aux Congres botaniques de Vienne 1905 
(Regles internationales pour la nomenclature 
botanique, principalement des plantes vascu-
1 a ires) et de Bruxelles 1910 (Actes du Ille 
Congres international de Botanique, Bruxel
les, 1910, Vol. I.) et ces conventions n'etant 
pas tout a fait conformes avec la nomencla
ture de !'Index de Kew, le Gouvernement da
nois ne peut accepter !'adoption de !'Index de 
Kew pour la nomenclature botanique de la 
Pharmacopee. 

Le Gouvernement danois se n\serve le droit 
d'employer Jes termes usuels pharmaceutiques 
bien qu'ils puissant preter a confusion aveo 
les denominations employees en Danemark ou 
ailleu1·s pour des produits destines a l' a limen
tation. 

Reserves formulees par le Gouvernement 
du Royaume d'Egypte: 
Le Gouvernement du Royaume d'Egypte 

declare se reserver le droit d' apporter aux 
dispositions du present arrangement les modi
fications de detail que les progres des scien
ces medicaie · et pharmaceutique pourraient de 
temps a autre rendre necessaires. 

R eserves formulees par le Gouvernement 
frarn;ais: 
Le Gouvernement fran9ais declare se re

server le droit d' apporter aux dispositions du 
present arrangement les modifications de de
tai l que Jes progres des sciences medicale et 
pharmaceutique pourraient de temps a autre 
rendre necessaires. 

Reserves formulees par le Gouvernement 
italien: 
1. Le Gouvernement italien declare se re

server le droit d'apporter aux dispositions du 
present arrangement Jes modifications de de
tail qu'il jugerait necessaires et que Jes pro
gres des sciences medicale et pharmaceutique 
pourra ient suggerer. 

2. Le Gouvernement italien declare en 
outre: 

a. pour ce qui a trait a !'art. 2 de !'arran
gement: les cas prevus par cet article con
cernant la possibilite de prepaper des teintures 
par solution d'un extrait officinal de titre 
definitif doivent etre interpretes comme se re
ferant excl usivement aux ex traits dans les
quels le dosage des principes actifs qui y sont 
contenus peut se faire par des methodes con
nues et generalement adoptees. 

b. ii ne peut pas accepter Jes obligatiorus 
visees par I' art. 5 de I' arrangement. 

c. ii accepte le tableau des medicaments 
heroiques tel qu'il ressort du Protocale Final, 
avec la variat ion suivante qui concerne l' ,,Ex
tractum Belladonnae" (page 6 du Protocole 
Final): l'extrait contiendra au moins 1,25 
(un et vingt-cinq) pour cent d'alcaloides to
taux (titre provisoire) au lieu de 1,30 p. c. 
indique audit tableau. 

d. dans la Pharmacopee Officielle du 
Royaume d'Italie, actuellement en vigueur, 
Jes termes suivants figurant au tableau susindi~ 
que sont omis: 
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Acidum Hydrocyanicum dilutum, Solutio 

J'henoli, 0xymel Scillae. 

Reserves formulees par le Gouvernement 
norvegien: 
1. Le Gouvernement norvegien declare se 

re erver le droit d'apporter a une nouvelle 
pharmacopee norvegienne Jes modifications de 
detail que Jes progres des sciences medicale et 
pharmaceutique pourraient rendre desirables. 

2. Attendu que Jes conventions interna
tionales relatives a une nomenclature botani
que ont ete cone! ues aux congres botaniques 
de Vienne en 1905 et de Bruxelles en 1910 et 
que ces conventions etablissent une nomen
clature qui n'est pas entierement conforme A 
celle de !'Index de Kew, le Gouvernement 
norvegien considere devoir maintenir la no
menclature etablie par lesdits congres. 

3. Le Gouvernement norvegien se reserve 
le droit d'appliquer la nomenclature actuelle 
comme sous-titre clans la nouvelle edition de 
la pharmacopee norvegienne, qui est en cours 
de preparation. 

4. Les disposition du present Arrangement 
n'entreront en vigueur en ce qui concerne la 
Norvege qu'a la publication de la nouvelle 
ed ition de la pharmacopee. 

5. II est presume que Jes dispositions 1·ela
tives a l a creation d'un Secretariat interna
tional seront remplacees par l'etablissement 
d'un echange de rapports entre Jes commis
sions de pharmacopee (page 50 des comptes 
rendus). II est entendu que l'etablissement 
d'un tel echange n'amenera que des frais peu 
importants. 

6. En ce qui concerne le tableau des doses 
maxima, le Gouvernement norvegien s'en 
refere au memorandum co=unique au Gou
vernement beige et contenant les observations 
de la Commission norvegienne de la pharma
copee. 

Reserves formulees par le Gouvernement 
des P ays-Bas: 
Le Gouvernement des Pays-Bas declare se 

reserver le droit d'introduire clans la phar
macopee neerlandaise, si le besoin s'en fait 
sentir, un vin medicinal prepare a base de 
medicaments heroiques. 

Reserves formulees par le Gouvernement 
. uedois: 
1. Le Gouvernement suedois declare se re

server le droit d'apporter aux dispositions du 
present arrangement Jes modifications de de
tail que Jes progres des sciences medicale et 
pharmaceutique pourraient, de temps a autre, 
rendre necessaires. 

2. Le Gouvernement suedois se reserve le 
droit de maintenir un vin medicinal Vinum 
glycyrrhizae 0piatum. 

3. Attendu que Jes conventions internatio
nales relatives a une nomenclature botanique 
ont ete cone! ues aux congres botaniques de 
Vienne 1905 (Regles internationales pour la 
nomenclature botanique principalement des 
plantes vasculaires) et de Bruxelles 1910 (Ac
tes du Ille Congres international de Botani
que, Bruxelles 1910, Vol. I) et que ces con
ventions etablissent une nomenclature qu i 
n'est pas entierement conforme a celle de !'In
dex de K ew, le Gouvernement suedois ne con-

side1·e pas devoir adopter !'Index de Kew pour 
la nomenclature . des especes vegetales. 

R eser\"eS formulees par le Gouvernement 
suisse: 

1. Toutes Jes teneurs en principes actifs 
mentionnes clans !'arrangement, pour autant 
qu'elles concernent Jes drogues, doivent etre 
considerees comme des indications provisoires 
sans caractere imperatif; elles devront etre 
revisees par la Commission constituee ad hoe 
par la Conference et accompagnees de la men
tion de la methode employee pour leur deter
mination. 

2. Pour la nomenclature, ii doit etre en
tendu, confonnement a !'article 12 de !'ar
rangement, que chaque pays pourra conserver 
sa nomenclature propre, en inscrivant sous 
chaque titre la denomination correspondante 
de la pharmacopee internationale (P. I.). 

En foi de quoi Jes soussignes ont dresse le 
present Proces-Verbal. 

Fait a Bruxelles, le 20 aout 1929, en un 
seul exemplaire dont une copie confo1·me sera 
delivree a chacun des Gouvernements signa
taires. 

Pou,· la Belgique: 
Pou,· la Bulgarie: 
Pour le Danemark: 
Pour l'Egypte: 
Pour la France: 
Pour la Grece: 
Pour l ' ltalie: 
P our la Lettonie: 
P our la Norvege: 
Pou,· les Pays-Bas: 

P our la Roumanie: 
P our le Royaume 

Slovenes: 

Pour la Suede: 
Pour la Suisse: 

Vert a Ii n g. 

(s) Paul Hymans. 
(s) D. Hodjeff. 
(s} 0. Krag. 
(s} S. Wahba. 

(s} Maurice Herbette. 
(s) P. Capsambellis. 
(s} G. Bordonaro. 
(s) J . Lasdin. 
(s} W. M . Johannessen. 
(s} 0. van Nispen tot 

Sevenaer. 
(s) Al. Telemaque. 
des Serbes, Croates et 

(s} P. Pechitch. 
(s} M. de Hallenborg. 
{s) Borsinger. 

HERZIE I 'G van de regeling tot unificatie 
va.n de sterkwerkende geneesmiddelen. 

Brussel, 20 Augustus 1929 . 

Daar de Regeeringen van Belgie, Bulgarije, 
Denemarken, Egypte, Frankrijk, Griekenland, 
Italia, Letland, Noorwegen, Nederland, Roe
menie, het Koninkrijk der Serven, Croaten en 
Slovenen, Zweden en Zwi tserland, het nut er
kennen om te besluiten, op de gronden, aan
gegeven in het op 29 September 1925 ge
teekende Slotprotocol van de Brusselsche Con
ferentie, tot een herziening van de Regaling 
tot Unificatie van de sterkwerkende genees
middelen, geteekend te Brussel 29 November 
1906, zijn de ondergeteekenden, ter zake naar 
behooren gemachtigd, tot de volgende beslui
ten gekomen. 

Algemeene bepalingen. 
Art. 1. So=ige eischen van de overeen

komst van 1906, ten opzichte van het tot poe
der brengen of den tijd van inzameling, zijn 
niet gehandhaafd, wanneer een waardebepa-
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ling toelaat het gehalte der werkzame bestand
deelen dezer drogerijen en van hun bereidin
gen nauwkeurig vast te leggen; en een be
paald gehalte aan deze werkzame bestand
deelen geeischt wordt. 

geschreven, zullen op zoodanige wijze bereid 
worden, dat Mn gewichtsdeel van het vloei
bare extract overeenkomt · met Mn gewichts
deel van de grondstof. 

Art. 6. De vloeibare extracten van sterk
werkende drogerijen, waarvoor een bepaald 
gehalte aan werkzame bestanddeelen is voor
geschreven, zullen, zoo noodig, tot dat ge
hal te worden gebracht, goor toevoeging van 
spiritus van het geeischte gehalte. 

Art. 2. De t incturen zullen bereid worden 
door maceratie of percolatie, of ook, in som
mige gevallen door oplossen van een offici
naal extract van bepaald gehalte. 

Art. 3. De tincturen van sterkwerkende 
drogerijen, waarvoor geen bepaald gehalte aan 
werkzame bestanddeelen is voorgeschreven, 
zullen bereid worden uit 10 (gewichts) pet. 
der gronclstoffen. 

Art. 7. Sterkwerkende geneesmiddelen zul
len niet in den vorm van een geneeskrachtigen 
wijn gegeven worden. 

Bijzondere bepalingen met betrek
king tot zekere geneesmiddelen. 

Art. 4. De tincturen van sterkwerkende 
drogerijen, waarvoor een bepaald gehalte 
aan werkzame bestanddeelen is voorgeschre
ven, zullen, zoo noodig, tot dit gehalte ge
bracht worden, door toevoeging van spiritus 
van het geeischte gehalte . 

Art. 8. De geneesmiddelen van de hier vol
genda tabel zullen beschreven worden in de 
Pharmacopee van ieder der contracteerende 
Regeeringen, bij voorkeur onder de latijnche 
benaming, in deze tabel gebruikt, en zullen 
moeten beantwoorden aan de gegeven voor
schri ften. 

A1·t . 5. De vloeibare extracten van sterk
werkende drogerijen, waarvoor geen bepaald 
gehalte aan werkzame bestanddeelen is voor-

NAAM VAN HET 
G ENEESMIDDEL. 

Aconitmn Napellus 
L. 

Aconiti tuber .......... . 
Pulvis Aconiti ..... .. . . 

Tinctura Aconiti ..... . 

Extractum Aconiti 
Sirupus Aconiti ...... . 

At,·opa B elladonna 
L . 

Belladonnre folium .. . 
Pu! vis Belladonnre ... . 

Tinctura Bellaclonnre 

Extractum Bell a-
donnre ........ . 

Sirupus Belladonnre . 
Unguentum Bella-

donnre .. ....... .... .. .. . 
Lytta vesicatoria 

Fabr., Epicauta 
Gorha11ii Mars, en 
andere blaartrek
kende insecten. 

Pulvis Cantharielis .. . 
Tinctura Catharidis . 

Golchicurn autur,inale 
L. 

Colchici semen ..... . .. . 
Pulvis Colchici .... ... . 

Tinctura Colchici .... . 

Extractum Colchici . 
Digitalis pu,·pu,-ea L. 
Digitalis folium ..... . 
Pulvis Digitalis 

1930. 

VOORSCHRIF'.l'EN. 

De gedroogde knol. 
Dit poeder moet 0,5 % gezamenlijk alcaloide bevatten; zoo noo lig op 

dit gohalte te brongen door toevoeging van rijstzetmeel. 
Te bereiden door middel van 70 (vol) % spiri tus. 
Deze tinctuur moet 0,05 % gezamenl ijk alcaloide bevatten. 
Dit extract moet 1 % gezarnenlijk alcaloide bevatten. 
Deze stroop moet bereid worden met 5 % van de tinctuur. Het geza

rnenlijk alcaloide gehalte rnoet 0,025 % bedragen. 

Het gedroogde blad. 
Dit poeder moet ten rninste 0,3 % gezamenlijk a lcaloide bevatten, 

(voorloopige eisch); zoo noodig op dit gehalte te brengen door toe
voeging van rijstzetmeel. 

Te bereiden door rniddel van 70 {vol) % spiritus. Deze tinctuur moet 
ten minste 0,3 % gezamenlijk a lcaloide bevatten. 

Te bereiden door middel van 70 (vol) % spiritus, onder verwijdering 
van het chlorophyl. De indamping der extractievloe istoffen moet be• 
neden 50° C. geschieden. Dit extract moet ten minste 1,3 % gezamen• 
Iijk a lcaloide bevatten (voorloopige e isch) . 

Deze stroop moet bereid worden met 5 % van de belladonna- tinctuur. 

Deze zalf moet 10 % belladonna-tinctuur bevatten. 

Dit poeder moet ten minste 0,6 % Cantharidine bevatten. 
Te bereiden door middel van 70 (vol) % spiri tus; moet ten minste 

0,06 % Cantharidine bevatten. 

Het gedroogde zaad. 
Dit poeder moet 0,4 % Colchicine bevatten; zoo noodig op ctit gehalte 

te brengen, door toevoeging van rijstzetmeel. 
Te bereiden door middel van 70 (vol) % spiritus; moet 0,04 % Cel. 

chicine bevatten. 
Dit extract rnoet 2 % Colchicine bevatten. 

Het bij 55°-60° gedroogde t,Iad. 
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Tinctura Digitalis .. . 

Sirupus Digitalis .... . 
Hyoscyamus niger L. 
Hyoscyam i foliuni ... 
Tinctura Hyoscyami . 

Extractum Hyos-
cyami ..... ....... ... ... . 

Uragoga lpecacuan-
ha H. Bn. 

Ipecacuanhre radix ... 
Pul vis Ipecacuanhre .. 
Tinctura Ipecacuan-

hre .................. ..... . 

Sirupus Ipecacuanhre 

Lobelia inflata L. 
Lobelire herba ........ . 
'.l'inctura Lobelire .... . 

Strychnos Nux vo-
mica L. 

Strychni semen .... ... . 
Pulvis Strychni ..... . . 
Tinctura Strychni ... . 

Extractum Strychni . 

Opium 

Pulvis opii ... ......... . . 

Pulvis opii et ipeca
cuanhre compositus. 

Tinctura opii .. ... ..... . 

Tinctura opii crocata 
seu Laudanum 
Sydenhami .. .... .... . 

Tinctura opii ben-
zoica . ... .... ............ . 

Extractum· opii 
aquosum .. ... ... .. ... . . 

Sirupus opii ... ... .. ... . 
Sirupus opi i dilutus 

seu sirupus diacodii 

Strophanthus gratus 
Franch. 

Strophanthus hispi
dus DC. 

Strophant hus Komb e 
Oilv. 

Tinctura Strophanthi 

Tinctura S!rophanthi 
grati ..... ...... ......... . 
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VOORSCHRTFTEN' . 

'fe bereiden door middel van 70 (vol) % spiritus uit 10 (gewichts) % 
der bladen. 

Deze stroop moet bereid worden met 5 % van de tinctuur van digitalis_ 

Het gedroogde blad. 
Door middel van 70 (vol) % spiritus uit 10 % van de grondstof te

bere iden. 

Te bereiden met 70 (vol) % spiritus onder verwijdering van het chlo
rophyl. De indamping der extractie-vloeistoffen moet beneden 50° C .. 
geschieden. 

De gedroogde wortel. 
Dit poeder moet 2 % gezamenlijk alcaloide bevatten. 

Te bereiden door middel van 70 (vol) % spiritus; moet 0,2 % geza
menlij k alcaloide bevatten. 

Deze stroop moet bereid worden met 10 % van de t inctuur van ipeca
quanha. 

Het gedroogde bloeiende kruid . 
Te bereiden door middel van 70 (vol) % spiritus, uit 10 % van de

grondstof. 

Het gedroogde zaad. 
Dit poeder moet 2,5 % gezamenl ijk alcaloide bevatten. 
Te bereiden door middel van 70 (vol) % spiritus ; moet 0,25 % geza

menlijk alcaloide bevatten. 
Te bereiden door middel van 70 (vol) % spiritus, na ontvetten- van de

zaden; moet 16 % gezamenlijk alcaloide bevatten. 
Ingedikt melksap, verkregen u it de vruchten van Papa;ver sonini

ferum L. 
Dit poeder, gedroogd bij 60° C. moet 10 % watervl'ije morphine be

vatten; zoo noodig door middel van rijstzetmeel op dit gehalte te
brengen. 

Dit poeder moet 10 % opiumpoeder en 10 % ipecacuanhapoeder be
vatten. 

Te bereiden door m iddel van 70 (vol) % spiritus; moot 1 % water
vrije morphine bevatten. 

Deze tinctuur moet 1 % vatervrije morphine bevatten. 

Deze tinctuur moet 0,05 % watervrije morphine bevatten-. 

Te bereiden door uittrekken met water; moet 20 % watervrije mor
phine bevatten. 

Deze stroop moet 0,06 % watervrije morphine bevatten. 

Deze stroop moet 0,01 % watervrije morphine bevatten. 

Te bereiden door tien deelen van de zaden van Strophanthus hispidu 
of Kombe te ontvetten, en daaruit met 70 (vol) % spiritus 100 dee
Jen tinctuur te maken. 

Op overeenkomstige wijze uit de zaden van Stroph11J1thus gratus te
bereiden. 
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Claviceps purpu,·ea 
Tu!. 

Secale cornutum 
Extractnm secal is 

cornuti aquosum 

Extractum secal is 
cornuti fluidum 

Ext,ractum secalis 
cornuti fluidum 
acidum ... ............ .. 

Acidum hydrocyani-
cum dilutum ... ..... . 

Aqua laurocerasi ... . . 
Aqua amygdalre 

amarare ..... ........ .. . 
Solutia ,phenoli ...... . 
N atr ii arsenas ....... . . 
Solutia arsenicalis 

seu Fow Jeri ......... . 
Sirupus ferrosi iodidi 

concentra tus ... .. ... . 
Simpus ferrosi iodidi 

di! utus ....... .. ....... . 
Solutia iodi sp iritu-

osa ..................... .. 

Cocaini hydrochlori-
dum ........... ... ..... .. 

Unguentum hyd rar-
gyri ..................... . 

Sirupus morphini .. . . 
Sirupus codeini ...... . 
Sirupus chlorali hy-

drati .... ................ . 
Sirupus hydrargyri 

iodidi cum kalii 
iodido .... ........ ..... . 

H ydrastis canadensis 
L. 

Hydrastidis rhizoma. 
Pulvis Hydrastidis , .. 
Tinctura Hydrastidis 
Extractum Hydras-

tidis fluidum 

Urginea Scilla 
Steinh. 

Scillre bulbus .......... . 
Tinctura Scillre ....... . 
Acetum Scillre .... .... . 
Oxymel Scillre ....... .. 

Cannabis sativa L., 
var. indica L amk. 

Cannabis indicre her-
ba .............. ... .. .... . 

Extractum Cannabis 
indicre ................ .. 

Tinctura Cannabis 
indicre ................ .. 

Solutia nitroglyce
rini spirituosa ... .. . 
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VOOR8CHRIFTEN. 

Moederkoorn van de laatste oogst, in zijn geheel bewaard. 

Te bereiden door opnemen van een waterig extract in zooveel iipiritus, 
dat het alkoholgehalte 60 (vol) % bedraagt. 

Te bereiden in de verhouding 1- 1. 

Te bereiden in de verhoucling 1- 1. 

Moet 2 % cyaanwaterstofzuur bevatten. 
Moet in het geheel 0,1 % cyaanwaterstofzuur bevatten. 

Moet in het geheel 0,1 % cyaanwaterstofzuur bevatten. 
Moet 2 % phenol bevatten. 
Het gekri stall iseerde zout, dat 36,85 % arseenpentoxyde bevat. 

Een neutral e oplossing, die 1 % arsenigzuuranhydride bevat. 

Te bereiden met 5 % ferrojoclide. 

Te bere iden met 0,5 % ferrojodide. 

Te bereiden uit 6,5 g. jodium, 2,5 g. kaliumjodide en 91 g. 90 {vol) 
% spiritus. 

Kaliumiodide mag vervangen warden door een overeenkomstige hoe-
veelheid natriumjodide. 

H et watervrije zout. 

Te bereiden met 30 % kwik. 
Moet 0.05 % Morphinehydrochloride bevatten. 
Moet 0;2 % Codeine bevatten, als base of als zout. 

Moet 5 % Chloralhydraat bevatten. 

Moet 0,05 % Mercurijodide en 2,5 % Kaliumjodide bevatten. 

De gedroogde wortelstok, met de bijwortels. 
Moet ten mins.te 2 % Hydrastine bevatten. 
'l'e bereiden met 60 {vol) % spiritus, moet 0,2 % Hydrastine bevatten. 

Moet 2 % H ydrastine bevatten. 

De gedroogde middelste bolrokken van de witte varieteit. 
Te bereiden met 60 (vol) % spiritus uit 10 o/, van de gronclstof. 
Te bereiden met 10 % van de grondstof. 
Te bereiden met 50 % Scilla-azijn. 

De bloeiende en vruchtdragende toppen, niet van hars bevrijd, van de 
vrouwelijke plant in Oost-Ind ie gekweekt. 

Te bereiden met 90 {vol) % spiritus. 

Te bereiden met 90 {vol) % spiritus, uit 10 % van de grondstof. 

Te bereiden met 1 % Nitroglycerine. 
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Normaal droppel-teller. 
Art. 9. De contracteerende regeeringen zul

len een normaal droppel-tell er aannemen, die 
bij 15° C. per gram gedesti lleerd water, 20 
druppels geeft. 
Arsenobenzolen. 

Art. 10. Na de uiteenzetting van de onder
zoekingen van den hee,· De l\1.yttenaere, over 
de scheikundige controle der Arsenobenzolen, 
ve tigt de 2e Conferentie de aandacht der re
geeringen op de noodzakelijkheid om de schei
kundige controle der Arsenobenzolen aan de 
physiologische te verbinden. Zij doet daarom 
een beroep op de regeeringen om personen 
aan te wijzen, die aan het permanente Secre
tar iaat de uitkomsten zullen doen toekomen 
van hun onderzoekingen uitgevoerd met iden
tieke monsters, ten einde te komen tot de vast
stell ing van methodes voor de scheikundige 
control e. 
Benaming. 

Art. 11. De internationale benaming moet 
in het latijn gesteld worden. 

Art. 12. De contracteerende landen kunnen 
hun eigen nomenclatuur behouden, <loch moe
ten tevens den internationalen naam vermel
den . 

Art. 13. De plantaardige en dierlijke soort
namen zullen de wetenschappelij ke zijn. Voor 
de eerste wordt de Index van Kew en zijn 
supplementen aangenomen. 

Art. 14. De plantaardige en dierlijke dro
gerijen zul len eveneens aangeduid warden met 
den wetenschappelijken naam der soor ten, 
waarvan zij a fkomstig zijn, met uitzondering 
van enkele, waarbij de gewoonte een gebrui
kelij ke latijnsche naam burgerrecht deed krij
gen. Er zal een lijst opgemaakt warden dezer 
benamingen. 

Art. 15. In de benaming der drogerijen zal 
de naam van de plant vooraf gaan aan <lien 
van het gebruikte gedeelte. 

Art. 16. De naam der drogerijen wordt 
in het enkelvoud geschreven. 

Art. 17. Bij de benaming der galenische 
bereidingen moet de naam der bereiding voor
afgaan aan die van de gebruikte grondstof. 

Art. 18. Nadat het internationale Pharma
copee-secretariaat overleg heeft gepleegd met 
de Pharmacopee-commissien, zal <lit een 
omschrijving geven van de pharmaceutische 
benamingen: ceratum, decoctum, infusum, ex
tractum, pomatum, sirupus, solutio, tinctura, 
unguentum enz. 

Art. 19. Mengsels van vloeibare extracten 
en water zullen niet met den naam decoctum 
of infusum aangeduid mogen warden. 

Art. 20. In de benaming van waterige op
lossingen zal de naam van het oplosmiddel 
niet genoemd warden; in alle andere gevallen 
we!. 

Art. 21. In de benaming van spiritueuze 
extracten zal de naam van het oplosmiddel 
niet genoemd word en; in alle andere gevallen 
wel. De consistentie van het extract zal alt ijd 
aangeduid warden. 

Art. 22. In de benaming van de sp iri tueuze 1 

tincturen zal de naam van de uittrekvloeistof 
niet genoemd warden; in alle andere gevallen 
wel. 

Art. 23 . Eenvoudige oplossingen van schei
kundige stoffen zullen nimmer met den naam 
tincturen aangeduid mogen worden. 

Art. 24. De namen van de elementen moe
ten in overeenstemming zijn met de scheikun
dige symbolen. 

Art. 26. Men zal zooveel mogelijk rekening 
houden met de scheikundige functies. 

Art. 26. In den naam der zouten moet de 
internationale naam beginnen met <lien van 
de base, in den vorm van de genitivus. 

Art. 27. Tenzij de noodzakelijkheid <lit ver
eischt, zullen niet wetenschappelijke benamin
gen niet gebrui1.-t word•m als internationale 
naam. 

Art. 28. Voor die geneesmiddelen, waar
voor de wetenschappelijke naam te lang zou 
zijn, zal het permanente secretariaat een lijst 
geven van korte benamingen, na inwinning 
van het advies der verschillende Pharmacopee. 
commissi0n. 

Art. 29. Men zal namen vermijden, die 
aanleiding kunnen geven tot verwarring met 
voedingsmiddelen. 

Maximale dosis. 

Art. 30. Onder internationale m axil.1la le 
dosis warden verstaan, de doses voor volwas
senen, bij toediening door den mond, per keer 
en per etmaal, die de apotheker niet mag 
overschrijden, zoo de geneeskundige het niet 
uitdrukkelijk heeft bevestigd. 

Art. 31. De 2e Conferentie geeft aan het 
permanente secretariaat de opdracht, zoo spoe
dig mogelijk te onderzoeken of de verschil
lende Pharmacopee-commissien al de xµaxi 
male doses kunnen aannemen, aangegeven in 
het ,, Tableau des doses maxima", en zoo niet, 
welke getallen zij dan voorstell en en welke 
beweegredenen zij daarvoor hebben. 

Zocdra het secretariaat alle antwoorden be
zit, zal het aan de Commissien, wier cijfers 
afwijken van die der meerderheid vragen op
nieuw te willen onderzoeken of zij zich kunnen 
vereenigen met de voorgestelde doses, ten 
einde te komen tot een internationale rege
ling. Daarna zal het secretari aat aan de Re
geeringen mededeeling doen van de lijst van 
maximale do es, waaromtrent overeenstem
ming is verkregen. 

Art. 32. De 2e Conferentie vestigt de aan
dacht van het internationale Pharmacopee
secretariaat op het belang om in alle landen 
de vaststell ing van internationale m aximale 
doses in studie te nemen van enkele zeer 
werkzame geneesmiddelen, bestemd voor an
dere toediening dan die door den mond, en 
bepaaldelij k voor subcutane en intraveneuse 
inspui tingt>n. 

Art. 33. Ten einde de aansprakelijkheid 
van den geneeskundige en den apotheker met 
juistheid vast te stellen, bij de aflevering van 
sterkwerkende geneesmiddelen, waa1·van een 
maximale dosis door de Pharmacopeeen of 
door internationale overeenkomst is voorge
schreven, noodigt de 2e Conferentie de re
geeringen uit, voor te schrijven dat op ieder 
geneeskundig voorschrift, waarbij de maxi
male dosis van een geneesmiddel is over
schreden, deze dosis in letters moet warden 
herhaald en bevestigd door een nieuwe hand-
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teekening of parapheering van den genees
kundige. 
P ermanent Secretariaat. 

Art. 34. Er bestaat aanleiding een inter
nationaal lichaam in het !even te roepen , met 
de t aak te komen tot unificatie der Pharma
copeeen. 

Art. 35. De regelingscommissie zal pogin
gen doen bij de Belgische R egeering, opdat 
deze besp rekingen opene bij den Volkenbond, 
ten einde te komen tot de definit ieve instelling 
van <lit secretariaat en van de andere com
miss ien, tot wier instelling de conferentie in 
beginsel beslo,;t. I n a fwachting daarvan en 
uitslui tend als voorloopige maatregel , zal de 
Belgische Pharm acopee-commissie er mede be
last zijn de werking van de voor gestelde or
ganisatie te verzekeren, ten einde geen tijd te 
verliezen en het secretariaat in staat te stellen , 
zoodra het defini t ief tot stand is gekomen , zijn 
taak te vervull en. 

Art. 36. N aast de overdr acht van gesch r if
ten en de centrale regeling in zake de unifi
catie der Pharmacopeeen zal het secretariaat 
in groote lijnen zich houden aan de voorstel
len van den heer Van Itallie, die hier volgen : 

1. Uitwerken van amendementen en toevoe
gingen aan de Brusselsche Convent ie, ten op
zichte van de formul a van sterk werkende ge
neesmiddelen. 

2. In studie nemen van de methoden van 
waardebepaling der sterkwerkende geneesmid
delen en voorstell en doen omtrent het te 
eischen gehal te aan werkzame bestanddeel en. 

3. Voorstell en formul eeren, die kunnen 
voeren tot een uniforme nomenclatuur in de 
Pharmacopeeen. 

4. Voorstell en fo rmuleeren, die zull en kun
nen leiden tot unificatie in de beschrijving der 
scheikundige stoffen , hun ident ificatie en 
analyse, in de verschillende Pharm acopeeen. 
Scheikundige waardebepalingen. 

Art. 37. De 2e Conferentie is van meening 
dat er aanleiding bestaat om in handen te 
stell en van een international e commissie de 
studie van de unificatie der methoden van 
waardebepaling der sterkwerkende geneesmid
delen, zoowel de chemische . als de physisch
chemische. Deze internationale Commiss ie zou 
kunnen warden samengesteld uit 7 leden, te 
kiezen ui t de meest bevoegden uit de verschil 
lende landen. De werkwijze en organisatie van 
deze Commissie zijn geregeld in den loop de
zer conferentie door de aanwezige leden . 

Als leden zijn aangewezen : 
Van Itallie (Nederl and) , Voorzitter ; 
Gadamar (Dui tschland) ; 
Dumez (Vereenigde Staten van Noord-

Amerika ) ; 
Goris (Frankrijk) ; 
Whi te (Groot-Britannie); 
Asahina (Japan) ; 
Eder (Zwi tserl and). 

De 2e Conferent ie besluit bovendien, de re
gelingscommiss ie te verzoeken zoo spoedig mo
gelijk mededeeling te doen van de instelling 
dezer internationale commissie, aan de H y
gienische a fdeeling van den Volkenbond en 
haar hulp in te roepen. 

Galenische Bereid ingen. 
A rt. 38. De 2e Conferentie is va n meening, 

dat er aanleiding bestaat om de studie van de 
unificatie van de bereidingswijze van sterk
werkende galenische praeparaten in handen te 
stell en van een internationale commissie. Deze 
commissie zou kunnen warden samengesteld 
uit 8 leden , gekozen u it de meest bevoegden 
der verschillende landen. De werkwij ze en or
ganisatie van deze commissie zijn geregeld 
t ijdens den loop der con ferentie, door de aan
wezige leden. 

Als leden zijn aangewezen : 
Galaz (Zwitserland ), Voorzitter; 
W attiez (Belg ie); 
Fullertoon-Cook (Vereenigde Staten van 

Amerika) ; · 
Tiffeneau (Frankrijk) ; 
Greenish (Groot-Bri tannie) ; 
Meulenhoff ( ederland) ; 
Von Friedr ichs (Zweden ). 

De 2e Confe rentie besluit bovendien, de re
geli ngscommissie te verzoeken, zoo spoedig 
mogelijk mededeeling te doen van de instel
ling dezer internationale commissie aan de 
Hygienische afdeeling van den Volkenbond 
en haar hulp in te roepen. 

Ar t. 39 . De regeeringen , die geen dee! 
hebben genomen aan deze regaling, kunnen 
haar adhaesie daarmede betuigen, zoo zij daar. 
toe den wensch te kennen geven , Deze adhae
sie zal kenbaar gemaakt warden langs <liplo
matieken weg, aan de Belgische reegering en 
door deze aan de regeeringen, welke getee
kend hebben . 

Art. 40. Deze regeli ng t reedt in werking 
op 1 September 1929. 

Art. 41. In geval een der contracteerende 
partijen de regeling zou will en opzeggen, zal 
deze opzegging alleen haa r zelf betreffen en 
eerst van kracht warden 6 maanden na <la t zij 
aan de Belgische regeering is bekend ge
maakt 

Tot staving waarvan de ondergeteekenden 
deze regeli ng met hun handteekening hebben 
voorzien. 

Geteekend te B russel , 20 Augustus 1929 in 
een exempl aar , waarvan een gelijkluidend af
schr ift aan elk der onderteekenende regeerin
gen zal warden ter hand gesteld. · 
voor B elgie : (w.g. ) P aul Hyma ns. 
voor Bulgarij e: (w.g.) D. Hodjeff. 
voor Denemar ken: (w.g.) O.Krag. 
voor Egypte: (w.g.) S. Wahba. 
voor Frankrijk : (w.g.) M aurice H erbette. 
voor Griekenland : (w.g.) P . Capsambellis. 
voor ltalie : (w. g .) G. Bordonaro . 
voor L etland : (w.g. ) J. Lasdin. 
voor Noorwegen : (w.g. ) W. M. Johan-

nessen. 
voor N ederland : (w.g. ) 0. van Nispen 

tot Sevenaer. 
voor R oemenie: (w.g. ) Al. Telem aque. 
voor het K oninkrijk der S erven , Croaten en 

Slovenen : 

voor Zweden : 
voor Z witserland : 

(w.g. ) P . P echi tch . 
(w. g. ) M . de H allenborg. 
(w.g.) Borsinger. 
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Proces-verbaal van onderteekenlng. 
De ondergeteekenden, naar behooren ge

machtigd, vereenigden zich op 20 Augustus 
1929, op het Ministerie van Buitenlandsche 
Zaken van Belgie, ten e inde door hun onder
teekening, de djplomatieke sanctie te geven 
aan de besluiten, aangenomen door de confe
rentie, gedurende de maand September 1925 
te B russel gehouden voor de herziening van 
de R egeling tot Unificatie van de formula, van 
de sterkwerkende geneesmiddelen, geteekend 
te Brussel op 29 ovember 1906. 

Op het oogenblik der onderteekening heb
ben de vertegenwoordigers van Bulgarije, De
nemarken, E gypte, Frankrijk, Italie, Noor
wegen, N ederland, Zweden en Zwitserland, 
uit naam van hun regeeringen, zich het vol
gende voorbehouden. 

Voorbehoud, gemaakt door de Bulgaarsche 
R egeer ing: 
1. De Bulgaarsche Regeering verklaart zich 

het recht voor te behouden in de bepalingen 
van deze regeling de kleine veranderingen 
aan te brengen, die de vooruitgang der me
dische en pharmaceutische wetenschappen van 
tijd tot tijd noodig ma ken. 

2. De nomenclatuur, op dit oogenbl ik in 
Bulgarije in gebruik, d. w. z. de nomenclatuur 
van de Russische Pharmacopee Vle uitgave, 
zal gehandhaafd blijven tot het tot stand ko
men van een nieuwe Burgaarsche Pharma
copee. 

Voorbehoud, gemaakt door de Regeering 
van Denemarken: 

De Deensche Regeering behoudt zich het 
recht voor in de bepali ngen van deze regeling 
zoodanige kleine wijzigingen aan te brengen, 
a ls de vooruitgang der medische en pharma
ceutische wetenschappen van tijd tot t ijd nood
zakelijk zull en ma ken. 

Daar de internationale overeenkomsten om
trent de botanische nomencl atuur, aangenomen 
op het Botanisch Congres te Weenen in 1905 
(internationale regelen voor de botan ische 
nomenclatuur, voornamelijk die der vaatplan
ten) en van Brussel 1910 (Verslagen van het 
IIIe Internationale botanische Congres te 
Brussel 1910 Bd. 1) niet geheel in overeen
stemming zijn met de nomenclatuur van den 
Index van Kew, kan de Deensche R egeer ing 
den Index van K ew niet a ls bas is aanvaarden 
van de botanische nomenclatuur der Pharma
copee. 

De Deensche Regeering behoudt zich voor 
de termen, in de pharmacie gebruikelijk, te 
behouden, ook zoo zij verwarring kunnen stich
ten, in verband met namen, in D enemarken of 
elders gebruikt voor voedingsmiddelen. 

Voorbehoud, gemaakt door de Regeering 
van Egypte. 
De R egeer ing van het Koninkrijk Egypte 

verklaart zich het recht voor te behouden, in 
de bepalingen van deze regeling zoodanige 
wijzigingen aan te brengen, als de vooru itgang 
der medische en pharmaceutische wetenschap
pen, van t ijd tot tijd , noodig zouden kunnen 
doen zijn. 

Voorbehoud, gemaakt door de Fransche 
R egeering. 

De Fransche Regeering verklaart zich het 
recht voor te behouden, in de bepalingen van 
deze regeling zoodanige kleine wijzigingen aan 
te brengen, als de vooruitgang van de medi
sche en pharmaceutische wetenschappen, van 
tijd tot tijd, zouden kunnen vereischen. 

Voorbehoud, gemaakt door de I taliaansche 
R egeering . 
De Italiaansche Regeering verklaart zich het 

recht voor te behouden, in de bepal ingen van 
deze regeling zoodanige kleine wijzigingen aan 
te brengen als de vooruitgang van de medi
sche en pharmaceutische wetenschappen zou
den kunnen medebrengen. 

2. De Italiaansche Regeering verklaart bo
vendien: 

a. voor wat betreft art. 2 van de Regeling: 
de gevallen, waarin dit artikel voorziet, be
treffende de mogelijkheid om t incturen te be
reiden door oplossen van een officinaal extract 
van bepaald gehalte, moeten zoo worden ver
staan, dat uitsluitend bedoeld worden extrac
ten, waarvan de bepaling der werkzame be
standdeelen kan gesch ieden volgens bekende 
en algemeen aangenomen methoden; 

b. Zij kan de verpl icht ingen van art. 5 
niet aanvaarden. . 

c. Zij aanvaardt de tabel der sterkwerken
de geneesmiddelen, zooals die is opgenomen 
in het slotprotocol, met de volgende verande
ring betreffende Extractum Bell adonnae: het 
extract moet ten minste 1,25 pet. gezamenlijk 
alcaloide bevatten (voorloopige eisch), in 
p laats van 1,3 pet. zooals aangegeven is. 

d. In de vigeerende Ital iaansche Pharma
copee komen de volgende stoffen van de tabel 
niet voor: Acidum hydrocyanicum dilutum, 
Solutia Phenoli , Oxymel Scillae. 

Voorbehoud, gemaakt door de Regeering 
van Noorwegen: 
1. De R egee1·ing van Noorwegen verklaart 

zich het recht voor te behouden in een nieuwe 
Noorsche Pharmacopee de kleine veranderin
gen aan te brengen, di e de vorderingen der 
medische en pharmaceutische wetenschappen 
wenschelijk zouden kunnen doen zijn. 

2. Gezien de internationale overeenkomsten 
ten opzichte van een internationale botanische 
nornenclatuur op de botanische congressen te 
Weenen in 1905 en te Brussel in 1910, en het 
feit, dat deze nomenclatuur niet geheel over
eenkomt met die van den Index van K ew, 
meent de oorsche Regeering de nomencla
tuur, vastgesteld door de genoemde congres
sen, te rnoeten behouden. 

3. De oorsche Regeering behoudt zich het 
recht voor de tegenwoordige nomenclatuur als 
ondertitel te gebruiken in de nieuwe uitgave 
der oorsche Pharmacopee, die in bewerking 
is. 

4. De bepalingen van deze regeling zullen 
niet eerder van kracht worden, voor zoover 
Noorwegen betreft, dan bij het verschijnen 
van de n ieuwe uitgave der Pharmacopee. 

5. Vennoedel ij k zullen de maatregelen be
treffende de instelling van een internationaal 
secretariaat vervangen kunnen worden door 
de uitwis eling van geschriften tusschen de 
Pharmacopeecommissien onderling (pag. 50 
van het Verslag). 
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Het spreekt van zelf, dat de installing van 
-een dergelijke uitwisseling slechts zeer onbe
l angrijke kosten met zich zal brengen. 

6. Wat betreft de tabel van maximale doses, 
verwijst de R egeering naar de M emorie aan 
het Belgische Gouvernement medegedeeld, 
waarin de opmerkingen der Noorsche Pharma
•copeecommissie zijn vervat. 

Voorbehoud , gemaakt door de R egeering 
van N ederland. 
De N ederlandsche R egeering verklaart zich 

het recht voor te behouden in de N ederland
che Pharmacopee, zoo de behoefte zich daar

aan doet gevoelen, een geneeskrachtige wijn 
-op te nemen, bereid met een sterkwerkend ge
neesmiddel. 

Voorbehoud, gemaakt door de Zweedsche 
Regeering. 
1. De Zweedsche Regeering verklaart zich 

h et recht voor te behouden, zoodanige kle ine 
wijzigingen aan te brengen in de bepalingen 
van deze regeling, a ls de vorderingen der me
•dische en pharmaceutische wetenschappen zou
•den kunnen vereischen. 

2. De Zweedsche R egeering behoudt zich 
het recht voor de medicinale wijn: Vinum gly
•Cyrrhizae Opi atum te handhaven. 

3. Gezien dat internationale overeenkom
-sten, ten opzichte van de botan ische nomen
clatuur, aangenomen zijn op de botanische 
•congressen te Weenen in 1905 (internationale 
regelen voor de bota nische nomenclatuur, voor
namelijk der vaatplanten) en te Brussel in 
1910 (Verslagen van het Ille internationale 
botanische congres 1910, bd. 1) , en dat deze 

-overeenkomsten een nomenclatuur aannemen, 
die n iet geheel overeenkomt met die van den 
Jndex van K ew, meent het Zweedsche Gouver
nement den Index van K ew, niet te kunnen 
aannemen voor de plantaardige soortnamen. 

Voorbehoud, gemaakt door de R egeering 
van Zwitserl and. 
l. Alie eisch en, ten opzichte van het ge

halte aan werkzame bestanddeelen, vermeld 
in deze regeling, voor zoover zij betrekking 
h ebben op drogerijen, moeten beschouwd wor
<l en als voorloopige aanwijzingen, zonder bin
<lend karakter; zij moeten herz ien worden door 
<le Commissie, ingesteld ad hoe door de Con
ferentie en vergezeld zijn van de aanwijzing 
<ler voor de bepal ing gebru ikte methoden. 

2. Voor de nomenclatuur moet de regeli ng 
zoo worden opgevat (in overeenstemming met 
art. 12), dat ieder la nd zijn e igen nomencla
tuur ~~ I kunnen behouden, onder beding, dat 
het b1J iederen naam, die van de I nternatio
nale Ph armacopee (P.I.) tevens opneemt. 

Tot staving waarvan de ondergeteekenden 
het bovenstaande proces-verbaal hebben ge
geven. 

Geteekend te Brussel, in een exemplaar, 
·waarvan een a fschrift aan elk der onderteeke-
11ende regeeringen zal worden ter hand ge
steld. 

voo,· B el gi i! : 
voo,· Bid garije: 
voor Deneniarken: 
voo,· Egypte : 
vooi· Franki·ijk: 

(w.g.) Paul Hymans. 
(w.g.) D. Hodj eff . 
(w,g.) O.Krag. 
(w.g.) S . W ahba. 

(w.g.) Maurice Herbette. 

voor Grie kenland: 
voor ltalie: 
voor L etland : 
voor Noorwegen: 

(w. g.) P . Capsambellis. 
(w.g.) G. Bordonaro. 
(w.g. ) J . Lasdin. 
(w.g.) W. M . Johan-

nessen. 
voor Nederland: (w.g.) 0, van Nispen 

tot Sevenaer. 
voor Roe,neniii : (w.g.) Al. Telemaque. 
voor het Koninkrijk der Serven, Croat en en 

Slovenen: 

voor Zw eden : 
voo ,· Z witserland : 

(w.g.) P . P echitch. 
(w.g.) M. de Hallenborg. 
(w.g. ) Borsinger. 

6 Juni 1930. BESLUI'r tot wijziging van het 
programma voor het examen ter verkrij
g ing van eene aanteekening, bevoegdheid 
verleenende tot het geven van huis- en 
schoolonderwijs in handenarbeid. S. 225. 

Wij W ILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 9 
April 1930, n°. 15944, afdeeling Lager On
derwijs Algemeen ; 

Overwegende, dat wijziging wenschelijk is 
van het bij Ons besluit van 10 September 
1923 (Sta.atsblad n° . 433) vastgesteld pro
g ramma C, voor het examen ter verkrijging 
va n eene aanteekening, bevoegdheid verlee
nende tot het geven van huis- en schoolonder
wij s in h andenarbeid ; 

De Afdeeling van den Onderwijsraad voor 
het algemeen vormend lager onderwijs en het 
bewaarschoolonderwijs gehoord, advies van 23 
Januari 1930, n°. 10203 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 Mei 1930, n°. 23) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister va n 2 Juni 1930, n°. 3362, 
a fdeeli ng Lager Onderwijs Algemeen; 

H ebben goedgevonden en verstaan, te be
palen: 

1 °. dat het bij Ons besluit van 10 Septem
ber 1923 (Staatsblad n° . 433) vastgesteld pro
gramma C zal gelezen worden als volgt: 

PROGRAMMA voor het exanien ter verkrij
ging van eene aanteekening, bevoegdheid 
vei·l eenende tot het geven van huis- en 
school ond erwij s in handenarb eid. 

1. Papierarbeid. 
a. H et knippen van voorwerpen uit de om

geving van het kind . 
b. Het vervaardigen van Mn of meer een

voudige werkstukken van gekleurd karton of 
dun bord volgens omschrijving of schetsteeke
ning. 

2. K artonarbeid. 
a. H et vervaardigen van een eenvoudig 

werkstuk van bord volgens verstrekte werk
tee kening. 

b. H et vers ieren door opteekening of knip
sels van het onder 2a bedoelde werkstuk, of 
van een vlak van gegeven vorm en afme
tingen. 

3. H.l eiarbeid. 
a. Het uit het geheugen vormen van Mn 

of meer, door den candidaat uit een vijftal te 
kiezeo, eenvoudige voorwerpen, of het na
bootsen van een eenvoudig voorwerp uit de 
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omgeving van het kind, of het boetseeren 
naar een eenvoudig pleister. (De keuze moet 
geschieden door den voorzi tter der examen
commissie.) 

b. Het naar eene teekening in beeld bren
gen van een eenvoudig onderwerp, aan het 
onderwijs ontleend. 

4. Houtarbeid. 
a. 1. V 001· de mannelijke candidaten: Het 

vervaardigen uit ongeschaafd hout, volgens 
verstrekte teekening en met behulp van de 
meest gebruikelijke gereedschappen en hulp
middelen, van een eenvoudig werkstuk, waar
in te n minste 00n eenvoudige houtverb inding 
voorkomt. 

2. V 001· de vrouwelijke candidaten: Het 
vervaardigen, met inbegrip van oppervlakte
bewerking en versiering, uit geschaafd hout, 
volgens verstrekte teekening en met behulp 
van de meest gebruikelijke gereedschappen en 
hulpmiddelen, van een eenvoudig werkstuk, 
waarin ten minste een eenvoudige houtverbin
ding voorkomt. 

b. H et maken van eene werkteekening van 
een eenvoudig voorwerp van hout naar schets 
of omschrijving met gegeven hoofdmaten. 

5. Theorie. 
a. Kennis van de meest gebruikelijke grond

stoffen, gereedschappen en hulpmiddelen bij 
papier-, karton-, klei_ en bij houtarbeid. 

b. Kennis van de versiering der voorwer
pen, in karton en klei vervaardigd, en van de 

· oppervlaktebewerking en versiering der voor
werpen, in hout vervaardigd. 

c. Kennis van ten minste een methode voor 
de onder 1, 2, 3 en 4 genoemde onderdeelen. 

d. Kennis van het doe] van den handen
arbeid, met name van de wijze, waarop deze 
tot steun kan dienen van het onderwijs. 

2°. dat dit besluit voor het eerst zal warden 
toegepast bij de in 1931 te houden examens, 
waarvoor dit programma tot leidraad strekt. 

Ooze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit beslui t, hetwelk in het Staatsblad zal 
warden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
warden gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 6den Juni 1930. 
WILHELMI A. 

De Minister van Onderwijs , 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. Terpstra. 
(Uitgeg. 16 Juni 1930.) 

7 Juni 1930. BESLUIT, houdende nadere 
aanw1Jzrng van eene losplaats en kan
toor, bedoeld bij artikel 4 cler Suikerwet 
1924 (Staatsblad n°. 425). S. 226. 

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

Financien van 3 Juni 1930, n°. 100, Invoer
rechten en Accijnzen; 

Gezien artikel 4 der Suikerwet 1924 (Staats
blad n°. 425); het Koninklijk besluit van 14 
Augustus 1897 (Staatsblad n°. 194); Onze be
sluiten van 12 November 1903 (Staatsblad 
n°. 277); 30 April 1906 (Staatsblad n°. 103) ; 
31 Juli 1926 (Staatsblad n°. 285); 21 Juli 
1928 (Staatsblad n°. 297), alsmede Ons be
sluit van 29 November 1919 (Staatsblad n°. 
793); 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Met uitbreiding van de eerste vijf hier-
' bovengenoemde besluiten, wordt, met ingang 

van de dagteekening van dit bes] uit, A 1ners
foort aangewezen als losplaats en kantoor be
doeld bij artikel 4 der Suikerwet 1924 
(Staatsblad n°. 425), doch uitsluitend voor 
zooveel betreft suikerhoudende vloeistoffen. 

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

Het Loo, den 7den Juni 1930. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Financien1 D e Gee r. 
(Uitgeg. 18 Juni 1930.) 

7 Juni 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 13.) 

Ten onrechte hebben de Raad en, in 
beroep Ged. Staten inplaats van aan elk 
der aanvragers afzonderlijk aan deze ge
zamenlijk een tegemoetkoming toegekend, 
vermits op deze wijze niet voor elk afzon
derlijk wordt uitgemaakt, welk gedeelte 
der vervoerkosten ten laste der gemeente 
en welk gedeelte te zijnen laste komt. 

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

het Gemeentebestuur van Zijpe ( oord-Hol
land), tegen ·het besluit van Ged . Staten van 
Noord-Holland van 20 November 1929, n°. ~. 
waarbij met vernietiging van zijn besluit van 
1 Mei 1929, tot vaststelling, te rekeneu van 
1 J anuari 1929 af, van het beclrag der tege
moetkoming, ingevolge art.13 der Lager-On
derwijswet 1920, in de kosten, verbonden aan 
het bezoeken van de Roomsch-Kathol ieke 
school te 't Zand door de kinderen, ten ge
tale van 18 van Jb. Zwemmer, W. van Dui11, 
L. C. van Wei, A. Sneekes, C. van Berghe 
en J. S. Klaver, wonende in die gemeente. op 
f 600 per jaar is beslist, dat aan appellanten, 
zijnde dezelfden, met uitzondering van C. van 
Berghe, te rekenen van 1 J anuari 1929 af, ten 
behoeve van hunne in den leerplichtigen leet
tijd vallende kinderen, die de Roomsch-Katho
lieke bijzondere lagere school te 't Zand, ge
meente Zijpe, bezoeken, eene tegemoetkoming 
in de daaraan verbonden kosten van vervoer 
per autobus moet warden verleend tot een be
drag van f 1170 en we! voor zool ang geene 
\vijziging komt in de omstandigheden, die tot 
deze be Ii sing hebben geleid; 

Den Raad van Stat~, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord , aclvies van 14 
Mei 1930, n°. 221; 

Op de voordracht van Onzen 1inister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 3 
J uni 1930, n°. 3341, afd. L. 0. A.; 

0. dat de Raad der gemeente Zijpe (Noorcl
Holland) bij besluit van 1 Mei 1929, beschik
kende op de aanvragen van Jb. Zwemmer, W. 
van Duin, L. C. van Wei, A. Sneekes, C. van 
Berghe en J. S. Klaver, wonende in deze ge
meente, om steun uit de gemeentekas ter tege
moetkoming, ingevolge art. 13 der Lager-On
derwijswet 1920, in de kosten, verbonden aan 
het bezoeken van de Roomsch-Katholieke 
School te 't Zand door hunne kinderen, ten 
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getale van 18, l e. dit verzoek hoeft ingewil
ligd, 2e. het bodrag der tegemoetkoming, te 
rekenen van 1 J anuari 1929 af, heeft vastge
steld op f 600 per jaar, 3e heeft bepaald, dat 
dit bedrag zal worden uitgekeerd, zoolang het 
in de overwegingen van hun besluit omschre
ven geval aanwezig is, met <lien verstande 
evenwel, dat in daartoe leidende gevallen het 
bedrag nader zal worden vastgestel d; 

dat de Raad daarbij heeft overwogen, dat de 
woningen van de genoemde kinderen meer 
dan vier kilometers zijn verwijderd van een 
voor hen toegankelijke school, waar het voor 
hen gewenschte onderwijs wordt gegeven; dat 
het geval, bedoeld bij art. 13, eerste lid, laat
sten zin der Lager-Onderwijswet 1920, zich 
niet voordoet; 

dat, nadat de bovenvermelde verzoekers, met 
uitzondering van C. van Berghe, van dit 
raadsbesluit bij Ged. Staten van Noord-Hol
land beroep hadden ingesteld, dit College bij 
besluit van 20 Tovember 1929, n°. 9, met ver
nietiging van het besluit van den Raad der 
gemeente Zijpe (Noord-Holland} van 1 Mei 
1929, heeft beslist, dat aan de appellanten, te 
re ken en van 1 J anuari 1929 af, ten behoeve 
van hunne in den leerplichtigen leeftijd val-
1 ende kinderen, die de Roomsch-Katholieke 
bijzondere lagere school te 't Zand (gemeente 
Zijpe} beweken, eene tegemoetkoming in de 
daaraan verbonden kosten van vervoer per 
autobus moet worden verleend tot een bedrag 
van £ 11 70 en wel voor zoolang geen wijziging 
komt in de omstandigheden, die tot deze be
s! issing hebben geleid; 

dat Ged. Staten daarbij o. m. hebben over
wogen, dat het vervoer per autobus van de 
kinderen van de appellanten - alsmede van 
C. van Berghe, die inmiddels naar elders is 
vertrokken - samen 18 kinderen , kan ge
schieden voor een bedrag van f 1300 per jaar, 
waarin de appellanten gezamenlijk £ 130 bij 
dragen; dat nu weliswaar de Raad eene te
gemoetkoming ad f 600 in het resteerende be
drag heeft toegekend, <loch dat deze steun on
voldoende is te achten; dat toch de appellan
ten, blij kens hun aanslag in de Rijksinkom
stenbelasting over het laatstverloopen cli enst
jaar , geringe fin ancieele draagkracht hebben 
en zeer groote gezinnen te hunnen laste heb
ben; dat met het oog hierop, naar het oor
deel van hun College, het geheele bedrag der 
kosten van vervoer per autobus van de boven
bedoelde kinderen, verminderd met de geza
menlijke bij dragen van de appellanten, als 
tegemoetkoming uit de gemeentekas behoort 
te worden toegekend; dat, daar de R aad deze 
tegemoetkoming op f 600 had bepaald, ver
hooging daarvan tot £ 1170 billijk is te achten; 

dat van dit besluit van Ged. Staten het ge
meentebestuur van Zijpe bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat de ouders wel een 
hoogere bijd rage dan f 130 kunnen betalen, 
niet alleen in verband met het feit, dat het 
vervoer per autobus eene groote besparing 
geeft op het schoeisel hunner kinderen, doch 
vooral in verband met hun financieele draag
kracht ; dat toch het inkomen der ouders, blij
kens hun aanslag in de Rijksinkomstenbelas
ting 1929/30, bedraagt: Jb. Zwemmer f 2769, 
W. van Duin f 1300, L. C. van Wei f 1320 en 
J . S . Klaver £ 3593; terwij l het gezinsinkomen 

van A. Sneekes op meer dan f 3200 is te schat. 
ten ; , 

0 . dat de gemeenteraad en Ged. Staten ten 
onrechte in plaats van aan elk der aanvragers 
afzonderlij k aan dezen gezamenlijk eene tege
moetkoming hebben toegekend, vermits op 
deze wijze niet voor elk afzonclerlijk wordt 
uitgemaakt, welk gedeel te der vervoerkosten 
ten laste der gemeente en welk gedeelte te 
zij nen l aste kom t; 

dat op grond van nadere inlichtingen, inge
wonnen naar aan leiding van een schrijven van 
de Afdeeling van den Raad van State, voor 
de Geschillen van Bestuur, moet worden ge
oordeeld, dat de aanvragers in verband met 
de kosten van het vervoer en met hunne gel
del ijke draagkracht redelijkerwijze per kind 
en per jaar onderscheidenlij k de hieronder 
genoemde bedragen zullen behooren bij te 
dragen, terwijl de vervoerkosten voor het ove
rige voor rekening van de gemeente zullen 
moeten komen ; 

dat dus de bestreden beslissing van Ged. 
Staten behoort te worclen gewijzigd ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonclen en verstaan: 

met handhaving van het beslu it van Geel. 
Staten van Noord-Holl ancl van 20 November 
1929, n°. 9, voor zoover daarbij het besluit 
van den R aad der gemeente Zijpe ( oord
Holland} van 1 Mei 1929 werd vernietigcl, te 
bepalen, dat aan de aanvragers, te rekenen 
van 1 Januar i 1929 af, ten behoeve va11 hunne 
leerplichtige kincleren, die de Roomsch-Katho-
1 ieke school te 't Zand (gemeente Zijpe) be
zoeken, uit de gemeentekas, ingevolge art. 13 
der L ager-Onderwijswet 1920, eene tegemoet
koming in de daaraan verbonclen kosten van 
vervoer per autobus moet worden verleend, in 
dier voege, dat van het totaal beclrag der ver

· voerkosten ad f 1300 per jaar aan elk een ge-
deelte, evenrecli g aan het getal zijner vervoerd 
wordende leerplichtige kincleren , w01•clt toe
gekend, verminderd onderscheidenlijk met de 
volgencle te zijnen laste blijvencle bedragen per 
kind en per jaar; 

W. van Duin f 5; L . C. van Wei f 6; Jb. 
Zwemmer f 15 ; A. Sneekes f 25; J . S. Kla
ver f 30. 

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

10 Juni 1930. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Motor- en Rijw.wet art. 1.) 

Naar het spraakgebruik, hetwelk ten 
deze moet worden gevolgd, heeft een drie
wielig voertuig (transportrijwiel ) a ls bij 
dagv. omschreven en hetwelk met trappen 
wordt voortbewogen, het kenmerk van 
een rijwiel. Dit karakter verliest het voer
tuig niet doordat het afmetingen heeft of 
voorzien is van een beladen bak, clan wel 
ook geschikt of bestemd is om goederen te 
vervoeren. 

(Goncl. Adv.-Gen. cf; anders de Rb., die 
het voertuig als een door trappen voort
bewogen wagen beschouwd in verband met 
de constructie en afmetingen, gelijk mede 
omdat een rijwiel bijzonderlijk bestemd 
zou z/jn voor personen.) 
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Op het beroep van J . 0., requirant van 
cassatie tegen een te zijnen laste gewezen 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te H aarlem 
van 20 Maart 1930, houdende bevestiging in 
hooger beroep van een mondel ing bij verstek 
gewezen vonnis van het Kantongerecht te 
Haarlem van 6 November 1929, waarbij hij 
ter zake van : ,,een rijwielpad buiten nood
zaak anders berijden dan met rijwielen", met 
aanh aling van de artikelen 66 lid 1, 73 van 
het Motor- en Rijwielreglement, 23 en 91 Sr., 
is veroordeeld tot een geldboete van een gul
den en een dag vervangende hechteni . 

Conclusie van den Adv. -Gen. Besier. 

Bij het bestreden in hooger beroep gewezen 
vonnis is met aanvulling der gronden het in 
ee rsten aanleg door den Kantonrechter ge
wezene bevestigd. Daarbij was geheel overeen
komstig de telastelegging bewezen verklaard, 
dat verdachte in de gemeente Bloernendaal 
op 26 September 1929 des v. m . omstreeks 
11 .40 uur als bestuurder van een driewielig 
voertuig (carrier), waarop hij, verdachte was 
gezeten en welk voertuig eene lengte van 
2.50 Meter, eene hoogte van 2 Meter h ad en 
van we! k voertuig de bovenbreedte van den 
bak, die beladen was met manden, kistjes 
enz. met fruit 1.25 Meter bedroeg, daarrnede 
buiten noodzaak heeft gereden over het rij

. wiel pad gelegen ten oorden van en dee! uit
makende van den openbaren rijweg, de 
Juli a na laan, gelegen binnen de bebouwde 
kom van Overveen. De Kantonrechter had dit 
feit strafbaar geacht, daaraan de benaming 
gegeven ,.een rijwielpad buiten noodzaak an
ders berijden dan met rijwielen" en ver
dachte te dier zake met aanhaling o. a. van 
de artt. 66 en 73 van het Motor- en Rijwiel
reglement tot geldboete en vervangende hech
ten is veroordeeld. 

De grond, waarop de Rechtbank zioh met 
de strafbaarverklaring van het feit en met de 
daaraan gegeven benaming vereenigde, luidt 
in het vonnis als vol gt: 

,,dat de Rechtbank, wat betreft het ver
weer van geappelleerde, dat hij het bedoelde 
driewielig voertuig a ls een rijwiel be chouwt, 
met den Kantonrechter is van oordeel, dat het 
vocrtuig waarmede geappelleerde heeft gere
den, niet als een rijwiel, <loch als een wagen 
welke door trappen wordt voortbewogen, is 
aan te merken, zulks in verband met de con-
tructie en afmetingen, gelijk mede omdat een 

rijwiel is een voertuig, hetwel k anders dan 
het onderwerpelijke, bijzonderlijk bestemd is 
voor het vervoer van person en" . 

Met dit oordeel kan ik mij niet vereenigen. 
H et Groot-Woordenboek der ederland che 

Taal geeft van rijwiel de volgende omschrij
ving: ,.het bekende voertuig (rijtuig) waarbij 
de berijder op een zadel zit, dat zich boven 
twee of meer wielen bevindt, welke door hem 
met de voeten door middel van trappers in 
beweging gebracht worden". Deze om chrij
ving schijnt mij geheel juist. Zij onderscheidt 
niet naar de wijze, waarop het voertuig is ge
construeerd of naar zijne afmetingen noch 
naar zijn bestemming alleen voor het vervoer 
van per onen of ook van goederen. Te recht 
niet, want ook het spraakgebruik maakt deze 

onderscheidingen niet, daar het de begrippen 
,,transportrijwiel" en ,,bakfiets" kent. Aange
nomen rnoet worden, dat ook de wetgever, 
die noch in de Motor- en Rijwielwet, noch in 
het Motor- en Rijwielreglement (evenmin als 
in de Rijwielbela tingwet) een ornschrijving 
van het woord rijwiel geeft, zich bij het 
spraakgebruik heeft willen aansluiten. Een 
voertuig, als door verdachte bereden, moge 
nu op smalle rijwielpaden een belemmering 
opleveren (doch niet meer clan e lke drie
wieler), hetgeen misschien de aanleiding tot 
de uitspraken van Kantonrechter en Recht
bank gewee t i , hiertegenover staat, dat, in
dien het niet als een r ij wiel kan gelden, 
daarop ook niet toepasselij k zouden zijn de 
voorschriften van de artikelen 8, 56, 57 en 58 
van het Motor- en Rijwiel reglement, zoodat 
het geheel gesloten wegen en voor het ver
keer in· oon richting gesloten wegen in de 
verboden richting zou mogen berijden en niet 
voorzien zou behoeven te zijn van een deug
delijk, nauwkeurig werkend stuurtoestel, noch, 
indien het een vrijwielinrichting bezit, van 
een rem, noch eindelijk van en be!, waa r
mede een signaal moet worden gegeven tel
'.rnns, wan neer de veiligheid van het verkeer 
zulks vordert. De bezwaren zouden dan veel 
grooter worden dan bij het enkel met zulk 
een voertuig berijden van een r ijwielpad. 

Ik meen dus, dat het voertuig, waarvan in 
de telastelegging sprake is, nu tevens blij
kens de aangehaalde overweging is komen 
vast te staan, dat het door trappen wordt 
voortbewogen, a ls een rijwiel in den zin van 
art. 66 van het Motor- en Rijwielreglement 
moet worden beschouwd, zoodat het te laste 
gelegde en bewezen verklaarde feit niet onder 
het verbod van dit artikel valt. Ook elders 
is het niet strafbaar ge teld. 

Ik cone! udeer clan ook, dat het bestreden 
vonnis zal worden vernietigd, behalve voor 
wover daarbij is bevestigd de bewezenver
klaring van het telaste gelegde feit en dat de 
Hooge Raad ten principale recht doende ook 
het bevestigde vonnis met deze uitzondering 
zal vern ietigen, het te laste gelegde niet
strafbaar zal verklaren en den verdachte te 
dier zake van alle rechtsvervolging zal ont
slaan. 

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

Savel berg; 
0. dat noch bij de aanteekening van het 

beroep noch naderhand door of vanwege den 
requirant eenige g ronden voor dat beroep 
zijn aangevoerd; 

0. evenwel ambtshalve: 
dat bij het bevestigde vonnis overeenkomstig 

de dagvaarding als bewezen is aangenomen, 
met qualificatie en strafoplegging a ls voor
meld, dat enz. ( Zie Cone!. Adv .-Gen.) ; 

0 . dat bij het bestreden vonnis is over
wogen: 

,,dat de Rechtbank. wat betreft het verweer 
van geappelleerde, dat, enz. (Zie Cone!. Adv.
Gen.); 

0. dat uit deze overweging blijkt, dat de 
Rechtbank en de Kantonrechter bij hun be
sl issingen zijn uitgegaan van een onjuiste op
vatting van het begrip ,,rijwielen" bij de toe-
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passing van artikel 66 lid ·1 van het Motor
en Rijwielreglement; 

dat immers, waar van een reden om het 
tegendeel aan te nemen niet blijkt, in de 
Motor- en Rijwielwet en meer bijzonder in ar
tikel 2 dier wet en derhalve in voormeld R e
glement, hetwel k op dit artikel steunt, aan 
het woord ,,rijwielen" dezelfde beteekenis 
moet worden gehecht als in het spraakge
bruik ; 

dat naar dit gebruik een voertuig als in de 
dagvaarding omschreven en hetwelk, naar 
mede als vaststaande is aangenomen, met 
trappen werd voortbewogen, het kenmerk 
van een rijwiel heeft, en dit daaraan niet 
wordt ontnomen, door de omstandigheden, 
waarop de Rechtbank beroep doet; 

dat toch een voertuig, hetwelk overigens 
naar spraakgebruik als rijwiel is aan te mer
ken, niet ophoudt onder dit begrip te vall en 
omdat het afmetingen heeft of voorz ien is van 
ecn heladen bak een en ander als in de dag
vaarding aangegeven, clan we! ook gesohikt 
of bestemd is om goederen te vervoeren; 

dat die ornstandi gheden irnrners enkel be
treffen bijkomstige hoedanigheden van een 
rijwiel a ls waarvan ook sprake is in het 
tweede lid onder 1 ° van a rt ikel 2 der Motor
en Rijwielwet, betreffendo samenstelling, in
richting of uitrusting ook van r ijwielen, en 
die wellicht aan leiding zouden kunnen geven 
tot voorziening bij een bijzonderen rnaatregel 
van bestuur in dat tweede lid bedoeld; 

0. dat naar hetgeen ten deze als bewezen is 
aangenomen vaststaat, dat het in de dagvaar
ding omschreven voertuig is een rijwiel in 
den zin van arti kel 66 l id 1 van het Motor
en Rijwielreglernent en dat hieruit volgt, dat 
zoowel de Rechtbank als de K antonrechter, 
door het tegendeel aan te nernen en in ver
band daarmede den requirant met toepass ing 
van artikel 73 van dat Reglement te veroor
deelen, die artikelen hebben geschonden ; 

Vernietigt het bestreden vonnis, behalve 
voor zoover daarbij het vonnis des Kanton
rechters is bevestigd ten aanzien der bewezen
verkl ari ng; 

R echtdoende krachtens artikel 105 R. 0. : 
Vernietigt mede het bevestigde vonnis be

halve ten aanzien van voormeld punt; 
0. dat het bewezenverklaarde niet straf

baar i ; 
Ontslaat den requirant te dien aanz ien van 

all e rechtsvervolging. (N. J .) 

10 J uni 1930. ARREST van de 'l H oogen R 3ad. 
(Mat.- en R~jw.regl. art. 6 .) 

De beslissing der Rb., dat de beide rp
banen met het verhoogd middelpad een 
geheel vormen en moeten beschouwd war
den a ls deelen van den Kleverparkweg is 
een feitelijke, in cassatie niet aantastbare. 
De in de Mat.- en Rijw.wet en Regl. aan 
het begrip ,, weg" gegeven omschrijving 
brengt niet mede, dat rijbanen, deelen 
van €en weg, zelf ook wegen zijn. 

Op het beroep van Th. H . M. van S., re
quirant van ea satie tegen een te zijnen lastc 
gewezen vcnnis van de A rr.-Rechtbank te 
H aarlem van 27 Maart 1930 (N. J . 1930, 
biz. 1131, R ed.) , waarbij hij in hooger be-

roep, na vern ietig ing van een vonnis van 
het K antongerecht te H aarlem van 18 Decem
ber 1929, ter zake van de overtreding: ,,Als 
bestuurder van een motorrijtuig de linker
zijde van den weg houden, zonder dat dit 
noodzakelijk is voor het uitwijken bij het in
halen van motorrijtuigen, r ijwielen, andere 
rij- of voertuigen, l'ij - of trekdieren of vee", 
met aanh aling van de artikelen 6 en 73 van 
het Motor- en Rijwielreglement, 398 n°. 9 Sv. 
is strafbaar verklaard, met bepaling dat geene 
straf zal worden toegep_ast. 

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

Kranenburg; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur, lui
dende : 

1. Schending van de artikelen 350, 358 en 
359, in verband met de artikelen 398, 415, 
422, 423 en 425 Sv. , vermits door den in
houd van het proces-verbaal, de verklaringen 
van den verdachte en van den getuige Van 
Tongeren nimmer kan worden bewezen het 
aan den verzoeker ten laste gelegde feit, lui
dende: ,,dat hij op 9 November 1929 des 
voormiddags omstreeks 10.15 uur a ls bestuur
der van een vierwielig motorrijtuig daarmede 
heeft gereden over den voor het openbaar 
verkeer openstaanden rijweg, den Kleverpark
weg, en a lstoen met dat motorrijtuig de lin
kerzijde van dien weg heeft gehouden, terwijl 
dit niet noodzakelijk was voor het uitwijken 
bij het inhalen van een motorrijtuig, r ijtuig, 
voertu ig, rijwiel , rii- of trekd ier, vee", blij
kende immers uit genoemde bewijsmiddelen 
dat de Kleverparkweg te H aarlem bestaat 
uit een verhoogd met boomen beplant mid
dengedeel te, met aan iedere zijde een rijweg, 
en dat verzoeker op het rechtergedeel te van 
den voor hem linkerrijweg heeft gereden; 

2. Schending van de artikelen 1, sub 2, 
2, 28 en 30 van de Motor- en Rijwielwet, .6 
sub 1, 73 van het Motor- en Rij wielregle
ment, en van de artikelen ender 1 genoemd, 
in verband met de artikelen 351 en 352 Sv., 
daar toch in het beroepen vonnis is over
wogen : ,,dat weliswaar de Kleverparkweg 
bestaat uit een verhoogd, met boomen be
plant middengedeel te met aan iedere zijde 
een rijbaan, doch zulks niet tengevolge heeft 
dat er nu zouden zijn twee afzonderlijke rij
wegen" en ,,dat de R echtbank van oordeel 
is dat die twee r ijwegen met het verhoogd 
middengedeelte een geheel vormen en moeten 
beschouwd warden als deel van den voor het 
openbaar verkeer openstaanden rijweg, den 
Kleverparkweg", doch zul ks ten onrechte 
daar elke rijbaan op zichzelf een weg is i~ 
den zin van de Motor- en Rijwielwet, en 
verzoeker, door op de rechterzijde van een 
dier banen te rijden, niet strafbaar kan wor
den geacht; 

0 . dat bij het bestreden vonnis, met quali
ficat ie als voormeld, is bewezen verklaard : 
,,dat verdachte (requirant) in de gemeente 
Haarlem op 9 ovember 1929, des voormid
dags 10.15 uur als bestuurder van een vier
wieli g motorrijtuig daarmede heeft gereden 
over den voor het openbaar verkeer open
staanden rijweg, den Kl everparkweg, en als-
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toen met dat motorrijfoig de linkerzijde van 
<lien weg heeft gehouden, terwijl <lit niet nood
zakelijk was voor het uitwijken bij het in
h.~ len van eE:n moto~~ijtuig, voertuig, rijwiel, 
nJ- of trekd,er, vee ; 

0. dat deze bewezenverklaring uitsluitend 
steunt op het ambtseedig proces-verbaal van 
den Inspecteur van politie, buitengewoon 
veldwachter, Pieter van Tongeren, waarvan 
de inhoud in het vonnis aldus wordt weerge
geven: ,,dat hij zich den 9en November j .l. 
des voormiddags omstreeks 10¼ uur heeft be
vonden op den voor het openbaar verkeer 
openstaanden rijweg, den Kleverparkweg, te 
Haarlem; dat deze weg bestaat uit een ver
hoogd middengedeelte met boomen beplant, 
terwijl aan iedere zijde van dat middenge
deelte zich een rijbaan bevindt, waarop een 
tramspoor voor op en afgaand tramverkeer 
naar en van Bloemendaal; dat hij alstoen 
gezien heeft, dat op <lien weg en we! op het 
meest rechtsche gedeelte van de linkerzijde 
een vierwielig motorrijtuig reed in de rich
ting van de Brederodestraat naar de Klever
laan, terwijl zulks niet noodzakelijk was vo?_r 
het uitwijken bij het inhalen van motorriJ
tuigen, rijwielen , andere rij_ of voertuigen, 
rii - of trekdieren of vee; dat de bestuurder 
van genoemd motorrijtuig hem verbalisant 
desgevraagd opgaf te zijn Th. H. M. van S., 
geboren te Amsterdam 24 December 1876, 
wonende te Heemstede;" 

en op <liens verklaring als getuige ter te-
1·echtzitting, dat hij het door hem gerelateer
de bevestigt, en dat de verdachte die terecht
staat de persoon is door hem in zijn proces
verbaal vermeld ; 

0. dat de Rechtbank het in het proces
verbaal medegedeelde feit: ,,dat de Klever
parkweg bestaat uit een verhoogd met boo
men beplant middengedeelte, met aan iedere 
zijde een rijbaan naar en van Bloemendaal", 
als juist heeft aanvaard, en daaruit afleid
de, gelijk haar vrijstond, dat die twee rij
banen met het verhoogde middenpad een ge
heel vormen; 

0. dat eene betwisting van de juistheid 
dezer feitelijke beslissingen in cassatie niet 
met vrucht kan geschieden; 

0. dat de daarop door de Rechtbank ge
geven beslissing ,,dat die twee rijbanen met 
een verhoogd middengedeelte beschouwd moe
ten warden als deelen van den voor het open
baar verkeer openstaanden rijweg, den Kle
verparkweg", niets bevat dat met de in het 
tweede middel als geschonden voorgestelde 
artikelen der Motor- en Rijwielwet en van 
het daarbij behoorende R eglement in strijd 
is, _vermits de daarin aan het begrip ,,weg" 
gegeven omschrijving niet medebrengt, dat 
rijbanen, deelen van een weg, zelf oak we
gen zijn; 

dat het tweede middel dus ongegrond is; 
0. dat uit het bovenstaande volgt, dat oak 

het eerste middel is ongegrond, daar het 
bewezenverklaarde uit den medegedeelden in
houd der bewijsmiddelen kon warden afge
leid ; 

Verwerpt het beroep. 

[Gewezen overeenkomstig de Conclusie van 
den Adv.-Gen. B esie1·.] (N. J.) 

11 J uni 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

W anneer het schoolbestuur in de aan -
vrage ex art. 72 slechts in het algemeen 
gelden "?it de gemeentekas vraagt vo?.r 
uitbreidmg en verbouwmg van eene b1J
zondere school, wordt door een gunstige 
beslissing op dit verzoek de gemeente niet 
verder gebonden dan tot medewerking tot 
uitbreiding en verbouw in het algemeen, 
zoodat voor B. en W. voile vrijheid blijft 
bestaan, om tegen de verschillende onder
deelen, waaruit de uitbreiding en verbouw 
bestaan, ingevolge art. 77 lid 6 bezwaar te 
maken. De van den Raad gevraagde mede
werking behoort derhalve onvoorwaarde
lijk te warden verleend. 

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

den Raad der gemeente Ooststellingwerf, te
gen het besluit van Ged. Staten van Friesland 
van 5 Februari 1930, n°. 67, 2e afd. F., waar
bij, met vernietiging van het besluit van <lien 
Raad van 16 December 1929, n°. 4, 1s be
p aald, dat de door het Bestuur van de Ver
eeniging tot stichting en instandhoudmg van 
scholen met den Bijbel te Donkerbroek, ge
meente Ooststellingwerf, overeenkomstig art. 
72 der Lager-Onderwijswet 1920 gevraagde 
medewerking voor de uitbreiding en den ver
bouw van de bijzondere school dier Vereem
ging aldaar onvoorwaardelijk moet warden 
verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 Mei 1930, n°. 379; 

Op de voordracht van Omen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 4 
Juni 1930, n°. 11145, Afd. L. 0 . F.; .. 

0. dat het Bestuur van de Vereemgmg tot 
sticht ing en instandhouding van scholen met 
den Bijbel te Donkerbroek bij schrijven van 
7 October 1929 aan den Raad der gemeente 
Ooststellingwerf heeft verzocht gelden uit de 
gemeentekas te mogen ontvange_1;1 voo!: de Uit
breiding en den verbouw van z1Jne b1Jzondere 
]agere school te Donkerbroek; 

dat, nadat Burgemeester en Wethouders van 
Ooststellingwerf het Schoolbestuur hadden ver
zocht alsnog eene toelichting in te zenden, als 
bedoeld in art. 73 3e lid, der wet, het School
bestuur eene aan~ull ing en nadere omschrij
ving van het verzoek heeft gezonden, volgens 
welke de aanvrage betrekking heeft op: 

l e. den bouw van een 4e lokaal , wegens uit
breiding en vermeerdering van het aantal 
leerlingen; . 

2e. den bouw van eene spreekkamer, die 
tevens a ls personeelskamer en bergplaats voor 
leermiddelen client wijl deze dee! uitmaakt 
van de voor den di~nst benoodigde lokaliteit; 

3e. de benoodigde school- en andere meube
len in bovengenoemde lokaliteiten; 

4e. het veranderen van de inrichting der 
W. C.'s en waterplaatsen, wijl de bestaande 
niet meer voldoen aan de door de hygiene ge
stelde eischen; 

5e. het aanbrengen van een omrastering om 
de speelpl aats, wijl de afscheiding nu bestaat 
uit eene oude doornheg met gaten, afgew,s
seld door hekwerk, wat een zeer haveloozen 
indruk maakt; 

6e. begrinting, gedeeltelijke betegeling, op-
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hooging en afwatering van het schoolplein, 
wijl het tegemvoordige terrein bij wijlen een 
moeras gelijkt en gang en lokalen erg vuil 
warden door het inloopen van zand; 

7e. het bouwen van een muur tusschen twee 
bestaande lokalen, inplaats van de schuifdeu-
1·en, die erg ,,hoorigheid" veroorzaken, tot 
schade van het onderwijs; 

Se. het aanleggen van centrale verwarming, 
wijl de kachels eerlang dienen vernieuwd te 
warden, de tegenwoordige rookleiding veel 
last van roetlekken geeft; aan centrale ver
warming groote hygienische voordeelen zijn 
verhonden en het daardoor bovendien mogelijk 
is de schoolgangen en W. C.'s te verwarmen, 
waardoor voor de talrijke ,,overblijvers" gele
genheid is om tusschen de school tij den, bij 
slecht weer, in de gangen te vertoeven; 

9e. het maken van een vloer van graniet of 
tegels in de bestaande schoolgang, wijl de 
bestaande cementen vloer vele gaten en scheu
ren vertoont; 

10. het aanschaffen van nieuwe school bar
den in twee van de bestaande lokalen, wijl de 
tegenwoordige schoolborden versleten zijn en 
nauwelij ks den naam van schoolborden meer 
kunnen dragen; 

lle. leermiddelen, voortvloeiende uit de uit
breiding der school, wij l nu de leerstof voor 
het 7e leerjaar kan warden uitgebreid; 

dat de Raad bij beslui t van 16 December 
1929 heeft besloten: 

l e. behoudens het onder 2 vermelde, de ge
vraagde me_dewerk ing voor den verbouw en 
de uitbreiding van de genoemde school te ver
leenen; 

2e. deze medewerking te weigeren voor de 
stichting van een spreek- of personeelskamer 
en voor het aanbrengen van de centrale ver
warming; 

3e. uit te spreken, dat door het aanbrengen 
van eene waterspoelinrichting voor de priva
ten en urinoirs, de normale eischen aan het 
geven van lager onderwijs te stellen, zouden 
warden te buiten gegaan; 

dat de Raad daarbij in hoofdzaak heeft over
wogen, dat het gemiddelde aantal leerlinge~ 
der school in 1929 1181/2 was; dat reeds b1J 
een gemiddeld getal van 117 een vierde leer
kracht vere ischt wordt; dat aanstelling daar
van in 1930 noodig is; dat de school thans 3 
lokalen telt, en het schoolbestuur verwacht, 
dat het getal schol ieren op 1 April 1930 zal 
stijgen tot 135; dat derhalve de aanvrage 
voor bijbouw van een vierde lokaal gemoti
veerd is; ·dat, afgaande op de vermelde ver
klaring, de mogelijkheid niet schijnt te zijn 
buitengesloten, dat onder de daarin genoemde 
werken oak zij n, die tot het gewoon onderhoud 
behooren, en dus uit de exploitatievergoeding 
moeten warden betaald; dat zulks pas kan 
warden uitgemaakt bij de beoordeeling van de 
$tukken, welke ingevolge art. 77, 5e lid, aan 
Burgemeester en Wethouders moeten warden 
ingezonden; dat dan mede eene beslissing zou 
kunnen warden genomen over de vraag of, en 
zoo ja, op welke wijze moet warden overge
gaan tot de verandering van inrichting van 
privaten; dat toch volgens eene mondelinge 
mededeeling door het hoof der betrokken 
school aan den gemeente-architect, deze hierin 
zou bestaan, dat zouden warden aangebracht 
de noodige beerputten met waterclosets en 

urinoirbakken met waterspoeling, zulks in de 
plaats van de bestaande privaten met tonnen; 
dat eene waterspoelinrichting, welke oak niet 
in andere scholen in deze gemeente wordt aan
getroffen, niet noodzakel ij k schijnt; dat ech
ter uit de overgelegde stukken niet blijkt, 
welke veranderingen men denkt aan te bren
gen en men in dezen niet kan afgaan op een 
mondelinge mededeeling van het hoofd der 
school; dat verder een spreek- of personeels
kamer voor een dergelijke kleine school over
bod ig wordt geoordeeld, terwijl voor berging 
der leermiddelen toch we! eene andere voor
ziening kan warden getroffen, en hiervoor de 
bouw van eene afzonderlijke kamer n iet noo
dig schijnt; dat het doe! van de inrichting 
van een schoolgebouw is, de mogelijkheid te 
scheppen, tot het geven van lager onderwijs, 
volgens de normale eischen, die daaraan ge
ste ld mogen warden, en eene verandering van 
inrichting van het gebouw buiten deze . gren
zen niet als eene verandering van inrichting 
in den zin der wet kan warden aangemerkt; 
dat, daar voorts in geen der andere scholen in 
deze gemeente eene centrale verwarming is 
aangebracht, en derhalve goede verwarming 
oak op andere wijze mogelijk schijnt, moet 
warden aangenomen, dat door het aanbrengen 
van eene dergelijke kostbare inrichting de nor
male eischen aan het geven van lager onder
wijs te stellen, zouden warden overschreden; 

dat, nadat het schoolbestuur bij Ged. Staten 
van Friesland in beroep was gekomen, dit 
college bij beslu it van 5 Februari 1930, met 
vernietiging van het bestreden raadsbesluit, 
heeft bepaald, dat onvoorwaardelijk medewer
king behoort te warden verleend tot uitbrei
ding en verbouw der bijzondere lagere school 
met den Bijbel te Donkerbroek, daarbij over
wegende, dat blijkens de overwegingen van 
het bestreden besluit het 's Raads bedoeling 
is geweest zich in beginsel bereid te verklaren 
tot medewerking aan de uitbreiding en den 
verbouw der bijzondere ]agere school te Don
kerbroek en zich niet bij voorbaat te binden 
aan de door het Schoolbestuur gegeven opsom
m ing van werkzaamheden en aan te schaffen 
hulp- en leermiddelen ; dat in art. 75, l e lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920 op eene aan
vrage als de onderwerpelijke ook slechts wordt 
gevorderd een beginselbeslissing, zijnde bij 
art. 77, 6e lid, juncto art. 82, eene voorz ie
ning getroffen voor het geval , dat omtrcnt de 
wijze, waarop en den omvang, waarin de uit
breid ing en verbouw zullen warden tot stand 
gebracht tusschen gemeente- en schoolbestuur 
verschil is gerezen; dat het met het oog op 
het voorgaande den Raad niet vrij stand reeds 
bij voorbaat van de medewerking uit te z,in
deren de stichting eener spreek- of person<iels
kamer en het aanbrengen eener install atie 
voor de centrale verwarming, in de specifie1rn 
nadere opgaaf van het schoolbestuur bijzon
derlij k genoemd; dat evenn,in op den weg van 
den Raad lag zich in het onderwerpelijke be
sluit uit te spreken over de vraag, of door de 
vervanging der aanwezige privaten en uri
noirs door closets met waterspoeling de nor
male eischen aan het geven van lager onder
wijs te stellen, zouden warden overschreden; 
dat in verband met het bovenstaande het door 
den Raad onder 2e en 3e beslotene niet kan 
warden gehandhaafd; 
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dat van dit besluit de gemeenteraad van 
Ooststellingwerf bij Ons in beroep is gekomen, 
in hoofdzaak aanvoerende, dat het Schoolbe
stuur i'n zijne toelichting heeft aangegeven, 
wat het onder ,,u itbreiding en verbouw" ver
stond en de Raad hiermede, voordat hij zijne 
besliss ing nam, bekend was; dat, zoo de Raad 
in zijn geheel medewerking tot uitbreiding en 
verbouw h ad verleend, men er zich later te
recht op zou kunnen beroepen, dat dit college 
zich ook in beginsel had uitgesproken voor 
central e verwarming en een spreek- en per
soneelskamer, omdat het school bestuur het 
aanbrengen hiervan onder ui tbre iding en vcr
bouw achtte te zijn begrepen, zoodat Burge
meester en Wethouders hiertegen later ge,,nc 
bedenki ngen zouden kunnen ma ken; dat de 
normale e ischen, aan het geven van lager on
derwijs te stellen, zouden worden overschreden, 
indien eene centrale verwarming, een sprcek
of personeelskamer, waterclosets en uri noi ,._ 
bakken met waterspoeling warden aange
bracht ; dat deze met het oog op den slechten 
financieelen toestand der gemeente ook niet 
op de openbare scholen zijn aangebracht; 

0. dat het schoolbestuur in de aanvrago, 
bedoeld in art. 72 der Lager-Onderwij swet 
1920, zooals deze bij den R aad is ingediend, 
slechts in het algemeen gelden uit de gemeen
tekas v.raagt voor ui tbrei ding en verbouw van 
zijne bijzondere lagere school te Donkerbroek; 

dat door eene gunstige beslissing op <lit ver
zoek de gemeente niet verder gebonden wordt 
clan tot medewerking tot uitbreiding en ver
bouw in het a lgemeen, zoodat voor Durge
meester en Wethouders voile vrijheid I.J lij tt 
bestaan, om tegen de verschillende onderdee
len, waaruit de uitbreiding en verbouw be
staan, ingevolge art. 77, lid 6, der wet be
zwaar te ma ken; 

dat, nu aan de in art. 73 der wet omschre
ven vereischten was voldaan, en de aanvrage 
in het algerneen de normale eischen, aan het 
geven van lager onderwijs te stell en, niet over
schreed, Ged. Staten terecht hebben bepaald, 
dat de gevraagde medewerking onvoorwaar
delijk moet worden verleend; 

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

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunstan cm 

Wetenschappen is belast enz. (A. B.) 

12 Juni 1930. BESLUIT, bepalende het tijd
stip van inwerkingtreding van de wet van 
25 Juni 1929, Staatsblad n°. 360, hou
dende nadere voorzieningen betreffende 
de voorwaardelijke veroordeel ing en de 
voorwaardelijke invrijheidstelling. S. 227. 

B epaald op 1 September 1930. 

13 .!uni 1930. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 28 December 
1922 (Staatsblad n°. 744). S. 228. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 12 
Mei 1930, n°. 6742, III, afdeeling Voorberei
dend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 

besluit van 28 December 1922 (Staatsblad '!1°. 
744) te wijzigen; 

Den Raad van State gehoord {advies van 3 
Juni 1930, n°. 24) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 Juni 1930, n°. 7879, 
afdeeling Voorbereidend Hooger en Middel
baar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en ve.rstaan: 
te bepalen, dat met ingang van 1 September 

1930 m het eerste lid van artikel 5 van Ons 
aangehaald besluit in stede van het getal ,,28" 
zal worden gelezen het getal,,26" en in het 
tweede lid in stede van het getal ,,26" het 
getal ,,24". 

Onze l\llinister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van di t besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden gepl aatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

H et Loo, den 13den Juni 1930. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. Terpstra. 
( Uitgeg. 25 .!uni 1930.) 

14 .!uni 1930. WET, houdende goedkeuring 
van het op 28 Maart 1929 te 's-Graven
hage tusschen Nederland en Oostenrijk ge. 
sloten handels- en scheepvaartverdrag en 
van het bij dit verdrag behoorende slot
protocol. S. 229. 

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

dat het op 28 Maart 1929 te 's-Gravenhage 
tusschen Nederland en Oostenrijk gesloten 
handels- en scheepvaartverdrag met bij dit 
verdrag behoorende slotprotocol, alvorens te 
kunnen worden b.ekrachtigd, ingevolge art. 58 
der Grondwet de goedkeul'ing der Staten
Generaal behoeft ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. I. Het nevens deze wet in afdruk ge

voegde, op 28 Maart 1929 te ' s-Gravenhage 
tusschen Nederland en Oostenrijk gesloten 
handels- en scheepvaartverdrag met bij dit 
verdrag behoorend slotprotocol wordt goed
gekeurd. 

Art. II. Wij behouden Ons de bevoegdheid 
voor om de verdragen te bekrachtigen, hou
dende de compromissen, waartoe art. 11 van 
het verdrag aanleiding kan geven. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten P ale ize het Loo, den 14den 

Juni 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

De Ministe,· van .lustitie, J . Donner. 
De Minis ter van Staat, 

Minister van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
De Ministe,· van Financiiin, De Gee r. 

De Ministe,· van Defensie, L . N. Deckers. 
De Minister van Waterstaat, P. J. Rey me r. 
De Minister van A.rbeid, Handel en Nijverheid, 

T. J . V er s c h u u r. 
De Minister van K olonii!n, De Gra af f. 

( Uitgeg. 3 J uli 1930.) 



463 14 Ju NI (S.~2SJ) 1930 

Tralte tle commerce et de navigation. 
Sa Majeste la Reine des Pays-Bas 

~ . 
Le President Federal de la Repubhque 

d'Autriche, 
animes du desir de resserrer de plus en plus 
Jes relations econom iques entre Jes deux Etats, 
ont resolu de conclure un traite de commerce 
et de navigation et ont nomme a cet effet 
pour leurs P l6nipotentiaires: 

Sa Majeste l a Reine des Pays-Bas: J onk
heer Frans Beelaerts van Blokland, Son Mi
nistre des Affaire Etrangeres, 

Le President Federal de la Republique 
d' Autriche: Son Excellence Adolf Duffek, 
Envoye Extraordinaire et Ministre Pl6nipo
tentiaire de la Republique d'Autriche a La 
Haye, 
lesquels, apres s'otre communique leurs pleins 
pouvoirs, trouves en bonne et due forme, sont 
convenus des articles suivants: 

Article Premier. 1. Les ressortissants de 
chacune des Hautes Parties Contractantes se
ront traites sur le territoire de l'autre Partie 
sous tous Jes rapports au moins aussi avanta
geusement que Jes ressortissants de la nation 
la pi us favorisee. Ils seront ass,miles aux na
tionaux en ce qui concerne l'etablissernent et 
l'exercice du commerce, de l'industrie et de 
la navigation. Ils auront, comme Jes nationaux, 
egalement droit a \a protection de l,eur ~~
sonne et de leurs b,ens et le dro,t d acquerir 
et de disposer de toutes proprietes mobilieres 
et immobil iere . Les ressortissants de chacune 
des Hautes Parties Contractantes auront libre 
acces aux tr ibunaux de l'autre Partie soit 
comme demandeurs, soit comme defendeurs. 
Ils auront la faculte, sur le meme pied que 
Jes nationaux, de faire choix d'avoucs, d'avo
cats et de representants et de Jes employer 
pour la sauvegarcle de leurs droits par devant 
lesd its tribunaux. 

2. II est entendu toutefois que Jes disposi
t ions precedentes ne derogent en rien aux 
lois, ordonnances et reglements speciaux en 
matiere de commerce, d'industrie, de police, 
de surete generale et d'exercice de certains 
metiers et profe sions, en vigueur clans Jes 
territoires des Hautes Partie Contractante et 
appl icables a tous Jes etrangers en general. 

3. Les re ortissants de chacune des deux 
Parties seront libres de regler leurs affaires 
sur le territoire de l'autre Partie, soit per
sonnell ement, soit par un intermediaire de 
leur propre choix, sans etre soumis a cet egard 
a d'autre restrictions que celles prevue par 
Jes lois et reglements en vigueur clans le ter
ri toire respectif. 

4. Ils n'auront a payer pour l'exercice de 
leur commerce, de leur industrie et de leur 
navigation sur le territoire de l'autre Partie 
aucun impot, taxe ou droit autres ou pi us 
eleves que ceux qui sont per~ms des nationaux. 

5. Les ressortissants de chaque Partie, qui 
sont etrangers d'apres la legislation de l'autre 
et qui auront dument fait connaltre leur na
tional ite, seront exempts, sur le territoire de 
l'autre de tout service personnel obligatoire, 
ainsi que de toute contribution, soit en argent, 
soit en nature, imposee aux lieu et place 
dudit serv ice personnel obligatoire. Ils ne 

seront astreints, en temps de paix et en temps. 
de guerre, qu'aux pre tations et requisitions. 
militaires imposees aux nationaux, clans la 
meme mesure et d'apre le memes principes 
que ces derniers. Ils auront droit aux indem
nit6s etablies en faveur des nationaux par les. 
lois on vigueur. 

Art. 2. 1. Les societes anonymes et autres. 
soci6t6s commerciales, industrieJ Jes et f inan
cie1·es y compris Jes compagnies de naviga
t ion ~t d'assurance, qui ont leur siege sur le · 
territoire de l'une des Hautes Parties Con
tractantes et qu i d'apres Jes lois de cette Par-• 
tie y sont legalement constituees, seront auto
risees egaJement sur le territoire de l'autre 
Partie a defendre tous leurs droits et speciale
ment a ester en justice, en se soumettant aux 
lois et ordonnances y relatives, en vigueur sur
le territoire de cette autre Partie. 

2. L' admission des societes enoncees ci
dessus, legalement constituees sur le territoire
de l'une des Hautes Parties Contractantes, 
qui voudront, apres l'entree en vigueur du 
present traite, etendre leur aotivite sur le
territoire de l'autre Partie et qui. a cet effet,. 
auraient besoin d'une autorisation speciale,. 
sera regie par Jes lo is et ordonnances en vi-
gueu r sur le territoire de l'Etat respectif. 

3. Ces societes, une fois admises conforme-
ment aux lois et prescriptions en vigueur sur· 
le territoire du pay respectif ne seront pas 
soumises a des taxes, contributions et generale
ment a aucunes redevances fi cales autres ou 
pi us elevees que celles, imposees aux sooietes 
d'un Etat tiers quelconque, et Jouiront a tout 
egard du traitement sur le pied de la nation 
la pi us favorisee. 

Art. 3. 1. Chacune des Hautes Parties Con
tractantes s'engage a accorder a l'autre le
traitement le plus favorable qu'elle accorde
ou pourra it accorder a l'avenir a un Etat tiers. 
queloonque en ce qu i conoerne !'exportation, 
!'importation, l 'entreposage et le transit des 
marchandises, l 'acquittement des droits ou des 
taxes et l'aceomplissement des formalites. 
clouanieres. 

2. Les produits naturels ou fabriques, ori
ginaires des Pays-Bas, des Indes neerlanda ises, 
du urinam et de Cura~mo, sont admis en 
Autriche et Jes produit naturals ou fabriques 
originaires de I' Autriche sont admis aux Pays
Bas, aux Indes neerlandai es, au Surinam et 
a Cura9ao au benefice du regime de tarifs le-, 
plus favorable que chacune des Hautes Par
ties Contractantes accorde ou accordera a un 
Etat t iers quelconque, tant en ce qui concerne 
tous Jes droits et taxes, qu'en ce qui concerne 
tous Jes coefficients, surtaxes ou majorations 
dont ces droi ts et taxes sont ou pourront etre 
l'objet. 

3. Dans le cas ou des prohibitions d'impor
tation ou d'exportation, qui sont ou seraient 
a l'avenir •etablies par l'une des Hautes Par
ties Contractantes, entraveraient le commerce 
entre lesdites Parties, chacune d'elles se de
clare prete a entrer, sur la demande de
l'autre, en negooiations pour la conclusion 
d'un accord concernant l'ootroi de facilites a 
!'importation ou a ]'exportation. 

4. La disposition de l'alinea 3 ne s'appli
que pas aux prohibitions et restrictions a !'im
portation ou a I 'exportation qui sont ou se-
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raient etablies pour une des raisons suivantes: 
a. dans des circonstances exceptionnelles, 

par rapport aux provisions de guerre; 
b. pour des raisons de surete publique; 
c. pour Jes monopoles d'Etat, actuellement 

en vigueur au qui pourraient etre etablis a 
l'avenir; 

d. afin d'appliquer a des marchandises 
etrangeres des prohibitions au restrictions qui 
oat ete au qui pourraient etre etabl ies par la 
legislation interieure pour la production, la 
vente , le transport au la consommation a l'in
terieur des marchandises indigenes similaires; 

e. par rapport a la police sanitaire et en 
vue de la protection des animaux et des plan
tes utiles contre Jes maladies, Jes insectes et 
les parasites nuisibles et surtout clans l ' interet 
de la sante publique et conformement aux 
principes internationaux adoptes a ce suJet. 

Art. 4. Les droits interieurs, perc;ms pour le 
compte de l 'Etat, des communes au des cor
porations, qui grevent OU greveront la pro
duction, la fabrication au la consommation 
d'un article clans le territoire de l'une des 
Hautes Parties Contractantes, ne frapperont 
en aucun cas les produits de l'autre Partie 
d'une maniere plus genante que les produits 
de meme espece de la nation la plus favorisee. 

Art. 5. 1. Tout en etant mis au benefice 
des avantages plus grands, pouvant decouler 
du traitement de la nation la plus favorisee, 
les negociants, les fabricants et autres pro
ducteurs de l'un des deux Pays, ainsi que 
leurs commis-voyageurs, auront le droit. sur la 
production d'une carte de legitimation deli
vree par les autorites de leur Pays et en ob
servant les formalites prescrites clans le terri
toire de l'autre Pays, de faire clans le Pays 
des achats pour leur co=erce, fabrication au 
autre entreprise chez les negociants au produc
teurs de ces marchandises au clans les locaux 
de vente publics et d'y rechercher des com
mandes aupres des personnes au maisons pro
cedant a la revente au faisant un usage pro
fessionnel au industriel des marchandises of
fertes, sans etre soumis a ce titre a aucun 
droit au taxe. Ils pourront avoir avec eux des 
echantillons au modeles, mais non des mar
chandises, sauf clans les cas au cela est permis 
aux voyageurs de commerce nationaux. 

2. La carte de legitimation mentionnee ci
dessus devra etre etablie conformement au mo
dele annexe a la convention pour la simplifi
cation des formalites douanieres, conclue a 
Geneve le 3 novembre 1923. 

3. Les objets passibles de droits et servant 
d'echantillons, a !'exception des marchandises 
prohibees, seront admis de part et d'autre en 
franchise temporaire, sous reserve de !'obser
vation des formalites douanieres, necessa ires 
pour en assurer la reexportation. 

4. I1 est entendu que !'exception des mar
chandises prohibees de !'admission, en fran
chise temporaire ne s'applique qu'aux echan
tillons des marchandises dont !' importation 
est prohibee pour des raisons humanitai res et 
dri police ou en vue de la protection des 
Lommes, des animaux au des plantes contre 
~es maladies contagieuses. 

5. Les marques de reconnaissance apposees 
aux echantillons par les autori tes de l'une des 
Rautes Parties Contractantes seront, pour l'eta
nl issement de leur identite, reconnues par les 

autorites de l'autre Partie, bien entendu que 
celles-ci auront la faculte, clans tous Jes cas au 
cela leur paraitra necessaire, d'y apposer a 
cote les marques de reconnaissance nationales. 

6. Le benefice de cette franchise peut etre 
rei,::·e aux voya.geurs et aux maisons de com
merce, ½_ui ne se conforment pas aux condi~ 
tions etablies. 

Art. 6. 1. Pour tout ce qui concerne le re
g ime des vo'.es ferrees et le trafic de transit, 
les H autes Parties Contractantes f, engagent 
a s'accorder mutuellement toutes los facilites 
de transpr,rt r a isonnables et a prendre toutes 
mesures "tiles pour que le transport s'execute 
normalernent et sans difficultes. 

2. V ,s stipulations precedentes ne derogent 
en ri en aux dispositions des reglements de 
douane concernant le traitement des envois de 
transit, ni aux reglements rel atifs au trafic 
et a·u commerce des marchandises, soumises a 
une taxe interieure au formant l'objet d'un 
monopole d'Etat. Le transit de ces marchan
dises ne devra, toutefois, et.re entrave plus 
qu'il n'est necessa ire pour la perception even
tuelle de l'impot interiem sur Jes marchandises 
restant clans le pays au pour le but du monopole. 

Art. 7. 1. Les Hautes Parties Contractan
tes se declaront d' accord pour que Jes trans
ports s'etendant sur le territoire des H autes 
Parties Contractantes des voyageurs de quel
que nationalite qu'ils soient, ainsi que de leurs 
bagages, seront soumis a un regime aussi fa
vorable, en ce qui concerne !'expedition, Jes 
prix de transport, Jes impots publics grevant 
les transports et l'acheminement, que le re
gime general appl ique aux transports des 
voyageurs cla ns le trafic interieur au dans le 
trafic avec un tiers Etat dans Jes memes con
ditions, dans la meme direction et sur le 
meme parcours. 

2. Les marchandises expediees des P ays
Bas a destination d'une gare autrichienne au 
en transit par l'Autriche ne seront pas trai
tees, sur les chemins de fer autrichiens, mains 
favorablement, pour ce qui a trait a !'expedi
tion et l'acheminement, aux prix de trans
port et aux charges pub! iques connexes aux 
transports, que Jes memes marchandises ex
pediees entre des gares autrichiennes, dans 
Jes memes conditions, dans la meme direction 
et sur le meme parcours. 

3. Cette prescription sera egalement obser
vee par Jes chemins de fer neerlandais a 
l'egard des marchandises expediees de I' Au
triche a destination d'une gare neerlandaise, 
au lorsque ces marchandises traversent en 
transit le territoire neerlandais. 

4. Les dispositions precedentes ne visent pas 
Jes reductions de tarifs accordees en faveur 
des ceuvres de charite . au d'instmction et edu
cation publique, ni Jes reductions accordees 
dans le cas d'une calamite publique aux trans
ports des voyageurs et des marchandises, ni 
celles a ppliquees aux transports rnilitaires de 
l'armee, aux personnes du service public, du 
serv ice de chemin de fer et des serv ices simi
l aires, de meme qu'aux membres de leurs fa
milles, ni aux envois en service d'entreprises 
indigenes de communications. 

5. Il est egalement entendu que sur Jes 
chemins de fer secondaires (chemins de fer 
vicinaux, chemins de fer d'interet local, tram
W?.ys) affectes principalement au trafic de 
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tourisme, des n\ductions des prix de voyages 
pourront etre reservees aux habitants indige
nes des communes limitrophes. 

Art. 8. 1. Les navires de chacune des Hau
tes Parties Contractantes, Jeurs equipages, 
leurs passagers et leurs cargaisons beneficie
ront dans les ports et eaux et sur Jes cours 
<l'eau navigables de l'autre de tous Jes avau
tages accordes a la nation la plus favonsee. 

2. Les certificats · de jaugeage des navires 
et bateaux de l'une des Hautes Parties Con
tractantes sont acceptes par Jes autorites de 
l'autre sans qu'il soit procede a de nouvelles 
verifications ou mesures, a condition que Jes 
regles de jaugeage du pays ou le certificat a 
-ete delivre soient reconnues equivalentes aux 
regles etablies clans le pays de l'autre Partie. 

Art. 9. Les dispositions du present traite ne 
s'appliqueront pas au cabotage sur Jes cotes 
<lu Royaume des Pays-Bas, !edit cabotage de
meurant exclusivement soumis aux lois et 
reglements y relatifs. 

Art. 10. 1. Aussi pour Jes cas non prevus 
par Jes articles precedents Jes Hautes Parties 
Contractantes s'accordent reciproquement le 
traitement sur le pied de la nation la plus 
favorisee pour tout ce qui concerne le com
merce, l'industrie, la navigation et le service 
consulaire. 

2. II est entendu toutefois que la clause de 
la nation la plus favorisee ne s'applique pas 
aux concessioDs que l'une des Hautes Parties 
Contractantes accorde ou accordera it des Etats 
limitrophes pour faci liter le trafic de fron
tiere ou aux habitants de certains districts 
Jimitrophes. 

Art. 11. Tout differend sur !'interpreta
tion, !'application ou !'execution du present 
traite qui n'a pu etre resolu entre les Hautes 
Parties Contractantes par la voie diplomatique 
.sera soumis it la Cour Permanente de Justice 
Internationale. 

Art. 12. Les dispositions du present traite 
.sont aussi applicables aux Indes neerlandaises, 
au Surinam et a Cura<;\aO, a !'exception de 
la stipulation de !'article premier, alinea 1, 
-concernant Jes proprietes immobilieres, le trai
tement sur le pied de la nation la plus fa
vorisee etant reciproquement applicable en la 
matiere. 

Art. 13. Le present traite sera ratifie et 
Jes ratifications seront echangees a La Haye 
aussitot que faire se pourra. II entrera en 
·vigueur trois mois apres l'echange des ratifi
-cations et demeurera obligatoire pendant une 
annee a partir du jour de son entree en vi
gueur, avec tacite reconduction pour une 
meme periode chaque fois au ii ne sera pas 
denonce par une des Hautes Parties Contrac
tantes au moins trois mois avant l'echeance. 

En foi de quoi Jes Plenipotentiaires ant 
signe le present traite. 

Fait en double a La Haye, le vingt huit 
mars de !'an mi! neuf cent vingt neuf. 

B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 
Duffek. 

Protocole final. 
Au moment de proceder a la signature du 

traite de commerce et de navigation, conclu 
a la date de ce jour, entre les Pays-Bas et 
l'Autriche, les Plenipotentiaires souss ignes ont 
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fait les declarations suivantes, qui formeront 
partie integrante dudit traite: 

II est entendu que la ou, clans le present 
traite, ii est prevu que l'une des Hautes Par
ties Contractantes accordera a I' autre le meme 
traitement qu'aux nationaux, cette Partie 
pourra egalement invoquer le traitement de 
la nation la plus favorisee. 

II est entendu, toutefois, que la concession 
reciproque du traitement de la nation la plus 
favoris6e en rnati0re d'imp6ts, de taxes, de 
contributions et de droits interieurs a pour 
condition !'observation de la reciprocite par 
l'autre Haute Partie Contractante en mat1ere 
contributive et qu'elle n 'est pas applicable a 
des clauses speciales de traites conclus entre 
l'une des Hautes Parties Contractantes et un 
tiers Etat pour equilibrer !'imposition a l'inte
rieur et a l 'etranger, pour delimiter la souve
rainet<\ des deux Pays en matiere de contri
butions et notamment pour eviter la double 
imposition . 

II est egalement en ten du que la cl a use de 
la nation la plus favorisee ne pourra etre in
voquee par une des Hautes Parties Contrac
tantes pour obtenir des droits au privileges 
decoulant de conventions plurilaterales d'ordre 
general ainsi que de conventions de droit in
ternational prive. 

Fait en double a La Haye, le vingt huit 
mars de !'an mi! neuf cent vingt neuf. 

B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 
Duffek. 

14 Juni 1930. WET, houdende goedkeuring 
van het op 14 September 1929 te Geneve 
tusschen N ederland en Tsjechoslo.wakije 
gesloten verdrag tot beslechting van ge
schillen door 1·echtspraak, arbitrage en 
verzoening. S. 230. 

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

dat het op 14 September 1929 te Geneve tus
schen N ederland en Tsjechoslowakije gesloten 
Verdrag tot beslechting van geschillen door 
rechtspraak, arbitrage en verzoening, al vorens 
te kunnen warden bekrachtigd, ingevolge ar
tikel 58 der Grondwet de goedkeuring der 
Staten-Generaal behoeft en dat het voorts 
wenschelijk is o~ de bevoegdheid voor te be
houden om de verdragen te bekrachtigen, 
waartoe de bepal ingen van dit Verdrag aan
leiding kunnen geven; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Het op 14 Septembe1· 1929 te Ge

neve tusschen N ederland en Tsjechoslowakije 
gesloten Verdrag tot beslechting van geschil
len door rechtspraak, arbitrage en verzoening, 
dat in afdruk nevens deze wet is gevoegd, 
wordt goedgekeurd. 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor, 
de verdragen te bekrachtigen waartoe de be
palingen van dit Verdrag aanleiding kunnen 
geven. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 14den 

Juni 1930. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e rt s v a n B I o k I a n d. 

(Uitgeg . 26 J uni 1930.) 
30 
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TRAITE de reglement judiciaire, d'cirbitrage I 

et de conciliation entre les Pays-Bas et la 
Tchecoslovaquie. 

Sa Majeste la Reine des Pays-Bas 
et 

Le President de la Republique Tchecoslo
vaque, 

animes du desir de resserrer les liens d'ami
tie qui uni ssent les Pays-Bas et la Tchecoslo
vaquie et de favoriser le reglement pacifique, 
dans tous les cas, des differends et confl its, de 
quelque nature qu'ils soient, qui viendraient 
a diviser les deux pays, 

ont resol u de cone! ure un traite a cet effet 
et ont nomme pour Leurs Plenipotentiaires 
1·espectifs, savoir: 

Sa Majeste la Reine des Pays-Bas: Jonk
heer Frans Beelaerts van Blokland, Son Mi
nistre des Affaires Etrangeres; 

Le President de la Republ ique Tchecoslo
vaque: Monsieur Eduard Benes, Ministre des 
Affaires Etrangeres; 

lesquels, apres s'etre communique leurs 
pleins pouvoirs respectifs, trouves en bonne 
et due forme, sont convenus des dispositions 
suivantes: 

Article premier. Les H autes Parties con
tractantes s'engagent reciproquement a ne 
rechercher, clans aucun cas, autrement que 
par voie pacifique le reglement des litiges 
ou conflit;s, de quelque nature qu'ils soient, 
qui viendraient a s'elever entre la Tchecoslo
vaquie et Jes Pays-Bas, et qui n'auraient pu 
etre resolus, dans un delai raisonnable, par 
Jes precedes diplomatiques ordinaires. 

Art. 2. Tous Jes litiges, de quelque nature 
qu'ils soient, ayant pour objet un droit alle
gue par une des Hautes Parties contractantes 
et conteste par l'autre, et qui n'auraient pu 
etre regles a !'amiable par Jes precedes diplo
matiques ordinaires, seront soumis pour juge
ment soit a la Cour permanente de Justice in
ternationale, soit a un T1·ibunal arbitral, ainsi 
qu'il est prevu ci-apres. II est entendu que Jes 
litiges ci-dessus vises comprennent notamment 
ceux que mentionne !'article 13 du Pacte de 
la Societe des Nations. 

Les contestations pour la solution desquelles 
une procedure Speciale est prevue par d'autres 
conventions en vigueur entre Jes Hautes Par
ties contractantes, seront reglees conformement 
aux dispositions de ces conventions. 

Art. 3. Avant toute procedure devant la 
Cour permanente de J ustice internationale et 
avant toute procedure arbitrale, le litige 
pourra etre, d'un commun accord entre Jes 
Parties, soumis afin de conciliation a une 
Commission internationale permanente, dite 
Commission permanente de conciliation, con
stituee conformement au present Traite. 

Art. 4. Si, clans le cas d'un des lit iges 
vises a !' article 2, Jes deux Parties n'ont pas 
eu recours a la Commission permanente de 
conci liation ou si · celle-ci n'a pas reussi a 
concilier Jes Parties, le litige sera soumis d'un 
commun accord par voie de compromis soit 
a la Cour de Justice internationale qui sta
tuera clans Jes conditions et suivant la pro
cedure prevues par son statut, soit a un Tri
bunal arbitral qui statuera clans les conditions 
et suivant la procedure prevues par la Con-

vention de La Haye du 18 octobre 190'7 pour 
le reglement pacifique des conflits interna
tionaux. 

A defaut d' accord entre les Parties sur le 
choix de la juridiction, sur les termes du com
promis ou, en cas de procedure arbitrale, sur 
la designation des arbitres, l'une ou l'autre 
d'entre elles, apres un pr6avis d'un mois, 
aura la facul te de portElr directement, par 
voie de requete, le litige devant la Cour per
manente de Justice internationale. 

Art. 5. S'il s'agit d'une contestation don~ 
l'objet, d'apres la legislation interieure de 
l'une des Parties, releve de la competence des 
tribunaux nationaux de celle-ci, le differend 
ne pourra etre soumis a la procedure prevue 
par le present Traite qu'apres jugement passe 
en force de, chose jugee et rendu dans des 
delais raisonnables par l'autorite judiciaire 
nationale competente. 

Art. 6. Si la sentence judiciaire ou arbi
trale declarait qu'une decision prise ou une 
mesure ordonnee par une autorite judiciaire 
ou toute autre autorite de l'une des parties en 
litige se trouve entierement ou partiellement 
en opposition avec le droit international , et 
si le droit constitutionnel de ladite partie ne 
permettait pas ou ne permettait qu'imparfaite
ment d'effacer les consequences de cette de
cision ou de cette mesure, les parties convien
nent qu'il devra etre accorde par la sentence 
judiciaire ou arbitrale, a la partie lesee, une 
satisfaction equitable. 

Art. 7. Toutes questions sur lesquelles Jes 
H autes Parties contractantes seraient divisees 
sans pouvoir Jes resoudre a ]'amiable par Jes 
precedes diplomatiques ordinaires, questions 
dont la solution ne pourrait etre recherchee 
par un jugement ainsi qu'il est prevu par 
!'article 2 du present Traite et pour lesquelles 
une procedure de reglement ne serait pas deja 
prevue par Un traite OU une Convention en 
vigueur entre les Parties, seront soumises a la 
Commission permanente de conciliation qui 
sera chargee de proposer aux Parties une so
lution acceptable et clans tous les cas de leur 
presenter un rapport. 

A defaut d'accord entre Jes P arties sur la 
requete a presenter a la Commission, l'une ou 
l'autre d'entre elles aura la faculte de sou
mettre directement, apres un preavis d'un 
mois, la question a ladite Commission. 

D ans tous Jes cas, s'il y a contestation entre 
Jes Parties sur la question de savoi r si le dif
ferend a ou non la nature d'un litige vise 
clans !'article 2 et susceptible de ce chef d'etre 
resol u par un jugement, cette contestation 
sera, prealablement a toute procedure devant 
la Commission permanente de conciliation, 
soumise a la decision de la Cour permanente 
de Justice internationale, d'accord entre Jes 
Hautes Parties contractantes ou a defaut d'ac
cord a la requete de l'une d'entre elles. 

Art. 8. La Commission permanente de con
ciliation prevue par le present Trai te sera 
composee de cinq membres, qui seront designes 
comme il suit, savoir: Jes H autes Parties con
tractantes nommeront chacune un Commissaire 
choisi parmi leurs nationaux respectifs et 
designeront d'nn commun accord Jes trois 
autres Commissaires parmi Jes ressortissants 
de tierces Puissances; ces trois Commissaires 
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devront etre de nationalites differentes et, , 
parm i eux, le Hautos Parties contractantes 
designeront le President de la Commission. 

Les Commissaires sont nommes pour trois 
ans; leur mandat est renouvelable. Ils reste
ront en fonctions jusqu'a leur remplacement 
et, clans tous Jes cas, jusqu'a l'achevement 
de leurs travaux en cours au moment de !'ex
piration de leur mandat. 

Il sera pourvu auss i rapidement que poss ible 
et clans un delai qui ne devra pas exceder 
trois mois, aux vacances qui viendraient a se 
produire par suite de deces, de demission ou 
de quelque empechement permanent ou tem
poraire en suivant le mode fixe pour Jes no
m inations. 

Art. 9. La Commission permanente de con
ciliation sera constituee clans Jes six mois qui 
su ivront l' echange des ratifications du pre
sent Traite. 

Si la nomination des membres a designer en 
commun n'intervenait pas clans !edit delai ou, 
en cas de remplacement, clans Jes trois mois 
a compter de la vacance du siege, le Presiden t 
de la Confederation suisse serait, a defaut 
d'autre entente, prie de proceder aux des igna
tions necessaires . 

Art. 10. La Commission permanente de 
conci li ation sera saisie par voie de requete 
adressee au President clans Jes conditions pre
vues, selon Jes cas, par Jes articles 3 et 7. 

La requete, apres avoir expose sommaire
ment l'objet du litige, contiendra !'invitation 
a la Commiss ion de proceder a toutes mesures 
propres a conduire a une conciliation. 

Si la requete emane d'une seule des Parties, 
elle sera notifiee par celle-ci sans delai a la 
Partie adverse. 

Art. 11. D ans un delai de 15 jours a comp
ter de la date ou l'une des Hautes Parties 
contractantes aurait porte une contestation de
vant la Commission permanente de conci li a
tion, chacune des Parties pourra, pour l 'exa
men de cette contestation, rempl acer son Com
missaire par une personne possedant une com
petence speciale clans l a matiere. 

La Partie qui userait de ce droit en ferait 
immediatement la notification a l'autre Par
tie; celle-ci aura, clans ce cas, la facul te 
d'agir de meme clans un delai de 15 jours a 
compter de la date ou la notification Jui sera 
parvenue. 

Art. 12. La Commission permanente de 
conci liation aura pour tache d'elucider Jes 
questions en li tige, de recueillir a cet effet 
toutes Jes informations utiles par voie d'en
quete ou autrement et de s'efforcer de concil ier 
Jes Parties. Elle pourra, apres examen de l'af
faire, exposer aux Parties Jes termes de !'ar
rangement qui Jui paraitrait convenable, et, 
s'i l y a li eu, leur impartir un delai pour se 
prononcer. 

A la fin de ses travaux, la Commission dres
sera un rapport qui en constatera le resultat 
et dont un exemplaire sera remis a chacune 
des Parties. 

L es Parties ne eront jamais li6es par Jes 
considerations de fait, de droit ou autres aux
quelles la Commission se sera arretee. 

Sous reserve de la disposition de !'article 7, 
a linea 3, Jes travaux de la Commission devront, 
ii mains que Jes Parties en conviennent diffe-

remment, etre termines clans un dela i de six 
mois a compter du jour ou la Commission 
aura 6te saisie du litige. 

Art. 13. A mains de stipulations speciales 
contraires, la Commi sion permanente de con
cil iation reglera elle-meme sa procedure qui, 
clans tous les cas, devra etre contradictoire. 
En matiere d'enquetes, la Commission, si elle 
n' en d6cide autrement a l 'unanimite, se con
formera aux disposit ions du Titre III (Com
mission in ternationale d'enquete) de la Con
vention de La Haye du 18 octobre 1907 pour 
le reglement pacifique des conflits interna
tionaux. 

Art. 14. La ,Co':'mis ion permanente de con
oil iation se reumra, sauf accord contraire 
en tre Jes Parties, au lieu designe par son Pre
s ident. 

Art. 15. Les travaux de la Commission 
permanente de conci li ation ne sont publics 
qu'en vertu d'une decision prise par la Com
mission avec l'assentiment des Parties. 

Les H autes Parties contractantes s'engagent 
a ne pas publier le resultat des travaux de la 
Commission sans s'etre prealablement consul
tees. 

Art. 16. Les Parties seront representees 
aup1·es de l a Commission permanente de con
cil iation par des agents ayant m ission de 
servir d'intermediaires entre elles et l a Com
mi s1on; elles pourront, en outre, se faire 
assister par des conse il s et experts nommes 
par ell es a cet effet et demander !'audition 
de toutes personnes dont le temoignage leur 
paraltrait ut ile. 

La Commission aura, de son cote, l a facul te 
de demander des exp] ications orales aux 
agents, conseils et experts des deux Parties, 
ainsi qu'a toutes personnes qu'elle jugerait 
uti le de faire comparaitre avec l'assentiment 
de leur Gouvernement. 

Art. 17. Sau£ dispositions contraires du pre
sent Tra ite, Jes decisions de la Commission 
pe rmanente de conciliation seront prises a la 
majorite des voix. 

La Commiss ion ne pourra prendre de de
cision portant sur le fond du differend que si 
tous Jes membres ant ete dument convoques 
et si au mains tous Jes membres choisis en 
commun sont presents. 

Art. 18. Les H autes Parties contractantes 
s'engagent a faciliter Jes travaux de la Com
mission permanente de conciliation et, en par
ticu lier, a assurer a cell i-ci !'assistance de 
leurs autorites competentes, a Jui fournir clans 
la plus large mesure possible tous documents 
et informations uti les et a prendre Jes mesures 
necessaires pour permettre a la Commission de 
proceder sur leur territoire a la citation et a 
!'audition de temoins ou d'experts et a des 
tran ports sur Jes lieux. 

Art. 19. Pendant la duree des travaux de 
la Commission permanente de conciliation 
chncun des Commissaires recevra une indem
nite dont le montant sera arrete d'un com
mun accord entre Jes H autes Parties contrac
tantes qu i en supporteront chacune une part 
egale. 

Art. 20. Dans tous Jes cas et notamment si 
l a question au sujet de l aquelle Jes Parties 
sont divi sees resulte d'actes deja effectues OU 

sur le point de l'etre, la Cour permanente de 
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Justice internationale statuant conforrnement 
a !'article 41 de son Statut ou, selon le cas, 
le Tribunal arbitral, indiqueront dans le plus 
bref delai possible quelles mesures provisoires 
doivent etre prises; la Commission perma
nente de conciliation pourra, s'i l y a lieu, 
agir de meme apres entente entre Jes Parties. 

Chacune des Hautes Parties contractantes 
s'engage a s'abstenir de toute rnesure suscep
tible d'avoir une repercussion prejudiciable a 
!'execution de la decision OU aux arrange
ments qui seraient proposes par la Commis
sion permanente de conciliation et, en general, 
a ne proceder a aucun acte de quelque nature 
qu'i l so it susceptible d'aggraver ou d'etendre 
le differend. 

Art. 21. Le present Traite reste applicable 
entre Jes Hautes Parties contractantes encore 
que d'autres Puissances aient egalement un 
interet dans le differend. 

Art. ~2. Si quelque contestation venait a 
surgir entre Jes Hautes Parties contractantes 
relativement a !'interpretation du present 
Traite, cette contestation serait portee devant 
la Cour permanente de Justice internationale 
suivant la procedure prevue dans !'article 4 
alinea 2. 

Art. 23. Le present Traite sera ratifie. Les 
ratifications en seront echangees a La H aye 
aussitot que faire se pourra. 

Art. 24. Le present Traite entrera en 
vigueur des l'echange des ratifications et aura 
une duree de dix ans a compter de son entree 
en vigueur. S'il n'est pas denonce six mois 
avant !'expiration de cette periode, ii sera con
sidere comme renouvele tacitement pour une 
nouvelle periode de cinq ans et ainsi de 
suite. 

Si, !ors de !'expiration du present Traite, 
une procedure quelconque en vertu de ce 
Traite se trouvait pendante devant la Com
mission permanente de conciliation, devant le 
Cour permanente de Justice internationale ou 
devant le Tribunal d'arbitrage, cette proce
dure serait poursuivie jusqu'a son achevement. 

En foi de quoi les Plenipotentiaires susnom
mes ont signe le present Traite et y ont ap-
pose leurs cachets. · 

Fait a Geneve en double exemplaire le 14 
septernbre 1929. 

(L.S.) Beelaerts van Blokland. 
(L.S.) Dr. Eduard Benes. 

14 Juni 1930. WET, hnudende goedkeuring 
van het Protocol met bijlage nopens de 
herziening van het Statuut van het Per
manente Hof van Internationale Jnstitie, 
aangenomen door de Tiende Vergadering 
van den Volkenhond op 14 September 1929. 
s. 2:ll. 

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

dat het vanwe~e Ons te Geneve op 14 Septem
ber 1929 onderteekende Pre.toe"] met bijlage 
nopens de herziening van bet Statuut van bet 
PermanPnte Hof van Internationale Justitie, 
aangenomen door de Tiende Vergadering van 
den Volkenbond op 14 September 1929, in-

gevolge artikel 58 der Grondwet de goedkeuring 
der Staten-Generaal behoeft ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz . 
Art. 1. Het vanwege Ons te Geneve op 

14 September 1929 onderteekende Protocol 
met bijlage nopens de herziening van het Statuut 
van het Permanente Hof van Internationa le 
,Justitie, aangenomen door de Tiende Vergade
ring van den Volkenbond op 14 September 
1929, in afdruk nevens deze wet gevoegd 
wordt goedgekeurd. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 14den 

Juni 1930. 
WILHELMINA. 

De J1iinister van Buitenla.ndsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

( Uitgeg. 2 Juli 1930.) 

Fransche tekst. 

PROTOCOLE. 

1. Les soussignes, dument autorises, con
viennent, au nom des gouvernements qu'ils 
representent, d'apporter au Statut de la Cour 
permanente de Justice internationale les amen
dements qui sont indiques dans !'annexe au 
present Protocole et qui font l 'objet de la reso
lution de l'Assemblee de la Societe des Nations 
du 14 septembre 1929. 

2. Le present Protocole, dont Jes textes 
fran9ais et anglais feront egalement foi, sera 
soumis a la signature de tous Ies signataires du 
Protocole du 16 decembre 1920, auquel est 
annexe le Statut de la Cour permanente de 
Justice internationale, a insi qu'a. celle des 
Etats-Unis d' Amerique. 

3. Le present Protocole sera ratifie. Les 
instruments de ratification seront deposes, si 
possible avant le l er septembre 1930, entre 
les mains du Secrctaire general de la Societe 
des ations, qui en informera les Membres 
de la Societe et Jes Etats mentionnes dans !'an
nexe au Pacte. 

4. Le present Protocole entrera en vigueur 
le l er septembre 1930, a condition que le Con
seil de la Societe des Nations se soit assure que 
Ies M:embres de la Socicte des Nations et les 
Etats mentionnes dans !'annexe au Pacte, qui 
auront ratifie le Protocole du 16 decembre 1920, 
mais dont la ratification sur le present Protocole 
n'aurait pas encore ete recue a cette date, ne 
font pas d'objection a l'entree en vigueur des 
amendements au Statut de la Cour qui sont 
indiques dans !'annexe au present Protocole. 

5. Des l'entree en vigueur du present Proto
cole, Jes nouvelles dispositions feront partie 
du Statut adopte en 1920 et les dispositions 
des articles primitifs objet de la revision seront 
abrogees. Il est entendu que, jusqu'au l er 
janvier 1931, la Cour continuera a exercer ses 
fonctions conformement au Statut de 1920. 

6. Des l'entree en vigueur du present Proto
cole, toute acceptation du Statut de la Cour 
signi.fiera acceptation du Statut revise. 

7. Aux fins du present Protocole, les Etats
Unis d'Amerique seront dans la meme position 
qu'un Etat a_vant ratifie le Protocole du 16 
decembre 1920. 



469 14 JUNI (S.231) 1930 

Fait a Geneve, le quatorzieme jour de sep
tembre mil neuf cent vingt-neuf, en un seul 
exemplaire qui sera depose dans les archives 
du Secretariat de la Societe des Nations. Le 
Secretaire general adressera des copies certi
fiees conformes aux Membres de la Societe des 
Nations et aux Etats mentionnes dans !'annexe 
au Pacte. 

Union Sud-Africaine: 
Eric H. Louw. 

Allemagne: Fr. Gaus. 
Australie: W . Harrison Moore. 
Autriche: Dr Marcus Leitmaier. 
Belgique: Henri Rolin. 
Bolivie: A. Cortadellas. 
Bresil: M. de Pimentel Brandao. 
Grande-Bretagne et Irlande du Nord: 

a insi que toutes parties de !'Empire britan
nique non membres separes de la Societe des 
Nations. 

Arthur Henderson. 
Bulgarie: Vladimir Molloff. 
Canada: R. Dandurand. 
Chili: Luis V. de Porto-Seguro. 
Chine: Chao-Chu Wu. 
Colombie: Francisco Jose Urrutia. 
Danemark: Georg Cohn. 
Republique Dominicaine : 

M. L . Vasquez G. 
Espagne: C. Botella. 
Estonie: A. Schmidt. 
Etats Unis d'Amerique: 

Jay Pierrepont Moffat. 
Roumanie: Antoniade. 
Finlande: A. S. Yrjo-Koskinen. 
France: Henri Fromaizeot. 
Grece: Politis. ., 
Guatemala: Luis V. de Porto-Seguro. 
Haiti: Luc Dominique. 
H ongrie: Ladislas Gajzago. 
I nde: Md. Habibullah. 
Etat Libre d' lrlande: 

John A. Costello. 
Jtali?: Vittorio Scialoja. 
J apon: Isaburo Yoshida. 
Lettonie: Charles Duzmans. 
Liberia: A. Sottile. 
Luxembourg: Bech. 
Nicaragua: Francisco Torres F. 
Norvege: Arnold Raestad. 
Nouvelle-Zelande: . 

Panama: 
Paraguay: 
Pays-Bas: 
Perou: 
Perse: 
Pologne: 

Portugal: 

C. J. Parr. 
J. D. Arosemena. 
R. V. Caballero de Bedoya. 
v . Eysinga. 
Mar. H. Cornejo. 
P. P. Kitabgi. 
M. Rostworowski. 
S. Rundstein. 
Prof. Doutor J . Lobo 

d' Avila Lima. 
Salvador: J. Gustavo Guerrero. 
Royaume des Berbes, Croates et Slovenes: 

T. Choumenkovitch. 
Siam: Varnvaidya. 
Suede: E. Marks v. Wiirtemberg. 
Suisse: Motta . 
Tchecoslovaquie: Zd. Fierlinger. 
Uruguay: A. Guani . 
Venezuela: (;. Zumeta. 

A n nexe a u p rolocole du 14 S eptemb re 1929. 

AMENDEMENTS AU STATUT DE LACOUR 
PERMANENTE DE JUSTICE INTER

NATIONALE. 
Les articles 3, 4, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 

26, 27, 29, 31, 32 et 35 sont remplaces par les 
dispositions suivantes : 

Nouvelle redaction de !'article 3. 
La Gour se compose de quinze membres. 

Nouvel article 4. 
Les membres de la Gour sont elus par l'Assem

blee et par le Conseil sur une liste de personnes 
presentees par les groupes nationaux de la Gour 
d'Arbitrage, conformement aux dispositions 
8Uivantes. 

En ce qiii concerne les .Membres de la Societe 
qui ne sont pas representes a la Gour permanente 
d' Arbitrage, les listes de candidats seront presen
tees pas des groupes nationaux, designes a cet 
efjet par leurs Gouvernements, dans les memes 
conditions que celles stipulees pour les membres de 
la Gour d'Arbitrage par /'article 44 de la Conven
tion de la Haye de 1907 sur le reglement pacifiq_ue 
des confiits internationaux. 

En l'absence d'accord special, l'Assemblee, sur 
la proposition du Conseil, reglera les conditions 
auxquelles peut participer a l' election des membres 
de la Gour un Etat qui, toiit en ayant accepte le 
Statut de la Gour, n'est pas Membre de la Societe 
des Nations. 
Nouvelle redaction de !'article 8. 

L'Assemblee et le Conseil procedent indepen
damment l'un de l'autre a l'elect-icn des membres 
de la Gour. 
Nouvelle redaction de !'article 1 <> . 

Les membres de la Gour sont elus pour neuf 
ans. 

lls sont reeligibles. 
lls restent en fonction jusqu'a leur remplace

ment. Apres ce remplacement, ils continuent de 
connaUre des afjaires dont ils sont deja saisis. 

En cas de demission d'un membre de la Gour, 
la demission sera adressee au President de la 
Gour, pour etre transmise au Secretaire general 
de la Societe des Nations . 

Cette derniere notification emporte vacance de 
siege. 
Nouvelle redaction de !'article 14. 

ll est pourvu aux sieges devenus vacants selon 
la methode suivie pour la premiere election, sous 
reserve de la disposition ci-apres: dans le mois 
qui suivra la vacance, le Secretaire general de la 
Societe des Nations procedera a l'invitation prescri
te par l'article 5, et la date d'election sera fixee 
par le Conseil dans sa premiere session. 
Nouvelle redaction de l'article 15. 

Le membre de la Gour elu en remplacement d'un 
membre dont le mandat n'est pas expire acheve le 
terme du mandat de son predecesseur. 
Nouvelle redaction de !'article 16. 

Les membres de la Gour ne peuvent exercer 
aucune fonction politique ou administrative, ni 
se livrer a aucune autre occupation de caractere 
professionnel. 

En cas de doute, la Gour decide. 
Nouvelle redaction de !'article 17. 

Les_membres de la Gour ne peuvent exercer les 



1930 14 Ju N r (S.231) 470 
/onctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans 
aucune afjaire. 

Ils ne peuvent 'f)(Lrticiper au reglem,ent d' aucune 
afjaire dans laquelle ils sont antirieurement inter
venus comme agents, conseilsou avocats de l'une des 
'f)(Lrties, membres d'un tribunal national ou inter
national, d'une commission d'enquete, ou a tout 
autre titre. 

En cas de doute, la Gour decide. 
Nouvelle redaction de !'article 23. 

La Gour reste toujours en /onction, excepte pen
dant les vacances judiciaires, dont les periodes et 
la duree sont fixees 'JXLT la Gour. 

L es membres de la Gour dont les foyers se trou
vent d. plus de cinq jours de voyage normal de La 
Haye auront droit, independamment des vacances 
judiciaires, a un conge de six mois, non compris 
la duree des voyages, tous les trois ans. 

Les membres de la Gour sont tenus, a moins de 
conge regulier, d' empechement pour cause de mala
die ou autre motif grave dvment justifi,e aupres du 
President, d'etre a tout moment a la disposition 
de la Gour. 

Nouvelle redaction de !'article 25. 
Sau/ exception expressement prevue, la Gour 

exerce ses attributions en seance pleniere. 
· Sous la condition que le nombre des juges dis
ponibles pour constituer la Gour ne soit _ pas 
reduit a moins de onze, le Reglement de la Gour 
pourra prevoir que, selon les circonsl,ances et a 
tour de role, un ou plu.sieurs juges pourront elre 
dispenses de sieger. 

Toutefois, le quorum de neuf est BU{Tisant paur 
constituer la Gour. 

Nouvelle redaction de !'article 26. 
Pour les af/aires concernant te travail, et specia

lement pour tes afjaires visees dans la partie X III 
(Travail) du Traite de Versailles et les 'f)(Lrties 
correspondantes des autres traites de 'f)(Lix, la 
Gour statuera dans les conditions ci-apres : 

La Gour constituera pour chaque periode de 
trois annees une chambre speciale composee de 
cing juges designes en tenant compte, autant que 
possible, des prescriptions de l' article 9. Deux 
juges seront, en outre, designes pour remplacer 
celui des juges qui se trouverait dans l'impossibi
lite de sieger, Sur la demande des 'f)(Lrties, ceite 
chambre statuera. A defaut de cette demande, la 
Gour siegera en seance pleniere. Dana les deux cas, 
les juges sont a~sistes de quatre assesseurs tech
niques siegeant a leurs cotes avec voix consul
tative ei asBUrant une j1iste representation des 
interets en cause. 
. L es assesseurs techniques sont choisis dans 
chaque cas special d' apres les regles de procedure 
visees a l'article 30, sur une liste d',,Assesseurs 
pour litiges de travail", composee de noms pre
sentes a raison de deux par chaque M embre de la 
Societe des Nations et d'un nombre egal presente 
par le Gonseil d'administration du Bureau inter
national du Travail. Le Gonseil designera 'JXLT 
moitie des representants des travailleurs et par 
moitie des representants des 'f)(Ltrons pris BUr la 
liste prevue a l'article 412 du 'l.'raite de Versailles 
et les articles correspondants des autres traites de , 
'f)(LiX. 

Le recours a la procedure sommaire visee a 
l'article 29 reste to" jours ouvert dans les afjaires 
visees a l' alinea premier du present article, si les 
'f)(LTties le demandent. 

Dana les afjaires concernant le travail, le 

Bureau international aura la faculte de fournir 
a la Gour tous les renseignements necessaires et, 
a cei efjei, le Direcleur de ce Bureau recevra com
munication de toutes les pieces de procedure pre
sentees par ecrit. 
Nouvelle redaction de !'article 27. 

Pour les afjaires concernant le transit ei les 
communications, ei specialement pour les afjaires 
visees dans la 'f)(Lrtie XII (Ports, Voies d' eau, 
Voies ferrees) du Traite de Versailles et les par
ties correspondantes iles autres traites de paix, 
la Gour statuera dans les conditions ci-apres : 

La Gour constatuera, pour chaque periode de 
trois annees, une chambre speciafe composee de 
cinq juges designes en tenant compte autant que 
possible des prescriptions de l'article 9. Deux 
juges seront, en outre, designes pour remplacer 
celui des juges que se trouverait dans l'impossi
bilite de sieger. Sur la demande des parties, cette 
chambre statuera. A defaut de cette demande, la 
Gour siegera en seance pleniere. Si les 'f)(Lrties le 
desirent, ou si la Gour le decide, les juges seront 
assistes de quatre assesseurs techniques siegeant a 
leurs cotes avec voix c=ltative. 

Les assesseurs techniques seront choisis dans 
chaque cas special d' apres les regles de procedure 
visees a l'article 30, BUr une liste d',,Assesseurs 
pour litiges de transit et de comm1mications", 
composee de noms presentes a raison de deux 'f)(Lr 
chaque Membre de la Societe des Nations . 

Le recours a la procedure sommaire visee a 
l'article 29 reste toujours ouvert dans les afjaires 
visees a l' alinea premier du present article, si 
les parties le demandent . 

Nouvelle redaction de !'article 29. 
En vue de la prompte expedition des afjaites, 

la Gour compose annuellement une Ghambre de 
cinq juges, appeles a statuer en procednre som
maire lorsque les parties le demandent. Deux 
juges seront, en outre, designes, pour remplacer 
celui des j1tges qui se trouverait dans l'impossi
bilite de sieger. 
Nouvelle redaction de !'article 31. 

L es juges de la nationalite de chacune des par
ties en cause conservent le droit de sieger dans 
l' afjaire dont la Gour est saisie. 

Si la Gour compte BUr le siege un juge de la 
nationalite d'une des parties, l'autre partie peut 
designer une personne de son choix pour sieger en 
qualite de juge. Gelle-ci devra etre prise de prefe
rence parmi les personnes qui ont ete l'objei d'une 
presentation en conformate des articles 4 et 5. 

Si la Gour ne compte sur le siege aucun juge de 
la nationalite des parties, chacune de ces parties 
peut proceder a la designation d'un iuge de la 
meme maniere qu'au 'f)(Lragraphe precedent. 

La presente disposition s'applique dans le cas 
des articles 26, 27, et 29. En pareils cas, le Presi
dent priera un, ou, s'il y a lieu, deux des membres 
de la Gour composant la Ghambre, de ceder leur 
place aux membres de la Gour de la nationalite 
des parties interessees ei, a de1aut OU en cas 
d' empechement, aux juges specialement designes 
par les 'f)(Lrties. 

Lorsque plusieurs parties font cause commune, 
elles ne comptent, pour l' application des disposi
tions qui precedent, que pour une seule. En cas de 
doute, la Gour decide. 

Les juges designes, comme il est dit aux para
;raphes 2, 3 et 4 du present article, doivent satis
faire aux prescriptions des articles 2 ; 17, alinea 
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2 ; 20 et 24 du present Statut. Jls participent a 
la decision dans des conditions de comple,te egalite 
avec leurs collegues. 
Nouvelle redaction de !'article 32. 

Les membres de la Gour re,;oivent un traitement 
annuel. 

Le pre~ident rer;oit une allocation annuelle 
speciale. 

Le vice-president rer;oit une allocation Speciale 
pour chaque iour ou il remplit les fonctions de 
president. 

Les juges designes par application de l' article 
.31, autres que les membres de la Gour, rer;oivent 
une indemnite pour chaq11e jour ou ils exercent 
leurs fonctions. 

Ges traitements, allocations et indemnites sont 
fixes par l'Assemblee de la Societe des Nations 
=r la proposition du Gonseil. Ils ne peuvent etre 
diminues pendant la duree des fonctions. 

Le traitement du (heftier est fixe par l' Assem
blee sur la proposition de la Gour. 

Un reglement adopt,! par l'Assemblee fixe les 
conditions dans lesquelles les pensions sont allou
ees aux membres de la Gour et a11 (heftier, ainsi 
que les conditions dans lesquelles les membres de 
la Gour et le Greftier rer;oivent le remboursement de 
leurs frais de voyage. 

Les traitements, indemnites et allocations sont 
exempts de tout imp6t. 
Nouvelle redaction de !'article 35. 

La Gour est ouverte aux M embres de la Societe 
des Nations, ainsi qu'aux Etats mentionnes 
a l'Annexe au Pacte. 

Les conditions auxquelles elle est ouverte aux 
autres Etats sont, sous reserve des dispositions 
particulieres des traites en vigueur, reglees par le 
Gonseil, et dans tous les cas, sans qu'il puisse en 
Tesulter pour les parties aucune inegalite devant 
la Gour. 

Lorsqu'un Etat, qui n'est pas Membre de la 
Societe des Nations, est partie en cause, la Gour 
fixera la contribution aux frais de la Gour que 
cette partie devra supporter. Toutefois cette dis
position ne s' appliquera pas, si cet Etat participe 
aux depenses de la Gour. 

Le texte fran,;ais de !'article 38, n° 4, est 
remplace par la disposition suivante : 

4. Sous reserve de la disposition de l' article 
59, les decisions judiciaires et la doctrine des 
publicistes les plus qualifies des difjerentes nations, 
comme moyen a·uxUiaire de determination des 
regles de droit. 

[II n'y a pas de changement dans le texte 
anglais.] 

Les articles 39 et 40 sont remplaces par Jes 
dispositions ci-apres : 
Nouvelle redaction de !'article 39. 

Les langues ofticielles de la Gour sont le fran,;ais 
et l' anglais. Si les parties sont d' accord pour que 
toute la procedure ait lieu en franr;ais, le jugement 
sera prononce en cette langue. Si les parties sont 
s' accord pmir que t ute la procedure ait lieu en 
anglais, le jugement sera prononce en cette langue. 

A defaut d'un accord fixant la langue dont i l 
sera fait usage, les parties pourront employer 
pour ies plaidoiries celle des deux langues qu' elles 
prefereront, et l'arret de la Gour sera rendu en 
franr;ai s et en anglais. Ence cas, la Gour designera 
en meme temps celui des deux te~tes qui /era foi. 

La Gour pourra, a la demande de toute partie, 

autoriser l'emploi d'une langue autre que le 
franr;ais ou l' anglais. 
Nouvelle redaction de !'article 40. 

Les afjaires sont portees devant la Gour, selon 
le cas, soit par notification du compromis, soit 
par une requete, adressees au (}refje ; dans les 
deux cas, l'objet du difjerend et les parties en 
cause doivent etre indiques. 

Le (}refje donne immediatement communication 
de la requete a tous interesses. 

ll en informe egalement les Membres de la 
Societe des Nations par l'entremise du Secretaire 
general, ainsi que les Etats admis a ester en justice 
devant la Gour. 
Le texte anglais de !'article 45 est remplace par 
la disposition suivante : 

'l'he hearing shall be under the control of the 
President or, if he is unable to preside, of the 
Vice-President; i f neither is able to presid,, the 
senior judge present shall preside. 

[Il n'y a pas de changement dans le texte 
fran c;,ais.] 

Le nouveau chapitre suivant est ajoute au 
Statut de la Cour : 

CHAPITRE IV. 
Avis Gonsultatifs. 

Nouvel article 65. 
Les questions sur lesquelles l'avis conB11ltatif 

de la Gour est demand,!, sont exposees a la Gour 
par une requete ecrite, signee soit par le President 
de l'Assemblee ou par le President du Gonseil 
de la Societe des Nations, soit par le Secretaire 
general de la Societe agissant en vertu d'instruc
tions de l' Assemblee ou du Gonseil. 

La requete formule, en termes precis, la question 
sur laquelle l'avis de la Gour est demande. Il y 
est joint tout document pouvant servir a elucider 
la question. 
Nouvel article 66. 

1. Le (heftier notifie immediatement la re
quete demandant l'avis consultatif aux membres 
de la Societe des . Nations par l' entremise du 
Secretaire general de la Societe, ainsi qu'aux 
Etats admis a ester en justice devant la Gour. 

En outre a tout M embre de la Societe, a tout 
Etat admis a ester devant la Gour et a toute or
ganisation internationale juges, par la Gour ou 
par le President si elle ne siege pas, susceptibles 
de fournir des renseignements sur la question, le 
Greftier fait connaitre, par communication speciale 
et directe, que la Gour est disposee a recevoir des 
exposes ecrits dans un rlelai a fixer par le Presi
dent, ou a entendre des exposes oraux au cours 
d'une audience publique tenue a cet efjet. 

Si un des Membres de la Societe ou des Et,1ts 
mentionnes au premier alinea du present para
graphe, n'ayant pas ete l'objet de la communi
cation speciale ci-dessus visee, exprime le desir 
de soumettre un expose ecrit ou d'etre entendu, la 
Gour statue. 

2. Les Membres, Etats ou organisations qui 
nnt present,! des expow!s ecrits ou ora ux sont 
admis a discuter les exposes faits par d'autres 
Membres, Etats et organisations dans les formes, 
mesures et delais fixe8, dans chaque cas rl' espece, 
par la Gour, ou, si elle ne siege pas, par le Presi
dent. A cet efjet, le (}refjier communique en temps 
voulu les exposes ecrits aux Membres, Etats ou 
organisat.:ons qui en ont eux-meme.s presentes. 
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Nouvel article 67. 
La Gour prononcera ses avis consultati fs en 

audience publiquc, le Secretaire gene•al de la 
Soc·iete des Nations et les reprl.sentants des mem
bres de la Societe, de.s Et,ats et des organisations 
internationales dire,dement interesses etant pre
venus. 
Nouvel article 68. 

Dans l' exercice de ses attributions consultatives, 
la Gour s'inspirera en outre. des dispositions du 
Statut qui s'appliquent en matiere contentieuse, 
dans la mesure ou elle les reconnattra applicables. 

Engelsch e tekst. 

PROTOCOL. 

1. The undersigned, duly authorised, agree, 
on behalf of the Governments which they re
present, to make in the Statute of the Permanent 
Court of International Justice the amendments 
which are set out in the Annex to the present 
Protocol and which form the subject of the 
resolution of the Assembly of t he League of 
Nations of September 14th, 1929. 

2. The present Protocol, of which the French 
and English texts are both aut-hentic, shall be 
presented for signature to all the signatories 
of the Protocol of December 16th, 1920, to which 
the Statute of the Permanent Court of Inter
national Justice is annexed, and to the United 
States of America. 

3. The present Protocol shall be ratified. The 
instruments of ratification shall be deposited, 
if possible before September 1st. 1930, with the 
Secret1try-General of the League of Nations, 
who shall inform the Members of the League 
of Nations and the States mentioned in the 
Annex to the Covenant. 

4. The present Protocol shall enter into 
force on September 1st, 1930, provided t hat 
the Counci l of t he League of Nations has satis
fied itself that those Members of the League 
of Nations and States mentioned in t-he Annex 
to the Covenant which have ratified the Proto
col of December 16th, 1920, and whose ratifi
cation of the present Protocol has not been 
received by that date, have no objection to the 
coming into force of the amendments to the 
Statute of the Court which are annexed to the 
present Protocol. 

5. After the entry into force of the present 
Protocol, the new provisions stall form part 
of the Statute adopted in 1920 and the provisi
ons of the original arti cles which have been made 
the subject of amendment shall be abrogated. 
It is understood that, until January 1st, 1931, 
the Court shall continue to perform its functions 
in accordance with the Statute of 1920. 

6. After the entry into force of the present 
Protocol, any acceptance of the Statute of the 
Court shall constitute an acceptance of the 
Statute as amended. 

7. For the purposes of the present Protocol, 
the United States of America shall be in the 
same position as a State which has ratified the 
Protocol of December 16th, 1920. 

Done at Geneva, the fourteenth day of Sep
tember, nineteen hundred and twenty-nine, 
in a single copy which shall be deposited in the 
archives of the Secretariat of the League of 

Nations. The Secretary-General sha ll deliver 
authenticated copies to the Members of t he 
League of Nations and to the States mentioned 
in the Annex to the Covenant. 

( Zie voor de onderteekeningen de Fransche 
tekst.) 

Annex to lhe prol <teol of S epte mber 141929. 

AMENDMENTS TO THE STATUTE OF 
THE PERMANENT COUR'T OF INTER-

ATIO AL JUSTICE. 

Articles 3, 4, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 26, 
27, 29, 31, 32 and 35 a re replaced by the follo
wing provisions : 
New text of Article 3. 

The Court shall wnsist of fifteen members. 
New text of Article 4. 

The members of the Court shall be elected by 
the Assembly and by the Council from a list of 
persons nominated by the national groups in the 
Court of Arbitration in acwrdance with the fol 
lowing provisions. 

I n the case of Members of the L eague of Nations 
not represented in the Permanent Court of Arbi
tration, the lists of candidates shall be drawn up 
by national groups appointed for this purpose 
by their Governments under the same wnditions 
as those prescribed fw members of the Permanent 
Court of Arbitration by Article 44 of the Conven
tion of the Hague of 1907 for the pacific settlement 
of international disputes. 

The conditions under which a State which 
has accepted the Statute of the Court but is not a 
member of the League of Nations, may participate 
in electing the members of the Court shall, in the 
absence of a special agreement, be laid down by 
the Assembly on the proposal of the Council. 
New text of Article 8. 

The Assembly and the Council shall proceed 
independently of one another to elect the member,• 
of the Court. 
New text of Article 13. 

The members· of. the Court shall be elected for 
nine years. ' 

They may be re-el•.cted. 
They shall wntinut to discharge their duties 

until their places have been filled . Though repla
ced, they shall finish any case~ which they may 
have begun. 

In the case of the resignation of a member of 
the Gour,, the resignation will be addressed to 
the President of the Court for transmission to 
the Secrelary-General of the League of N ations. 

This last notification malces the place vacant. 
New text of Article 14. 

fl acancies which may occur shall be filled by 
the same method as that laid down for the first 
election, sub_iect to the fol/awing provision : the 
Secretary-General of the League of Nations shall, 
wi,hin one month o.f the occurence of the vacancy, 
proceed to iss1.te the invitrttions provided for in 
Article 5, and the date of the election shall be 
fixed by the Council at its next session. 
New text of Article 15. 
A member of the Court elected to replace a member 
whose period of appointment has not expired, 
will hold t.he avpointment for the rema,inder of hi.
predecessor's term. 
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New t.ext of Article 16. 
The members of the Court may not exercise any 

political nr administrative function, nor engage 
in any other occupation of a professional nature. 

Any iloubt on this point is settled by the decision 
of the Coiirt. 

New text of Article 17. 
No member of the Court may act as agent, 

counsel or advocate in any case. 
No m embe,.. may participate in the decision 

of any case in which he ha-• previously taken an 
active part as agent, counsel or advocate for one 
of the contesting parties, or as a member of a 
national or international Court, or of a com
m.:ssion of enquiry, or in any other capacity. 

Any doubt on this point is settled by the decision 
of the Court. 

New text of Article 23. 
The Grmrt shall ~emain permanently in session 

except during the juiicial vacations, the d"tes 
and duration of ,,,hich shall be fixed by the Court. 

:lfembers of the Court whose homes are sit·ua
ted at more than five days' normal journey from 
The Hague shall be entitled, apart from the jndi
cial vocations, to six months' /.eave every three 
years, not including the tim, spent in travelling. 

Members of the Court shall be bound, unlP.Ss 
they are on regular leave or prevented from atten
ding by illnes.• or other serioiis reason duly ex
plained to the President, to hold themselves per
manently at the disposal of the Coiirt. 

New text of Article 25. 
The full Court shall sit except when it is ex

pressly provided otherwise. 
Subject to the condition that the number of 

judge.• available to constitute the Court is not 
thereby reduced below eleven, the Rules of Court 
may provide for allowing one or more judges, 
according to circumstances and in rotation, to 
be dispensed from sitting. 

Provided always that a quorum of nine judges 
shall suffice to constitute the Coiirt. 

New text of Article 26. 
Labour cases, particularly case..• referred to 

in Part XIII (Labour) of the Treaty of Versailles 
and the corresponding portions of other Treaties 
of Peace, shall be heard and determined by the 
Court under the following conditions. 

The Court will appoint every three years a 
sp,cial Chamber of five judges, selected so far as 
possible with due regard to the provisions of 
Article 9. In ad,Jition, two judges shall be select,,il 
for the purpose of replacing a ji,dge who finds it 
impo,•sible to sit. If the parties so demand, cases 
will be heard and determined by chis Chamber. 
In the absence of an1/ such demand, the lull Court 
will sit . In both cases, the judges will be assisted 
by four technfoal ass,,ssors sitting with them, but 
without the right to vote, and chosen with a view 
to ensuring a just representation of the competing 
interests. 

The technical a8sessors shall be chosen for 
each partic1 lar case in nccordance with rules o/ 
procedure under Article 3fJ from a list of ,,Asses
sors for Labour Cases" composed of two persons 
nominated by each Member of the League of 
Nations and an eauivalent number nominated 
ty the Governing Body of the Labour Office. The 
Governing Body will nominate, as to one-half, 
representatives of the workers, and, as to one-half, 

repres-,ntatives of employers rrom the list referred to 
in Article 412 of the Treaty of Versailles and the 
corresponding Articles of the other Treaties nf 
Peace. 

Recourse may always be ha.d lo the summary 
procedure pr?vided for in Artir,le 29, in the cases 
referred to in the first paragraph of the present 
Articfo, if the parties so request. 

In Labour cases, the International Office shall 
be at liberty to furnish the Court with all relevant 
in formation, and for this purpose the Director 
of that Offia shall receive copies of all th, written 
proceed-ings. 
New text of Article 27. 

Cases relating to transit and c01nmunications, 
particularly cases refered to in Part XII (Ports, 
Waterways and Railways) of the Treaty of Ver
sailles and the corresponding portions of the 
other Treaties of Peace, shall be heard and deter
mined by the Gour. under the following conditions : 

The Court will appoint every three years a 
special Chamber of five judges, selected so far as 
possible with due regard to the provisions of 
Article 9. In addition, two judges shall be selected 
for the purpose of replacing a judge who finds it 
impossible to sit. If the parties so demand, cases 
will be heard and determined by this Chamber. 
In the absence of any such demand, the full 
Court will sit. When desired by the parties or 
decided by the Court, the judges will be assisted 
by four technical assessors sitting with them, but 
without the right to vote. 

The te~hnical assessors shall be chosen for 
each particular case in accordance with rules of 
procedure under Article 30 from a list of ,,Asses
sors for Transit and Communications Cases" 
compo.sed of two persons nominated by each Mem
ber of the League of Nations. 

Recourse may always be had to the summary 
procedure provided for in Article 29, in the cases 
referred to in the first paragraph of the present 
Article, if the parties so request. 
New text of Article 29. 
. With a view to the speedy despatch of business, 

the Court shall form annually a · Chamber com
posed of five judges who, at the request of the 
contesting parties, may hear and determine cas~s 
by summary procedure. In addition, two judges 
shall be selected for the purpose of replacing a 
judge who finds it impoasible to sit. 
New text of Article 31. 

Judges of the nationality of each of the con
testing parties shall retain their right to sit in the 
case before the Comt. 

If the Court includes upon the Bench a judge 
of the nationality of one of the parties, the other 
party may choose a person to sit as judge. Such 
person shall be chosen preferably from among 
those persons who have been nominated as can
didates as provided in Articles 4 and 5. 

If the Coiirt includes upon the Bench no judge 
of the nationaZ,:ty of the contesting parties, each 
of these parties may proceed to select a judge as 
provided in the preceding paragraph. 

The present provision shall apply to the case 
of Articles 26, 27 and 29. In such cases, the 
President shall request one or, if necessary, two 
of the members of the Court forming the Cham
ber to give place to the members of the Coiirt of 
the nationality of the parties concerned, and 
failing such or if they are unable to be present, 
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•to the judges specially appointer}, by the parties. 

Should there be several parties in the same in
terest, they shall, for the purpose of the prece,J,ing 
provisions, be reckoned as one party only. Any 
doubt upon this point is settled by the decision of 
. the Ooitrt. 

Judges selected as laid down in paragraphs 
2, 3 and 4 of th-is Article shall fulfil the conditions 
.required by Articles 2, 17 (paragraph 2), 20 and 
24 of this Statute. They shall take part in the 
decision on terms of complete equality with their 
-colleagues . 

New text of Article 32. 
'f.'he members of the Court shall receive an 

.annual salary. 
The President shall receive a special annual 

.allowance. . 
The Vice-President shall receive a special allo

wance for every day on which he acts as President. 
The judges appointed itnder Article 31, other 

.than members of the Court, shall receive an in
demnity for each day on which they sit. 

These salaries, allowances and indemnities 
.shall be fixed by the Assembly of the League of 
Nations on the proposal of the Council. They may 
not be de('.reased during the term of office. 

The salary of the Registrar shall be fixed by 
the Assem~ly on the proposal of the Court. 

Regulations made by the Assembly shall fix 
the conditions under which retiring pensions may 
be given to members of the Court and to the 
Registrar, and the conditions under which mmnbers 
of the Gour and the Registrar shall have their 
travelling expenses refunderl,. 

The above salaries, indemnities and allowances 
shall be free of all taxation. 

New text of Article 35. 
The Court shall be open to the Members of the 

League and also to States mentioned in the Annex 
to the Covenant . 

The conditions under which the Court shall be 
open to other States shall, subject to the special 
prorisions contained in treaties in force, be laid 
down by the Council, but in no case shall sucl/, 
provisions place the parties in a position of 
inequality before the Court. 

When a State which is not a Member of the 
League of Nations is a party to a dispute, the 
Court will fix the amount which that party is to 
contribute towards the expenses of the Court. 'f.'his 
provision shall not apply if such State is bearing 
a share of the expenses of the Court. 

The French text of Article 38, n°. 4, is repla
ced by the following provision : 

4. Sous reserve de la disposition de !'article 
59, les decisions judiciaires et la doctrine des 
publicistes les plus qualifies des differentes 
nations, comme moyen auxiliaire de determination 
des regles de droit. 

[There is no change in the English text.] 
Articles 39 and 40 are replaced by the follo

wing provisions : 

New telft of Article 39. 
The official languages of the Court shall be 

French and English. If the parties agree that 
the case shall be conducted in French, the judgment 
will be delivered in French. If the parties agree 
that the case shall be conducted in EngUsh, the 
judgment wil be delivered in English. 

In the absence of an agreement as to which 
language shall be employer],. each party may, in 
the pleadings, use the language which it prefers ; 
the decision of the Court will be given in French 
and English. In this case the Court will at the 
same time determine which of the two texts shall 
be considerer}, as authoritative. 

The Court may, at the request of any party, 
authorise any language other than French or 
English to be used. 
New text of Article 40. 

Oases are brought before the Court, as the case 
may be, either by the notification of the special 
agreement or by a written application addresser], 
to the Registrar. In either ca.se the subject of the 
contesting parties must he inrlir-ated. 

The Registrar shall forthwith communicate the 
application to all concerned. 

He shall alsn notify th~ Members of the League 
of Nations through the Secretary-General, and 
also any States entitled to appear before the Court. 

The English text of Article 45 is replaced by 
the following provision : 

The hearing shall be under the control of the 
President or, if he is unable to preside, of the 
Vice-President ; i f neither is able to preside, the 
senior judge present shall preside. 

[There is no change in the French text.] 
The following new chapter is added to the 

Statut.e of the Court : 

CHAPTER IV. 
Advisory Opinions . 

New Article 65. 
Questions upon which the advisory opinion of 

the Court is asker], shall be laid before the Court 
bij means of a written reque8t, signed either by 
the President of the Assembr or the Preside.nt 
of the Council of the Leagite o Nations, oi: by the 
Secretary-General of the League under instruc
tions from the Assembly or the Council. 

The request shall contain an exact statement of 
the question upon which an opinion is required, 
and shall be accompanier], by nll documents likely 
to throw light upon the question. 
New Article 66. 

1. The Registrar shalt forthwith give notice 
of the request for an advisory opinion to the Mem
bers of the League of Nations, through the Secre
tary-General of the League, and to any States 
erditled to appear before the Court. 

The Registrar shall also, by means of a special 
and direct communication, notify any Member 
of the League or State admitte,J, to appear before 
the Court or international organisation considered 
by the Court ( or, should it not be sitting, by the 
President) as likely to be able to furnish infor
mation on the question, that the Court will be 
preparerl, to receive, within a time-limit to be 
fixed by the President, written statemen:s, or 
to hear, at a public sitting to be held for the pur
pose, oral statements relating to the question. 

Should any Member or State referred to in the 
first paragraph have failed to receive the communi
cation specified above, such Member or State 
may express a desire to submit a written state
ment, or to be heard ; and the Court will decide. 

2. Members, States, and organisations having 
presenter}, wr-itten or 01 al statements or both shall 
be admitted to comment on the statements made 
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by other Members, States, or organisations in 
the form, to the extent and within the time-limits 
which the Court, or, should it not be sitting, the 
President, shall decide in each particular case. 
Accordingly, the Registrar shall in due time com
municate any such written statements to .Members, 
States, and organisations having submitted similar 
statements. 
New Article 67. 
. The Court shall deliver its advisory opinions 
in open Court, notice ha·ving been given to the 
Secretary-General of the League of Nations and 
to the representatives of Members of the League, 
of States and of international organisa.tion8 im
mediately concerned. 
New Article 68. 

In the exercise of its advisory functions, the 
Court shall further be guide/ by the provisions of 
the Statute which apply in contentious cases to 
the extent to which it recognises them to be appli
cable. 

14 Juni 1930. WET, houdende goedkeuring 
van het Protocol nopens de toetreding 
van de Vereenigde Staten van Amerika 
tot het Protocol van onderteekening van 
het Statuut van het Permanente Hof van 
Internationale Justitie, aangenomen door 
de Tiende Vergader ing van den Volken
bond op 14 September 1929. S. 232. 

Wij WILH;ELMINA, enz .. .. doen te weten : 
Alzoo \Vij in overweging genomen hebben 

dat het vanwege Ons te Geneve op 14 bertem'. 
ber 1929 onderteekende Protocol nopei.s de 
toetreding van de Vereenigde Staten van 
Amerika tot het Protocol van onderteekening 
van het Statuut van het Permanente Hof van 
Internationale Justitie, aangenomen door de 
Tiende Vergadering van den Volkenbond op 
14 September, 1929, ingevolge artikel 58 der 
Grondwet de goedkeuring der Staten-Generaal 
behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. Het vanwege Ons te Geneve op 14 

September 1929 onderteekende Protocol nopens 
de toetreding van de Vereenigde Staten van 
Amerika tot het Protocol van onderteekening 
van het Statuut van het Permanente Hof van 
Internationale Justitie, aangenomen door de 
T10nde Vergadering van den Volkenbond op 
14 September 1929, in afdruk nevens deze 
wet gevoegd, wordt goedgekeurd. 

2. Wij be~ouden Ons de bevoegdheid voor, 
den Secretans-Generaal van den Volkenbond 
een kennisgeving te doen als bedoeld in den 
aanhef van artikel 8 lid 3 van het Protocol. 

3. Deze wet tre~dt in werking met ingang 
van den dag na d1en harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 14den 

Sum 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. ' 

Fransche tekst. 
( Uitgeg. 2 Juli 1930.) 

Protocole. 

Les Etats signataires du Protocole de signa
ture du Statut de la Cour permanente de 

Justice internationale du 16 decembre 1920, 
et Jes Etats-Unis d'Amerique, representes par 
Jes soussignes dument autorises, sont convenus 
des dispositions suivantes, relativement a !'ad
hesion des Etats-Unis d'Amerique audit Pro
tocole sous condition des cinq reserves formu
lees par Jes Etats-Unis clans la resolution 
adoptee par le Senat le 27 janvier 1926. 

Article premier. L es Etats signataires du
dit Protocole acceptent, aux termes des con
ditions specifiees dans Jes articles ci-ap1·es, Jes 
conditions speciales mises par Jes Etats-Unis 
a leur adhesion audit Protocole et enoncees 
clans Jes cinq reserves precitees. 

Art. 2. Les Etats-Unis sont admis i,. par
t iciper, par le moyen de delegues qu' ils de
signeront a cet effet et sur un pied d'egalite 
avec Jes Etats signataires . Membres de la 
Societe des Nations, representes, soit au Con
seil , soit a I' Assemblee, a toutes deliberations 
du Conseil ou de l'Assemblee ayant pour ob
jet Jes elections de juges ou de juges sup
pleants de la Cour permanente de Justice in
ternationale visees au Statut de la Cour. Leur 
voix sera comptee clans le calcul de la ma
jorite absolue requise clans le Statut. 

Art. 3. Aucune modification du Statut de 
la Cour ne pourra avoir lieu sans l'acceptation 
de tous Jes Etats contractants. 

Art. 4. La Cour prononcera ses avis con
sul tatifs en seance ·publique, apres avoir pro
cede aux notifications necessaires et avoir 
donne aux interesses !'occasion d'etre enten
dus, conformement aux dispositions essentielles 
des articles 73 et 7 4 actuels du Reglement 
de la Cour. , 

Art. 5. En vue d'assurer que la Cour ne 
donne pas suite, sans le consentement des 
Etats-Unis, ii. une demande d'avis consultatif 
concernant une question on un differend auquel 
Jes Etats-Unis sont ou declarent etre interes
ses, le . Secreta ire general avisera Jes Etats
Unis, par la voie indiquee par eux a cet effet, 
de toute proposition soumise au Conseil ou a 
! 'Assemble de la Societe des Nations et ten
dant a obtenir de la Cour un avis consultatif 
et, ensuite, si cel a est juge desirable, ii sera 
J?rocede, avec toute la rapidite possible, a un 
echange de vues entre le Conseil ou l'Assem
blee de la Societe des Nations et Jes Etats
Unis sur la question de savoir si Jes interets 
des Etats-U nis sont affectes. 

Lorsqu'une demande d'avis consultatif par
viendra a la Cour, le Greffier en avisera · Jes 
Etats-Unis en meme temps que Jes autres 
Etats mentionnes a !'article 73 actuel du 
Reglement de la Cour en indiquant un delai 

, raisonnable fixe par le President pour la trans. 
mission d'un expose ecrit des Etats-Unis, con
cernant la demande. Si, pour une raison quel
conque, l' echange de vues au sujet de ladite 
demande n'a pu avoir lieu clans des conditions 
satisfaisantes , et si Jes Etats-Unis avisent la 
Cour que la question au sujet de laquelle 
l'avis de la Cour est demande est une ques
tion qui affecte Jes interets des Etats-Unis la 
procedure sera suspendue pendant une peri'ode 
suff,sante pour permettre !edit echange de 
vues entre le Conseil ou I ' Assemblee et Jes 
Etats-Unis. 

Lorsqu'il s'agira de demander a. la Cour un 



1930 14 Ju NI (S.232) 476 

avis consultatif clans un cas tombant sous le 
coup des paragraphes precedents, il sera at
tache a ]'opposition des Etats-Un is la meme 
valeur que celle qui s'attache a un vote emis 
par un Membre de la Societe des Nations au 
sein du Conseil ou de l'Assemblee pour s'op
poser a la demande d' avis consultatif. 

Si, apres l'echange de vues prevu aux para
graphes 1 et 2 du present a1·ticle , ii apparait 
qu'on ne peur. aboutir a aucun accord et que 
Jes Etats-Unis ne sont pas disposes a renoncer 
a leur opposition, la faculte de retrait prevue 
a !'article 8 s'exercera norma lement, sans que 
cet acte puisse etre interprete comme un acte 
inamical, OU cornme un refus de cooperer a 
la paix et a la bonne entente generales. 

Art. 6. Sous reserve de ce qui sera dit a 
!'article 8 ci-apres, Jes dispositions du pre
sent P rotocole auront la meme force et valeur 
que Jes dispositions du Statut de la Cour et 
toute signature ulterieure du Protocole du 16 
decembre 1920 sera reputee impliquer une ac
ceptation des dispositions du present Protocole. 

Art. 7. Le present Protocole sera ra tifie. 
Chaque Etat adressera !'instrument de sa ra
tification au Secretaire general de la Societe 
des N ations, par Jes soins duquel ii en sera 
donne avis a tous Jes autres Etats signataires. 
Les instruments de ratification seront deposes 
clans Jes archives du Secretariat de la Societe 
des Nations. 

Le present Protocole entrera en vigueur des 
que tous Jes Etats ayant ratifie le Protocole 
du 16 decembre 1920, ainsi que Jes Etats-Unis , 
auront depose leur ratification. 

Art.' 8. Les Etats-Unis pourront, en tout 
temps, notifier au Secreta ire general de la 
Societe des Nations qu'ils retirent leur adhe
sion au Protocole du 16 decembre 1920. L e 
Secretaire general donnera immediatement com
munication de cette notification a tous Jes 
autres Etats signataires du Protocole. 

En pareil cas, le present Protocole sera con
sidere comme ayant cesse d'etre en vigueur 
des reception par le Secretaire general de la 
notification des Etats-Unis. 

De leur cote, chacun des autres Etats con
tractants pourra, en tout temps notifier au 
Secretaire general de la Societe des Nations 
qu'il des ire retirer son acceptation des con
ditions speciales mises par Jes Etats-Unis a 
leur adhesion au Protocole du 16 decembre 
1920. L e Secretaire general donnera imme
diatement communication de cette notification 
a tous Jes Etats signataires du present Proto
cole. L e present Protocole sera considere corn
me ayant cesse d'etre en vigueur des que, clans 
un delai ne depassant pas une annee a comp
ter de la date de la reception de la notifica
tion susdite, au moins deux t iers des Etats 
contractants, autres que Jes Etats-Unis, auront 
notifie au Secretaire general de la Societe des 
Nations qu'ils desirent retirer l'acceptation 
susvisee. 

Fait a Geneve, le quatorzieme jour de sep
tembre mi! neuf cent vingt-neuf, en un seul 
exemplaire, dont Jes textes fran9ais et anglais 
feront egalement foi. 

Union Sud-Africaine: Eric H . Louw. 
Allemagne: Fr. Gaus. 

.Australie: W. Harrison Moore. 

A utriche: Dr. Marcus Le,tmaier. 
Belgique : H enri Rolin. 
Bolivie : A. Cortadellas. 
B,·esil : M. de Pimentel Brandao. 
Grande-Bretagne et l rlande du Nord: 

ainsi que toutes parties de !'Empire britan
nique non membres separes de la Societe des 
Nations. 

Bulga,·ie : 
Canada: 
Chili: 
Chine: 
Colombie: 
Guba : 
Danema,·k: 
R epublique 
E spagne : 
Estonie : 
Etats-Unis 

Arthur Henderson. 
Vladimir Mollo££. 
R. Dandurand. 
Luis V. de Porto-Seguro. 
Chao-Chu Wu. 
Francisco Jose Urrutia. 
G. de Bla nck. 
Georg Cohn. 

Dominicaine : M. L . Vasquez G. 
C. Botella. 
A. Schmidt. 

d' A merique: 
Jay Pierrepont Moffat. 

Finlande: A . S. Yrjo-Koskinen. 
France: H enri Fromageot. 
Grece : Politis. 
Guate,nala: F. Mora. 
Haiti: Luc Dominique. 
H ongrie: Ladisl as Gajzago. 
lnde : Md. Habibullah. 
Etat Lib,·e d' lrlande : John A. Costello. 
ltalie: Vittorio Soialoja. 
J apon : Isaburo Yoshida. 
Lettome : Charles Duzmans. 
Liberia: A . Sottile. 
Luxembourg: Bech. 
Nica,·agua: Francisco Torres F. 
Norvege: Arnold Raestad. 
Nouvell e-Z elande : C. J . Parr. 
Panama: J. D. Arosemena. 
Paraguay: R. V. Caballero de Bedoya. 
Pays-Bas: v. Eysinga. 
P erou : Mar. H. Cornejo. 
P erse: P. P. Kitabgi. 
Pologne: M. Rostworowski. 

S. Rundstein. 
Portugal: Prof. Doutor J. Lobo d'Avila 

Lima. 
Roumanie: Antoniade. 
Salvador: J. Gustavo Guerrero. 
Royaume des Berb es, 
Croates et Slovenes : 

I. Choumenkovitch. 
Siam: Varnvaidya. 
Suede : E. Marks van Wiirtemberg. 
Suisse: Motta. 
Tchecoslovaquie: Zd. Fierl inger. 
Uruguay: A. Guani. 
V enezuela: C. Zumeta. 

Engelsche tekst. 
Protocol. 

The States signatories of the Protocol Qf 
fJignature of the Statute of the Permanent 
Court of International Justice, dated Decem
ber 16th, 1920, and the United States of 
America, through the undersigned duly autho
rised representatives , h ave mutually agreed 
upon the following provisions regarding the 
adherence of the United States of America to 
the said Protocol subject to the five reserva
tions formulated by the United States in the 
resolution adopted by the Senate on J anuary 
27th, 1926. 
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Art. 1. The States signator ies of the said 
Protocol accept the .special conditions attached 
by the United States in the five reservations 
mentioned above to its adherence to the said 
Protocol upon the terms and conditions set 
out in the following Articles. 

Art. 2. The United States shall be admit
ted to participate, through representatives de
signated for the purpose and upon an equa
lity with the signatory States Members of 
the League of Nations represented in the 
Council or in the Assembly, in any and all 
proceedings of either the Council or the As
sembly for the election of judges or deputy
judges of the Permanent Court of Internatio
nal Justice, provided for in the Statute of 
the Court. The vote of the United States sh all 
be counted in determining the absolute m a
jority of votes required by the Statute. 

Art. 3. No amendment of the Statute of 
the Court may be made without the consent of 
a ll the Contracting States . 

Art. 4. The Court shall render advisory 
opinions in public sess ion after notice and op
portunity for hearing substantially as provi
ded in the now existing Articles 73 and 74 
of the Rules of Court. 

Art. 5. With a v iew to ensuring that the 
Court shall not, without the consent of the 
United States, entertain any request for an 
advisory opinion touching any dispute or ques
tion in which the United States has or cla ims 
an interest, the Secretary-General of the 
League of Nations shall, through any channel 
designated for that purpose by the United 
States, inform the United States of any 
proposal before the Council or the As
sembly of the League for obtaining an 
advisory opinion from the Court, and thereu
pon, if desired, an exchange of views as to 
whether an interest of the United States is af
fected shal I proceed with all convenient speed 
between the Council or Assembly of the League 
and the United States. 

Whenever a request for an advisory opinion 
comes to the Court, the Registrar shall notify 
the United States thereof, among other States 
mentioned in the now existing Article 73 of 
the Rules of Court, stating a reasonable time
limit fixed by the President within which a 
written statement by the United States con
cerning the request will be received. If for any 
rnason no sufficient opportunity for an ex
change of views upon such request should h ave 
been afforded and the United States advi ses 
the Court that the question upon which the 
opinion of the Court is asked is one that af
fects the interests of the United States, pro
ceedings shall be stayed for a period suffi
c ient to enable such an exchange of views 
between the Council or the Assembly and the 
United States to take place. 

With regard to requesting an advisory opi
nion of the Court in any case covered by the 
preceding parapraphs, there shall be attribu
ted to an objection of the United States the 
same force and effect as attaches to a vote 
against asking for the opinion given by a 
Member of the League of Nations in the 
Council or in the Assembly. 

If, after the exchange of views provided for 
in paragraphs 1 and 2 of this Article, it shall 

appear that no agreement can be reached and 
the United States is not prepared to forgo its 
objection, the exercise of the powers of with
drawal provided for in Article 8 hereof will 
follow naturally without any imputation of 
unfriendliness or unwillingness to co-operate 
generally for peace and goodwill. 

Art. 6. Subject to the provisions of Article 
8 below, the provisions of the present Protocol 
shall have the same force and effect as the 
provisions of the Statute of the Court and any 
future signature of the Protocol of December 
16th, 1920, shall be deemed to be an accep
tance of the provisions of the present Pro
tocol. 

Art. 7. The present Protocol shall be ra
tified. Each State shall forward the instru
ment of ratification to the Secretary-General 
of the League of Nations, who shall inform 
all the other signatory States. The instruments 
of ratification shall be deposited in the ar
chives of the Secretariat of the League of 
Nations. 

The present Protocol shall come into force 
as soon as a ll States which have ratified the 
Protocol of December 16th. 1920, and also 
the United States, have deposited their ratifi
cations. 

Art. 8. The United States may at any time 
notify the Secretary-General of the League of 
Nations that it withdraws its adherence to the 
Protocol of December 16th, 1920. The Secre
tary-General shall immediately communicate 
this notification to all the other States sig
natories of the Protocol. 

In such case, the present Protocol shall 
cease to be in force as from the receipt by the 
Secretary-General of the notification by the 
United States. 

On their part, each of the other Contrac
ting States may at any time notify the Se
cretary-General of the League of Nations 
that it desires to withdraw its acceptance of 
the special conditions attached by the United 
States to its adherence to the Protocol of De
cember 16th, 1920. The Secretary-General 
shall immediately give communication of this 
notification to each of the States signatories 
of the present Protocol. The present Protocol 
shall be considered as ceasing to be in force 
if and when, within one year from the date 
of receipt of the said notification, not less 
than two-thirds of the Contracting States other 
than the United States shall have notified the 
Secretary-General of the League of Nations 
that they desire to withdraw the above-men
tioned acceptance. 

Done at Geneva, the fourteenth day of Sep
tember, nineteen hundred and twenty-nine, in 
a single copy, of which the French and Engl ish 
texts sh all both be authoritative. 

( Z ie voor de onderteekeningen de Fransche 
tekst.) 

14 Juni 1930. WET, houdende goedkeuring 
van het op 13 Januari 1930 te Washing
ton tusschen Nederland en de Vereenigde 
Staten van A rne1·ika gesloten Arbitrage
verdrag. S. 233. 

Wij vVILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
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Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het op 13 J anuari 1930 te Washington tus
schen N ede,·land en de Vereenigde Staten van 
A m erika gesloten Arbitrageverdrag, a lvorens 
te worden bekrachtigd, ingevolge artikel 58 
der Grondwet de goedkeuring der Staten
Generaal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State euz. 
Art. 1. H et nevens deze wet in afdruk ge

voegde op 13 Januari 1930 te Washington 
tusschen N ederland en de V ereenigde Staten 
i•an Amerika gesloten Arbitrageverdrag word t 
goedgekeurd. 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 
tot het bekrachtigen van de bijzondere over
eenkomsten, bedoeld in Artikel 1 van het 
Verdrag. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den <lag na <lien h arer afkondiging. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 14den 

Juni 1930. 
WILHELMINA. 

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

( Uitgeg. 19 Juni 1930.) 

H are Majesteit de Koningin der N eder
landen en de President van de Vereenigde 
Staten van Amerika; 

B esloten om, voor zoover het in hunne 
macht ligt, elke onderbrekiQg in de vreed
zame betrekkingen, die altijd tusschen de 
beide volkeren hebben bestaan, te voorkomen; 

\Venschende opnieuw tot uiting te brengen, 
dat zij a ls ri chtlijn van hunne staatkunde be
schouwen alle geschillen, die vatba ar zijn 
voor rechterlijke beslissing, welke tusschen 
hen mochten rijzen, te onderwerpen aan on
partijdige beslissing; en 

Verlangende door hun voorbeeld niet alleen 
te doen uitkomen, dat zij oorlog a ls een werk
tuig van nationale po!itiek in hunne weder
keerige betrekkingen veroordeelen, maar ook 
het tijdstip te verh aasten, waarop interna
tionale overeenkomsten tot vreedzame rege-
1 ing van internationale geschillen een zoo
danige11 graad van volkomenheid zullen heb
ben bere ikt, da t voor a ltijd de mogelijkheid 
van oorlog tusschen welke mogendheden der 
wereld ook, zal zijn verdwenen; 

H ebben besloten een nieuw arb itrageverdrag 
te sluiten, waardoor het te W ashington op 2 
Mei 1908 geteekende arbitrageverdrag, dat 
door tijdsverloop op 25 Maart 1930 afloopt, 
in strekking en daarin vervatte verplichtingen 
wordt verruimd, en hebben voor dat doe! 
onderscheidenlijk als hunne gevolmachtigden 
aangewezen : 

H are Maj esteit de Koningin der N ederlan
den: Dr. J . H. van Royen, H oogstderzel ver 
Buitengewoon Gezant. en Gevolmachtigd Mi
nister in de Vereenigde Staten van Amerika ; 

De President van de Vereenigde Staten van 
Amerika : Joseph P . Cotton, waarnemend Se
cretaris van Staat van de Vereenigde S taten: 

die, na elkander hunne volmachten te heb
ben medegedeeld en in goede en behoo rlijkc 
orde bevonden, omtrent de volgende artikelen 
zijn overeengekomen: 

Art. I. Alie geschillen betreffende intcr
nationale aangelegenheden, welke tusschen de 
Hooge Verdragsluitende Partijen mochten 

r ijzen a ls gevolg van eenen door de eene 
Partij aan de andere op grond van een ver
drag of uit anderen hoofde gestelden rechts
eisch en welke door hunnen aard, als vatbaar 
voor eene beslissing door toepassing van de 
beginselen van recht en billijkheid, berecht
baar zijn, zullen, wanneer zij niet langs diplo
matieken weg zijn kunnen worden geregeld, 
noch door onderwerping aan de Permanente 
Internationale Commissie, ingesteld ingevol ge 
het op 18 December 1913 te W ashington ge
teekende verdrag, vereffend zijn, worden on
derworpen aan het door het Verdrag van 18 
October 1907 te 's-Graveuhage ingestelde Per
ma nente Hof van Arbitrage of a.in zoo<lanig 
ander bevoegd rechtscollege a ls in elk geval 
door bijzondere overeenkomst zal worden be
paald, welke bijzondere overeenkomst in de 
sarn enstelling, zoo noodig, van zoodanig col
lege zal voorzien, de bevoegdheden daarvan 
zal omschrijven, het punt of de punten in ge
schil zal vaststellen en den inhoud der op
dracht zal regelen. 

De voor elk geval tot stand te brengen 
bijzondere overeenkomst zal aan de zijde van 
Nederland in overeenstemming met de voor
schriften der Grondwet en van de zijde der 
Vereenigde Staten van Amerika door den 
President der Vereenigde Staten van Amerika 
op advies en met goedkeuring van den Senaat 
der Vereenigde Staten gesloten worden. 

Art. II. De bepalingen van <lit verdrag 
zull en niet worden ingeroepen met betrekking 
tot eenig gesch il , waarvan het onderwerp 

a. behoort tot de eigen bevoegdheid van een 
der Hooge Verdragsluitende Partijen ; 

b. de belangen van derde Partijen raakt; 
c. beheerscht wordt door de handhaving der 

a loude, gewoonl ijk a ls de Monroe-leer geken
merkte houding der Vereenigde Staten met 
betrekking tot Amerikaa nsche aangelegenhe
den, of aan die handhaving raakt; 

d. beheerscht wordt door de inachtneming 
van d.- verplichtingen van Nederland in over
eensternming met het Handvest van den Vol
kenbond of aan die inachtneming raakt. 

Art. III. Dit verdrag zal worden bekrach
t igd door H are Majeste it de Koningin <ler 
Nederlanden en door den President der Ver
eenigde Staten van Amerika op advies en met 
goedkeuring van den Senaat der Vereenigde 
Staten. 

De akten van bekrachtiging zullen zoo spoe
dig mogel ijk te Washington worden uitgewis
seld en het verdrag zal in werking treden op 
den dag van de 4itwisseling der akten van 
bekrachtiging, van welken datum af het op 
2 Mei 1908 geteekende arbitrageverdrag za l 
ophouden kracht en uitwerking te hebben. Dit 
verdrag zal daarna voortdurend in werkiug 
blijven, tenzij en totdat het wordt beeindigd 
door schri fte lijke opzegging door een der par
tijen aan de andere met een opzeggingster
mijn van een jaar. 

Ter oorkonde daarvan hebben de weder
zijdsche gevolm achtigden <lit verdrag in dub
bel in de Nederlandsche en Engelsche talen, 
we! ke beide teksten gelijke kracht zullen heb
ben, geteekend en van hunne zegels voorzien. 

Gedaan te W ash ington den dertienden J a
nuari negentien honderd en dertig. 

(L. S.) J. H . van Ro ye n. 
(L. S.) Joseph P. Co tton. 
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Her Majesty the Queen of the Netherland, 
and the President of the United States of 
America; 

Determined to prevent so far as in their 
power lies any interruption in the peaceful 
relations that have al ways existed between 
the two nations ; 

Des irous of reaffirming their adherence to 
the policy of subm itting to impartial decision 
all justicable controversies that may arise 
between them; and 

Eager by their exemple not only to demon
strate their condemnat ion of war as an in
strument of national policy in their mutual 
relations, but also to hasten the time when 
the perfection of international arrangements 
for the pacific settlement of international dis
putes shall have eliminated forever the possi
bility of war among any of the P owers of the 
world ; 

Have decided to conclude a new treaty of 
arbitration enl arging the scope and obl iga
t ions of the arb itration convention signed at 
Washington on May 2, 1908, which expire by 
limitation on March 25, 1930, and for that 
purpose they have appointed as their respec
tive Plenipotentiar ies: 

H er Majesty the Queen of the Nether
lands: Dr. J . H . van Roye_n, H er Envoy 
Extraordinary and Minister Plenipotentiary 
to the United States of America; 

The President of the United States of 
America: Joseph P. Cotton, acting Secretary 
of State of the United States; 

who, hav ing communicated to one another 
their full powers found in good and due form, 
have agreed upon the following articles: 

Art. I. All differences relating to inter
national matters in which the High Contrac
ting Parties are concerned by vi r tue of a 
cla im of right made by one against the other 
under treaty or otherwise, which it has not 
been possible to adjust by diplomacy, which 
have not been adjusted as a result of 1'0fe
rence to the P ermanent International Com
mission constituted pursuant to the treaty 
signed at Washington, December 18, 1913, 
and which are justiciable in their nature by 
reason of being susceptible of decision by the 
application of the principles of law or equity, 
shall be submitted to the Permanent Court of 
Arbitration established at The H ague bij the 
Convention of October 18, 1907, or to some 
other competent tribunal , as shall be decided 
in each case by special agreement, which 
special ag1·eement shall provide for the orga
nisation of such tri bunal if necessary, define 
its powers, state the question or questions at 
issue, and settle the terms of reference. 

The special agreement in each case shall be 
made on the part of the Netherlands in ac
cordance with its constitutional laws, and on 
the part of the United States of America by 
the President of the United States of America 
by and with the advice and consent of the 
Senate thereof. 

Art. II. 'l'he provisions of this treaty shall 
not be invoked in respect of any dispute the 
subject matter ow which 

a. is within the domestic jurisdiction of 
either of the High Contracting Parties; 

b. involves the interests of third Parties; 

c. depends upon or involves the mainte
nance of the traditional attitude of the United 
States concerning American questions, com
monly described as the Monroe Doctrine; 

d. depends upon or involves the observance
of the obligations of the Netherlands in ac
cordance with the Covenant of the League of 
Nations. 

Art. III. The present treaty shall be rati
fied by H er Majesty the Queen of the Nether-• 
lands and by the President of the United 
States of America by and with the advice and 
consent of the Senate thereof. 

The ratifications shall be exchanged at 
Washington as soon as possible, and the 
treaty shall take effect on the date of the 
exchange of the ratifications, from which date 
the arbitration convention signed May 2, 1908,. 
shall cease to have any force or effect. It. 
shall thereafter remain in force continuously 
unless and until terminated bij one year's. 
written notice given by either High Contrac-
t ing P arty to the other. 

In fa ith whereof the respective Plenipoten
ti aries have signed this treaty in duplicate in, 
the Dutch and English languages, both texts 
having equel force, and hereunto affix their
seals. 

Done at Washington the thirteenth day of 
January, nineteen hundred and thirty. 

(L. S.} J . H. van Roy e n. 
(L . S .} Jo se ph P . Cotton-

14 Juni 1930. WET, houdende naturalisatie 
van J. Achathaler en 19 anderen. S. 234 .. 

Wij WILHELMINA, enz . . . doen te weten: 
Alzoo Wjj in overwegin_g · genomen hebben, 

dat J oseph Achathaler en 19 anderen aan Ons 
een v11rzoek om naturalisatie hebben ingediend, . 
met overlegging - wat betreft, den in artikel 2 
genoemde voor zooveel doenlijk -~ van de be
wijsstukken, bedoeld in art. 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het,. 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
st elijk gewijzigd bij de wet van 31 December· 
1920 (Staatsblad no. 955); 

Zoo is het, dat Wi.i, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander · 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. J ose71h Achathaler, geboren te Dunsting · 

(Oostenrijk) den 15 Februari 1872, kuiper, wo
nende te Amsterdam, provincie Noordholland ; · 

2°. Franz Brunenberg, geboren te Wegberg · 
(Pruisen) den 25 April 1897, werkman, wonende 
te Klinkum bij Wegberg (Pruisen); 

3°. Nicolai Eberhard Arthur Croon, geboren 
te Lennewarden (Letland) den 3/15 October 1884, . 
kantoorbediende, wonende te Amsterdam, pro
vincie N oordholland ; 

4°. Frederic Edouard Durr, geboren te Brus
sel (Belgie) den 31 October 1905, koopman, _ 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land · 

5°.' Markus van Gelder, geboren te Dusseldorf 
( Pruisen) den 10 Januari 1890, koovman, 
wonende t,e Dilsseldorf (Pruisen); 

6°. Wilhelmina j].fathilde Gesink, geboren te 
Hamberg (Pruisen) den 30 Maart 1894, boek-
houdster, wonende te Mettmann (Pruisen); 

7°. Theodor J osef Groswarth, geboren te -
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Gangelt (Pruisen) den 23 Mei 1881, voerman, 
wonende te M. Gladbach (Pruisen); 

8°. Johann Theodor J essen, geboren 1,., 

Havert (Pruisen) den 5 September 1890, bank
werker, wonende te .lJf. Gladbach (Pruisen); 

9°. Peter Gerhard J etten, geboren te Sons
beck (Pruisen) den 29 Augustus 1897, arbeider, 
wonende te Capellen (Pruisen) ; 

10°. Friedrich Karl August Arthur Lam
brecht, geboren te Hamburg (Duitschland) den 
7 Augustus 1904, kantoorbediende, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland ; 

11°. Maria JJfagdalena Laugs, geboren te 
Hoennen (Pruisen) den 2 Augustus 1894, boerin, 
wonende te Hoengen (Pruisen); 

120. Wilhelm Lambert Laugs, geboren te 
Hoengen (Pruisen) den 29 Mei 1896, landbouwer, 
wonende te Hoengen (Pruisen); 

13°. Aleida Theodora Luckassen, geboren te 
Hiithum (Pruisen) den 20 Februari 1894, zonder 
beroep, wonende te HUthum (Pruisen ); 

14°. Carl Harms Nanninga, geboren te 
Norden (Pruisen) den 14 Augustus 1864, brood
bakker, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

150_ J ohann Hubert Ludwig Schumacher, 
geboren te Sonsbeck (Pruisen ) den 24 Juni 1862, 
horlogemaker, wonende te Venlo, provincie 
Limburg; 

J6o. H ersch Schupper, geboren te Kanczuga 
(Polen) den 17 Mei 1896, darmenzouter, wonen
de te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

l. 7°. Sophia Hillegonda van Voorden, weduwe 
van Johann Mathias J oseph Heinrich Brucker, 
geboren te Zalt-Bommel (Gelderland) den 4 Mei 
1851, zonder beroep, wonende te L-issabon 
(Portugal); 

1so. H einrich Vremann, geboren te Mett
mann (Pruisen) den 15 Februari 1896, bank
werker, wonende te Tunisheide (Pruisen): 

19°. Friedrich Gerhard Wenink, geboren te 
Emmerik (Pruisen) den 4 November 1892, scbil
der, wonende te Neheim-Ruhr (Pruisen). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij art. 3, 
vierde lid, onder 3°., der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenscbap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 31 December 1920 (Staats
blad n°. 955), wordt bij deze de hoedanigheid 
van Nederlander verleend aan Friedrich Sumet, 
geboren te Pelkum (Pruisen) den 23 Mei 1908, 
m.ijnwerker, wonende te H eerlen, provincie Li,m
burg. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien barer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 14den 

Juni 1930. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Justitie, J. Donner. 
( Uitgeg. 20 Juni 1930.) 

14 Juni 1930. WET, houdende naturalisatie 
van L. J. F. Brandt en 20 anderen. S. 
235. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te wet.(!n: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat Lode,.wijk Johan Ferdinand Brandt en 20 
anderen aan Ons een verzoek om naturalisatie 
hebben ingediend, met overlegging - voor 
wat betreft de in artikel 2 genoemden voor 

zooveel doenlijk - van de bewijsstukken, be
doeld in art. 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268) op het Nederlanderschap 
en bet ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 
955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De boedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Lodewijk Johan Fe,·dinand Bmndt, ge

boren te Vaals (Limburg) den 26 Januari 
1907, winkelier, wonende te Vaals, provincie 
Li?nbu1·g; 

2°. Salomon Brenner, geboren te Amster
dam (No01·dholland) den 9 December 1901, 
bankbediende, wonende te Amsterdam, provin
cie Noordholland; 

3°. Michael Buchsbaum, geboren te Neu 
Sandez (Polen) den 10 Maart 1907, koop
man, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

4°. Jacob Matthias D erksen, geboren te 
W eeze ( P,·uisen) den 28 Februari 1898, fa
brieksarbeider, wonende te W eeze ( Pruisen); 

5°. Mathias Driessen, geboren te Weeze
Baal (Pruisen) den 27 October 1886, fabrieks
arbeider, wonende te Hinsbeck (Pruisen); 

6°. U-ottfried Julius August Geleick, ge
boren te Cranz ( Pruisen) den 2 Mei 1886, 
reiziger, wonende te Anihem, provincie Gel
derland; 

7°. Anna Gertrud Hahn, weduwe van Jo
han Pieter Frins , geboren te Scherpenseel 
( Prtiisen) den 17 November 1847, zonder be
roep, wonende te Scherpenseel (Pruisen); 

8°. Georg Fried1-ich Hausbrand, geboren te 
Maagdenburg (Duitschland) den 20 Augustus 
1869, procuratiehouder, wonende te Blaricum, 
provincie Noordholland; 

9°. Chaskel Hollander, geboren te Neu 
Sandez (Polen) den 10 April 1901, koopman, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
la.nd ; 

10°. Carolina Hubertina Jussen, weduwe 
van Victor J oseph Rouhl, geboren te Vaals 
(Limburg) den 6 Februari 1883, weefster, wo
nende te Vaals , provincie Limburg; 

11°. Johan H einrich Wilhelm Kamm er, ge
boren te Haarlem (Noordholland) den 23 
Juli 1903, bediende, wonende te S oerabaja 
(N ederlandsch-Indie) ; 

12°. Matthias Kamp, geboren te Crefeld 
(Pruisen) den 16 December 1899, koopman, 
wonende te Arnhem, provincie Gelder/and ; 

13°. H enri Kopel1nan, geboren te Amster
dam (Noordholland) den 11 April 1901, kan
toorbediende, wonende te Amsterdam, provin
cie N 001·dholland; 

14°. Otto Friedrich Menzenbach, geboren te 
Walsum (Pruisen) den 6 Mei 1908, klooster

broeder, wonende te Utrecht, provincie U t,·echt; 
15°. Maria Magdalena Rutten, geboren te 

A ken ( Pruisen) den 8 April 1876, zonder be
roep, wonende te A ken (Pruisen); 

16°. Julie W eevers, geboren te Mettmann 
(Pruisen) den 5 Januari 1885, fabrieksarbeid
ster, wonende te Mettmann (Pruisen); 

17°. Ferdinand Wetzel, geboren te Schonau 
(Baden) den 19 Mei 1894, wijnhandelaar, wo
nende te Rotterdam, provincie Zuidholland; 

18°. J ohannes Jacobus Ludovicus Antonie 
Wijnne, geboren te Utrecht (Utrecht) den 13 
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Juli 1895, apotheker, wonende te Mag elang 
(N ederlandsch-lndii!}. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij art. 
3, vierde lid , onder 3°., der wet van 12 De
cember 1892 (Staatsblad n°. 268) op het Ne
derlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955) , wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1 °. J ohan J oseph Scholtes, geboren te 
Kerkrade ( Limburg) den 30 September 1893, 
groenteboer, wonende te Kerkrade, provincie 
Limburg; 

2°. Ernst Bernard Schutz, geboren te Am
;;terdam (Noordholland) den 20 Mei 1902, 
etuimaker, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij ar
tikel 6 van de wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268) of> het Nederlanderschap 
en het ingezetenscha p, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1920 (Staatsblad 
n°. 955), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verl eend aan Sophia Anna R ouhl, 
geboren te Aken (Pruisen) den 29 October 
1908, dienstbode, wonende te Vaals, provin
c ie Limburg. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
-van den <lag na <lien harer afkondig ing. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten P a leize het Loo, den 14den 

.J uni 1930. 
WILHELMINA. 

D e Jfinister van J ustitie, J. Donner. 
(Uitgeg . 20 J uni 1930. ) 

14 hmi 1930. WET, houdende naturalisatie 
van F. F. E. B eeking en 20 anderen. S. 
236. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te we ten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

,dat Franz Friedrich Emil B eeking en 20 an
deren aan Ons een verzoek om naturalisatie 
h ebben ingediend, met overlegging - wat be
.treft de in artikel 2 genoemden voor zooveel 
doenlijk - van de bewijsstukken, bedoeld in 
.a rt. 3 der wet van 12 December 1892 (Staats
.b/ad n°. 268) op het Nederlanderschap en het 
ingezetensch ap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 
'955) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz . 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Franz Friedrich Emil B ee king, gebo

ren te Herzebocholt (Pruisen) den 4 M aart 
1882, houtvester, wonende te Apeldoorn, pro
-vincie Gelderland; 

2°. Wilhelm Theodor B olt e, geboren te 
Bocholt (Pruisen) den 26 M aart 1877, bak
l<er , wonende te St. Tonis (P ruisen); 

3° . Valdemar Thorvald Gundlach, geboren 
te Aalborg (D enemarken) den 20 September 
1869, glasslijper, wonende te L eerdam , pro
-vincie Zuidholland; 

4°. Geeske Hijlkema, weduwe van H einrich 
J en;;en, geboren te J aure, gemeente H asker
land ( Friesland) den 2 Juni 1873 , zonder be
Toep, wonende te Amsterdam, provincie N oord
.holland; 

5° . F1·anz H einrich Korber, geboren te 
19:10. 

<Jelsenkirchen (Pruisen) den 30 Juni 1906, 
kantoorbediende, wonende te Kerkrade, pro
vincie L imburg ; 

6° . Johann B ernhard Kroger, geboren te 
Essen ( Olden burg) den 30 October 1886, han
delsagent, wonende te A mste,·dam, provincie 
N oordholland ; 

7°. Mo ses Lazor K upferschmied, geboren te 
Alt Dzykow (Polen) den 26 Maart 1888, 
photohandelaar~ wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

8°. P etrus J osephus L emmens, geboren te 
H ees (B el gii!) den 30 J u li 1875, zonder be
roep, wonende te Eilendorf bij Aken (Prui
sen); 

9°. Mathias van Meegen, geboren te Rheydt 
(P ruisen) den 23 September 1897, beelden
g ieter , wonende te K empen (Pruisen); 

10°. Frederik Otto , geboren te Ochtrup 
(P,·uisen) den 18 J anuari 1879, arbeider, wo
nende te N ordhorn ( P ruisen) ; 

11°. Jul iaan L odewijk Adolf P ere1nam , ge
boren te J ette (B elgii!} den 5 Maart 1894. 
journalist, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland; 

12°. L ouis Albert Jacques Edoua1·d Pinkers, 
geboren te Leuven (B elgii!} den 8 October 
1894, bedrijfsleider, wonende te Utrecht, pro
vincie Utrecht; 

13°. J osef Phil ipp Schneider, geboren te 
B ruchsal ( Baden) den 21 April 1882, maga
zijnbewaarder bij den dienst der Staatsspoor
en tramwegen, wonende te Madioen (Neder
landsch-lndii!}; 

14°. L eonard Sc hoonbrood, geboren te La 
Calamine (B elgii!) den 5 December 1893, sla
ger, wonende te Aken (P1-uisen) ; 

15°. Paul ina T ritschler , geboren te Am
sterdam ( N oordholland) den 28 September 
1896, kantoorbediende, wonende te Amster
dam, provincie N oordholland ; 

16°. David Wachmann, geboren te War
schau (Pol en) den 17/29 Maart 1859 , leeraar 
en beeedigd ver taler, wonende te A msterdam, 
provincie N 001·dholland. 

2. M et afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid , onder 3°., der wet van 12 
D ecember 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetensch a p, l aat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 D ecember 
1920 (Staatsblad n°. 955) , wordt bij deze de 
hoedanigheid van N ederlander ve rl eend aan: 

1 °. Alfred Edua,·d D ehnert, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) den 19 April 1897, 
koopman, wonende te H ill egersberg, provincie 
Z uidholland; 

2°. P ieter Jo seph Gouder de B eauregard, 
geboren te K erkrade (Limburg) den 11 Juli 
1905, klerk bij de Staatsmijnen, wonende te 
K e,·krade, provincie L im burg; 

3°. Alphonsus Maria Johannes Clemen;; 
H eemann, geboren te D eventer ( Ove,-ijssel ) 
den 31 Jul i 1902, winkelbediende, wonende te 
D eventer, provincie Overijssel; 

4°. H endrik W illi Kohl er, geboren te Gro
ningen (Groningen) den 13 September 1895, 
muziekleeraar, wonende te Egmond-B inn.en, 
provincie N oordholland. 

3. Met ui tbre iding van het bepaalde bij ar
tikel 6 der wet van 12 December 1892 (S taats
blad n°. 268) op het Nederlanderschap en het 
ingezetensch ap, laatstelijk gewijzigd bij de 

31 
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wet van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 
955), wordt bij deze de hoedanigheid van Ne
derlander verleend aan H enrik Peter J ensen, 
geboren te Amsterdam (Noordhollarui.) den 
17 December 1907, klerk, wonende te Amster
dam, provincie N oordholland. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den <lag na <lien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 14den 

Juni 1930. 
WILHELMINA. 

De ~/Jlinister 11an Justiti e, J. Do n n e r. 
(Uitgeg. 20 Juni 1930.) 

14 J uni 1930. WET, houdende natumlisatie 
van H. te Braake en 20 anderen . S. 237. 

Wij WILHIJ:L:\II -A, enz ... doen te weten: 
Alzoo Wji in overweging genomen hebben, 

dat Hendrick le Braake en 20 anderen aan Ons 
een verzoek om naturalisatie hebben ingediend 
met overlegging - wat betreft de in artikel 2 
genoemden voor zooveel doenlijlc - van de be
wijsstukken, bedoeld in art. 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad no. 268) op bet 
Nederlanderschap en bet ingezetenschap, laatst
lijk ge,yjjzigd bij de wet van 31 December 1920 
(Staatsblad n°. 955); . 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bjj deze verleend aan: 
1°. Hendrick te Braake, geboren te Schiittorf 

(Pruisen) den 12 Juli 1897, fabrieksarbeider, 
wonende te Nordhorn (Pruisen); 

2°. Otto Walter Deubel, e-eboren te J,eipzig 
(Saksen) den 30 October 1896, tijdelijk waar
nemend ouder-opzichter-machinist bij den dienst 
der Staatsspoor- en tramwegen, wonende te 
Tandjoeng Enim (Nederlandsch-Indie); 

3°. cir. Robert van Genechten, ge boren te 
Antwerpen (Belgie) den 25 October 1895, ad
vocaat en procureur, "onende te Utrecht, pro
vincie Utrecht; 

4°. Jacques Guillau.me de Gree{, geboren te 
Par-ijs (Franlcri,ik) den 15 November 1876, he
hanger en stoffeerder, wonende te Hamhurg 
(Duitschland\; 

5°. Elisabeth B ertha Sofie Kaiser, wecluwe 
van Peter Bringmann, goboreo te Dortrnund 
(Pruisen) den 28 Juli 1883, zonder beroep, 
wonende te Heerlen, provincie Limburg; 

6~_. Istvan Kruis, geboren te K6tC8e (Hon
garve) den 3 November 1903, knecht in eene 
bloemisterij, wonende te Leiden, provincie 
Zuidholland ; 

7°. Paul Joseph .Martens, geboren t,e K eve
laer (Pr-uisen) den 11 Mei 1894, koopman, wo
nend.e te Ven!-0, provincie l,imburg ; 

8°. Hubertina 1l1innaert, geboren te Stake 
bij Gangell (Pruisen) den 6 October 1898, zonder 
beroep, wonencle te Stahe bij Gangelt (Pruisen); 

9°. Hermann Albert Gustav JJ/iiller, geboren 
te Bochitm (Pruisen) den 30 Mei 1902, opzichter
teekenaar, wooencle te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland ; 

10°. Johannes Gaulces Muller, geboren te 
Loeboeg-Pakam (Nederlandsch-lndie) den 10 
Juli 1897, industrieel, wonende te H eng~lo, pro
vincie Overijssel ; 

11°. Heinrich Hubert Peeters, ~eboren te 

Stnlberg (Pruisen) den 3 November 1897, ar
beider, wonende te Stolberg (Pruisen); 

12°. J oannes Mathijs Penders, geboren te 
Boorsheim (Belgie) den 1 Januari 1865, land
bouwer, wonende te Catsop, gemeente Elsloo, 
provincie Limburg; 

13°. Else Gertrude Plate, geboren te Sossen
heim (Pruisen) den 5 November 1908, zonder 
beroep, wonencle te Hilvers-um, provincie Noord
holland; 

14°. F-ran<;ojs J oseph Ernest Schi_jns, ge
boren te La Reid (Belgie) den 17 Augustus 1888, 
landbouwer, wonende te Eschweiler (Pr·uisen); 

15°. .ilfoses Sislowitz, geboren te Krakau 
(Polen) den l September 1S98, commissionnair 
in diamant, wonende t,e Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

16°. H einrich H errrwnn Paul Tiirre, geboren 
te Scholitz (Pr-ui8en) den 2 Juni 1888, kapper, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land; 

17°. Lambert Hubert Vandega,rd, geboren 
te Soumagne (Belgie) den 11 Jnli 1887, mijn
werker, wonende te Nieuwenhagen, provinc1e 
Limburg; 

18°. Eliza Corne/is Verhorst, geboren te 
Nieuwer-Amstel (Noordholland) den 7 December 
1883, garagebouder, wonende te Bus~tm, pro
vincie Noordholland. 

2. Met afwijking van bet bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268) op bet 
Nederlanderscbap en bet ingezetenscbap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan : 

1°. Carl Heinrich Hafels, izeboren te Greveld 
(Pr-uisen) den 15 October 1881, bewaarder, 
wonende te Amsterdam, provincie Noordholland; 

2°. Otto Reisinger, !,!eboren te Amsterdam 
(Noordholland) den 16 Januari 190:1, reiziger, 
wonende te Amsterdam, provincie N oordholland. 

~- Met uitbrcicling van bet bepaalde bij 
art1kel 6 van de wet van 12 December 1892 
(Staatsblad 11°. 268) op het Nederlanderschap 
en bet ingezetenscbap, laatstelijk gewiJz1gd bij 
de wet van 31 Dec·ember 1920 (Staatsblad n°. 
955), wordt bij deze de hoedanigheid van Neder
limder verleend aan Hendrik J oseph Penders, 
geboren te Elsloo (Limburg) den 17 April 1908, 
landbouwer, wonende te Cat.sop, gemeente Els
loo, provincie Limburg. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den clag na <lien barer afkoncliging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize bet Loo, den 14clen 

Juni 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. Donner. 
(Uitgeg. 20 Juni 1930. ) 

14 Juni 1930. WET, houdende naturalisatie 
van J. B oswijk en 20 anderen. S. 238. 

Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te wet0n: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

Jannes Boswijk en 20 anderen aan Ons een 
verzoek om naturalisatie hebben ingediend, 
met overlegging - wat betreft de in artikel 2 
genoemden voor zooveel doenlijk - van de be
wijsstukken, bedoeld in art. 3 der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad 11°. 268) op het 
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Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Jannes Boswijk, geboren te Onstwedde 

(Groningen) den 12 Maart 1887, zonder be
roep, wonende te Wassenaar, provincie Zuid

holland; 
2°. Eberha,·d Ludwig Wilhelm B1·ehm, ge

boren te Frankfort a/d Ode,· (P ruisen) den 12 
Juni 1897, koopman, wonende te Arnsberdani, 
provincie Noordholland; 

3°. Rudolf Breier, geboren te Sch,nelzhiitte 
(Tsjecho Slowakije) den 21 Maa,·t 1884, amb
tenaar, wonende te j\funtok (Nederlandsch
Indi ii); 

4°. Matthias Gravendijck, geboren te Strae
l en-Vorst (Pruisen) den 29 September 1894, 
landbouwer, wonende te Straelen-B rockhuy
sen ( Pruisen); 

5°. Arthur Maria Geo1·ge Antonius H ee
,nann, geboren te Deventer ( Overijssel ) den 
28 Augustus 1906, student, wonende te 
Utrecht, provincie Utrecht ; 

6°. Johann H einrich Janssen, geboren te 
Wankum (Pruisen) den 15 Augustus 1872, 
landbouwer, wonende te St,·aelen ( P ruisen); 

7°. J ohannes F1-iedrich H einrich Pete,· 
Theodor Kauwling, geboren te Cocpenick 
( Pruisen) den 31 October 1896, boekdrukker, 
wonende te Solingen ( P ruisen); 

8°. Alberti£/! Wille,n Marie Knip, geboren 
te R otte1-da,n (Zuidholland) den 22 April 
1886, scheepsleverancier, wonende te Genua 
(ltaliii); 

9°. Paul W iU.e,n de Maan, geboren te 
Brussel (Belgiii) den 21 Juli 1896, boekhou
der, wonende te B1·ussel ( B elgiii); 

10°. Ab?-aha,n Moz es Manuskowski, gebo
ren te 's-G,·avenhage (Zuidholland) den 24 
J uni 1904, postzegelhandelaar, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

11 ° Otto Paul M ichel, geboren te Dresden 
(Saksen) den 26 Februari 1880, werkmeester, 
wonende te Ut1•echt, provincie Utrecht; 

12°. H einrich Mohlberg, geboren te Unkel 
(Pruisen) den 15 December 1883, schipper, 
wonende te R otterdam, provincie Zuidholland ; 

13°. Robe1·t Salo,non, geboren te B erlijn 
(Pruisen) den 16 Maart 1908, student, wo
nende te Amsterdam, provincie Noordholland; 

14°. Paul Saltykoff, geboren te Gonotop 
(Rusland) den 1/13 Maart 1896, tijdelijk mijn
bouwkundig opziener bij de Gouvernements 
Steenkolenmijnen, wonende te Stag en (Neder
landsch-Indiii) ; 

15°. B ernard Stickelbruck, geboren te 
Duisburg (Pruisen) den 4 October 1908, schip
persknecht, wonende te Rotte1·da1n, provincie 
Zuidholland; 

16°. Johann H einrich Stickelbruck, gebo
rnn te Duisburg (Pruisen) den 8 Maart 1907, 
schippersknecht, wonende te R otte,·darn, pro
vincie Zuidholland. 

2. H et afwijking van het bepaalde bij arti
kel 3, vierde I id , onder 3° ., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 

hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 
1 °. H endrikus Gustav Brinkel, geboren te 

Zwa1n1n crda1n (Zuidholland) den 10 April 
1900, kapper, wonende te 's-G,·avenhage, pro
vincie z ,,idholland; 

2°. Christoph August Alfred P etzhold, ge
boren te Enschede (Ov-erijssel) den 7 April 
1894, smid, wonende te Baarn, provincie 
Utrecht; 

3°. Theodoor Jan Joseph Schmitz, geboren 
te Sint Odiliiinbc,·g (Li,nbu,·g) den 24 Juni 
1896, mijnwerker, wonende te H eerl en, pro
vincie Limburg; 

4°. Wilhelm H endrik W ie,ner, geboren te 
Ut'l'echt (Utrecht) den 7 Maart 1900, ass istent
bedrijfsleider, wonende te Amsterdam, pro
vi ncie N oordholland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 van de wet van 12 December 1892 
( Staatsblad n°. 268) op het ederl anderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1920 {Staatsblad n°. 
955), wordt bij deze de hoedanigheid van Ne
derlander verleend aan Balthasar Jacobus 
Moh/b erg, geboren te Rotterda,n (Zuidhol
land) den 4 November 1908, schippersknecht, 
wonende te Rotterda,n, provincie Zuidholland. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 14den 

Juni 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, J. Donn er. 
(Uitgeg. 20 Juni 1930.) 

14 Juni 1930. WET, houdende natumlisatie 
van F. W. Bellen en 21 anderen. S. 23!!. 

Wij VVILHELM1r A, enz ... doen te wet"m: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebhen, 

dat Franz Wilhel,n Rellen en 21 anderen aan 
Ons een verzoek om natnralisatie hebben inge
diend, met overlegging - wat betreft de in 
artikel 2 genoemden voor zooveel doenlijk - van 
de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsulad n°. 268) op 
het NederlanderscbaJ? en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewij zigd b:j de wet van 31 December 
1920 (Strwtsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat, Wij, den P.aad van State, enz . 
Art. 1. De hoedanigheid -van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
10. Franz Wilhelm Bellen, geboren te .Dussel

dorf (Pruisen) den 26 Februari 1904, onderwijzer, 
wonende te Sevenu,n, provincie Limburg ; 

2°. Al/ons Adriaan van den Bergh, goboren 
te Antwerpen (Belgie-) den 24 April 1908, chauf
feur, wonende te Haarlem , ptovincie Noorrl
holland; 

30_ Chaiem Ehreich, geboren te Gorlice { Polen) 
den 9 Januari 1877, koopman, wont-nd3 te 
's-Gravenhage, provincie Ziiidholland ; 

4°. J ohann Anton Geubbels, geboren te 
Straelen (Pruisen) den 24 Februari 1869, land
arbeider, wonende te Kempen (Pruisen); 

5°. P i ter Matthias Geu,bbels, geboren te 
Straelen (Pruisen) den 24 Februari 1869, land 
arbeider, wonende te Kem.pen {Pruisen); 

60. Anna Emma Erna Goer·itz , geboren te 
Aken (PruiYen) den 31 Juli 1874, leerares en 
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handwerkster, wonende te '8-GTavenhage, pro
vincie Z11-idholland ; 

70_ Pinkas Hollander, geboren te Neu Sandez 
(Polen) den 26 September 1904, haridelsreiziger, 
wonende te 's-Oi-avenhage, provincie Zuidhol
land; 

so . Guillaume H enri Charles Huke, geboren 
te Laken (Belgie) den 16 April 1899, procurat.ie
houdor, wonende te 's-GTav,,nhage, provincie 
Zuidholland ; 

9°. Katharina El-isabeth J iitten, weduwe van 
Joluinnes Hubertus H ermanus J oha, geboren 
te Bru.tgen (Pruisen) den 28 April 1 71, werk
vrouw, wonende te GTehben b/Heinsberg 
(Pru isen); 

100. Wilhelm Klinkers, geboren te Ho/stadt
llferkstein (Pruisen) den 10 September 1889, 
mijnwerker, wonende te Hofstadt-Merkstein 
(Prni8en ); 

uo. Walter Henrij Hubert Liesens, geboren 
te Altona (Pruisen) den 22 December 1897, 
bouwarbeider, wonende te Hamburg (Duitsch-
1and) ; 

J2o. H elena Agnes Linnartz, geboren te 
Bick,ndorf, Keulen-Ehrenfeld (Pruisen) den 
7 Januari 1892, onderwijzeres. wonende te 
H eerlen, provincie Li?nburr, ; 

13°. Heinrich Meyers, geboren te Schuttorf 
(Pruisen) den 26 Mei 1 92, arbeider, wonende 
te Nordhorn (Pruisen); 

14°. Michael Sarkies Michael, geboren te 
Julpha-lspahan (Perzie) den 18 J anuari 1873, 
koopman, wonende te Bandoeng (Nederlandsch
Indii!); 

15°. Sergi1ts Nasberg, geboren te Witebsk 
(Rusland) den 4/12 December 1876, tijdelijk 
administrateur der l ste klasse van 's Lands 
automobieldiensten bij de Staatsspoor- en Tram
we~en, wonende te Fort de K ock (Nederlandsch
Inaie); 

160. Sander Rafalowitch, geboren te Am
sterdmn (Noordholland) den 4 Januari 1894, 
kleermaker, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

17°. Anna Gatharina Reuters, geboren t.e 
K erkmde (Limburg) den 6 ovemhnr 1896, 
onderwijzeres, wonende te Heerlen, provincie 
Limb11rg; 

1so. Franz Tacha, geboren te Kratzau 
(TRjecho-Slowakije) den 7 Mei 1882, breim!Jester, 
wonende te Arnhem, provincie Geld,rland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar .. 
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staat.sblad n°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stel ijk gewijzigcl bij de wet van 31 December 
Hl20 (Staat-•blad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigbeid van Nederlander verleend aan : 

10. Johann Hubert Rang, geboren te Apel
doorn (Gelderland) den 31 Maart 1!)03, kantoor
bediencle, wonencle te Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

2°. Johann Bernhard Schrap, geboren t e 
Schut!orf (Pruisen) den 2 September 1895, 
kleermaker, wonende te T er Apel, gemeente 
Vlar,twedde, provincie C'rroningen. 

3. Met uitbreiding van het bepaalcle bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268) op het Nederlanclerschap en bet 
in"e1,etenscbap, laatstelijk gewijzigd b1j de wet 
va; 31 December 1920 (Staatsblarl n°. 953), 

wordt bij deze de hoedarugheid van Nederlander 
verleend aan : 

1°. Zipora (Gilli) Ehreich, geboren te Mus
zyna (Polen) den 19 November 1903, zonder 
beroep, wonende te 's-GTavenhage, provincie 
Zitidholland ; 

2°. Samuel Ehreicb., geboren te Spis Bela 
(Tsjecho-Slowakije) den 16 Januari 1906, koop
man, wonende te 's-GTavenhage, provincie Zuid
holland. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien barer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 14den 

Juni 1930. 
WILHELMINA, 

De llfiriister van Justitie . J. Donner. 
( Uitgeg . 20 Juni 1930.) 

14 Juni 1930. WET, houdende nieuwe wet
telijke regeling van de arbeidsovereen
komst van kapitein en schepelingen. S. 
240. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1928/1929 n°. 190 1---4; 
1929/1930 n°. 35 1-9. 

Hand. id. 1929/1930 blz. 1886-1904. 
Bijl. Hand. l • Kamer 1929/ 1930 n°. 35. 
Hand. id. 1929/ 1930. blz. 637-638. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten. 
Alzoo Wij in overwegin~ genomen hebben, 

dat bet wenschelijk is de arbeid overeenkomst 
tusschen reeder en kap itein en die tusschen 
reeder en schepelingen bij de wet opnieuw te 
regelen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. I. De vierde titel des tweeden boeks 

van het Wetboek van Koophandel wordt ge
lezen als volgt: 

,,VIERDE TITEL. 
Van de schepelingen. 

§ 1. Algemeene bepalingen. 
Art. 393. Scheepsofficieren zijn de schepe

lingen, aan wie de monsterrol den rang van 
officier toekent. 

Scheepsgezellen zijn alle overige schepelin
gen. 

A.rt. 394. Voor wover de reeder de verbou
ding tusschen de scheepsofficieren onderl ing, 
tusschen de scheepsgezellen onderling en tus
schen de scheepsofficieren en de scheepsgezel
len niet heeft geregeld, beslist de kap itein 
daaromtrent. 

Art. 396. Wanneer de monsterrol bepaalt, 
dat er aan boord eene commissie van schepe
lingen zal zijn, stelt zij daarvan tevens de sa
menstelling en de bevoegdheid vast. 

§ 2. Van de arbeidsovereenkomst. 
A.rt. 396. Als schepelingen worden alleen 

aangemerkt personen, die eene arbeidsover
eenkomst met den reeder hebben aangegaan. 

De kapitein vertegenwoordigt den reeder in 
de uitvoering van de arbeidsovereenkomsten 
met de schepelingen, die in dienst zijn aan 
boord van het door hem gevoerde schip. 

Art. 397. Op de arbeidsovereenkomst tus
schen den reeder en den scbepeli ng zij n de be
palingen van het Burgerl ijk Wetboek van toe-
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passing, voor zoover daarvan in dit wetboek 
niet is afgeweken. 

Art. 398. De arbeidsovereenkomst tusschen 
den i-eeder en den schepeling moet, op straffe 
van nietigheid, schriftelijk worden aangegaan 
en door den laatste persoonlij k worden onder
teekend. 

Kosten der akte en andere bijkomende kos
ten zijn ten laste van den reeder. 

Art. 399. De arbeidsovereenkomst kau wor
den aangegaan hetzij voor een bepaalden tijd, 
hetzij voor een of meer reizen ( bij de reis), 
hetzij voor onbepaalden tijd of tot wederop
zegging. 

Art. 400. De overeenkomst moet behelzen, 
behalve hetgeen elders in de wet is voorge
schreven : 

1 °. den naam en de voornamen van den 
schepeling, den dag van zijne geboorte of zijn 
leeftijd, en zijne geboorteplaats; 

2°. de plaats en den dag van het sluiten 
van de overeenkomst; 

3°. de aanduiding van het schip of de sche
pen, waarop de schepeling zich verbindt dienst 
te doen ; 

4 °. de te ondernemen reis of reizen, indien 
deze reeds vaststaan; 

5°. de hoedanigheid, waarin de schepeling 
in dienst zal treden; 

6°. indien mogelijk, de plaats waar en den 
dag waarop de dienst aan boord zal aanvan
gen; 

7°. het bepaalde bij artikel 414 nopens het 
recht op vrije dagen ; 

8°. de beeindiging van de dienstbetrekking, 
namelijk: 

a. indien de overeenkomst voor een bepaal
den tijd wordt aangegaan, den dag waarop 
de dienstbetrekking eindigt, met vermelding 
van den inhoud van artikel 431, 

b. indien de overeenkomst bij de reis wordt 
aangegaan, de haven overeengekomen voor de 
beeindiging der dienstbetrekking, met vermel
ding van den inhoud van artikel 432, tweede 
lid, alsmede, indien de haven eene ederland
sche haven is, van het eerste of van het twee
de lid van artikel 433, naar gelang de haven 
al of niet met name is genoemd. 

c. indien de overeenkomst voor onbepaal
den tijd wordt aangegaan, den inhoud van ar
tikel 434, eerste I id. 

Art. 401. Voor zoover de namen, de plaats 
of dag van geboorte van den schepeling niet 
bekend zijn, wordt dit in de overeenkomst ver
meld. 

De aanduiding in de overeenkomst van het 
schip of de schepen, waarop de schepeling zich 
verbindt dienst te doen, kan ook geschieden 
door te bepal en, dat hij dienst zal doen op 
een of meer door den reeder aan te wijzen 
schepen, behoorende tot die, welke de reeder 
voor de vaart ter zee gebruikt. ' 

Indien partijen van het bepaalde bij de ar
tikelen 414, 431, 432, tweede lid, 433, eerste 
of tweede lid, of 434, eerste lid, wenschen af 
te wijken, voor zoover wettelijk geoorloofd , 
wordt in plaats daarvan die afwijkende rege-
1 ing in de overeenkomst opgenomen. 

Art. 402. Een door den reeder vastgesteld 
reglement betreffende den dienst aan boord is 
voor den schepeling verbindend, mits een in 
de Nederlandsche taal gesteld exemplaar daar-

van in een mede voor hem bestemd dagverblijf 
der . schepelingen is en bl ijft opgehangen en 
behoorlijk leesbaar is, en voor zooverre de in
houd niet in strijd is met de door hem aan
gegane arbeidsovereenkomst. 

Art. 403. Nietig is een beding waarbij de 
schepeling wordt beperkt in zijne vrijheid, na 
het einde der dienstbetrekking arbeid te ver
richten. 

Art'. 404. Van het oogenblik waarop vol
gens de overeenkomst de dienstbetrekki ng zal 
aanvangen is de schepeling verplicht zich te 
houden ter beschikking van den reeder om ge
monsterd te worden op een door de overeen
komst aangeduid schip. Is omtrent den aan
vang van de · dienstbetrekking niets bepaald, 
dan wordt die voor de toepass ing van dit 
voorschrift geacht samen te vallen met het 
sl ui ten der overeen komst. 

Art. 405. De schepeling wordt geacht in 
dienst te zijn aan boord van een schip van den 
dag, in de monsterrol daarvoor aangewezen, 
of, bij gebreke daarvan, van den dag, waarop 
de monsterrol is opgemaakt, tot en met den 
dag waarop hij van zijne werkzaamheden aan 
boord wordt ontheven of hij deze neerlegt. 

Art. 406. Schepelingen-dienst mag niet 
word en verricht: 

1 °. door hen, die niet met den reeder eene 
a rbeidsovereenkomst hebben aangegaan, 

2°. door hen, die, hoewel zij met den ree
der eene arbeidsovereenkomst hebben aange
gaan, niet in de monsterrol zijn genoemd. 

H et onder 2°. bedoelde verbod geldt niet 
voor opstappers, mits zij in de eerste haven, 
we lke het schip aandoet, op de monsterrol 
worden gebracht. 

Art. 407. De reeder is verplicht te zorgen 
voor behoorlijke voeding en voor behoorlijk 
dag- en nachtverblijf van den schepeling aan 
boord. adere voorschriften dienaangaande 
zullen door Ons bij algemeenen maatregel van 
bestuur worden gegeven. 

In geen geval mag de reader de voeding uf 
de levering van de daarvoor benoodigde eet
en drinkwaren bij wijze van aanbesteding op
dragen aan den kapitein of aan een schepe
ling. 

Art. 408. De schepeli ng heeft voor iederen 
dag, dat hem de verschuldigde voeding niet 
of niet ten volle wordt verstrekt, recht op 
eene vergoeding, waarvan het bedrag bij de 
arbeidsovereenkomst of, bij sti lzwij gen van 
deze, door het gebruik of de billijkheid wordt 
bepaald. 

Art. 409. Ten verzoeke van een derde van 
de schepelingen heeft buitenslands een onder
zoek plaats naar de deugdelijkheid en vol
doende hoeveelheid der eet- en drinkwaren. 
H et onderzoek wordt door den Nederlandschen 
consulairen ambtenaar of, bij gebreke van 
dezen, en in het Koninkrijk buiten Europa, 
door het bevoegde gezag ingesteld. 

De kapitein is verplicht de onbruikbare eet
en drinkwaren. op last dezer autoriteiten, te
gen bruikbare te verwisselen en het noodigr 
zich aan te schaffen. 

Art. 410. Door een gelijk dee! van de sche
pelingen kan bij dezelfde autoriteiten bui
tenslands over onvoldoende ligging of ruimte, 
na de afreis ontstaan, worden geklaagd; een 
onderzock wordt daarnaar ingesteld. 
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De kapitein is op last der autoriteiten 

verplicht in het gebrekkige te voorzien. 
De kapitein, die aan de hem, overeenkom

stig dit en het vorig artikel, gegeven bevelen 
niet heeft voldaan, wordt geacht zich jegens 
de chepelingen te hebben rn isdragen. 

Art. 411. De schepeling mag geen sterken 
drank of wapens aan boord brengen of hebben 
zonder toestemm ing van den kapitein. • 

De kapiteiu kan hetgeen hij in strijd met 
deze bepaling aan boord aantreft, in beslag 
nemen en vernietigen of verkoopen ten bate 
van de instelling ten behoeve van zeelieden, 
aangewezen door den voorzitter van den R aad 
voor de scheepYaart. 

Dezelfde bevoegdheid heeft de kap,"tein ten 
aanzien van smokkelwaren, contrabande en 
opium of andere verdoovende middelen, welke 
de schepel i ng aan boord brengt of heeft. 

Art. 412. Voor verbruik door de beman
ning mag geen sterke drank aan boord zijn 
boven de hoeveelheid, door On bij algemee
nen maatregel van bestuur te bepalen. 

Sterke drank, in strijd met deze bepal ing 
aan boord aangetroffen door de arnbtenaren 
van politie of van de invoerrechten en accijn
zen, wordt door hen in beslag genomcn . 

Deze sterke drank wordt verkocht ten bate 
van de in het tweede I id van artikel 411 be
doelde installing. 

Art. 413. De arbeidsovereenkomst moet, op 
straffe van nietigheid, het bedrag van het in 
geld uit te betalen loon bepalen of aangeven 
hoe het zal warden bepaald. De bepaling kan 
niet aan het goedvinden van een der partijen 
worden over gel a ten. 

Bij do toepassing van het bepaalde in de a r
tikelen 415, eer te lid. 423, eerste I id, 425, 
derde I id , 430, 433, derde I id , 438 en 440 
wordt loon, vastgesteld bij de reis, geacht te 
zijn vastgesteld voor eene tijdruimte gelijk 
aan den gemiddelden duur van de reis . 

Art. 414. De schepeling heeft voor ieder 
jaar, dat hij zonder onderbreking in dienst is 
van de wederpartii, recht op ten minste zeven 
of tweemaal vijf achtereenvolgende vrije da
gen met behoud van loon, tenzij de a rbeids
overeenkomst is aangegaan bij de reis. Deze 
vrije dagen moeten z66 worden gegeven, dat 
de chepeling telkens na verloop van twee 
jaren of, indien de dienstbetrekking korter 
duurt, bij het e:ndigen dier betrekking, alle 
dagen heeft genoten, waarop hij recht heeft. 
Den schepeling, die in Nederland thuis be
hoort, warden, indien hij zulks verlangt, de 
vrije dagen in Nederland gegeven. 

Voor iederen niet genoten vrijen dag heeft 
de schepeling boven het hem verschuldigdc 
loon aanspraak op eene vergoeding, gelijk 
taande met het laatstelijk door hem per dag 

genoten loon in geld. 
Art. 415. De schepeling, die ziek wordt, 

heeft, zoolang hij niet is hersteld, gedurende 
ten hoogste 26 weken, ook wanneer de dienst
betrekking eerder eindigt, recht op 80 % van 
het naar tijdruimte in geld vastgestelde loon, 
dat hij genoot, toen hij ziek werd. Deze ter
mijn van 26 weken gaat in, 1°. als de sche
peling ziek wordt, terwijl hij niet aan boord 
van een schip in dienst is, op den dag, waarop 
hij ziek wordt, 2°. als ,hij ziek wordt, terwijl 

hij aan boord van een schip in dienst is, op 
den dag, waarop hij aan den wal ter verple
ging wordt achtergelaten of waarop hii, nog 
niet her teld, met het schip terugkornt. Zoo
Jang hij aan boord is, blijft hij in het genot 
van het voile loon. 

Wordt hij ziek, terwijl hij aan board van een 
schip in dienst is, en kan hij niet in Nederland 
ter verpleging warden achtergelaten, clan is 
hij gerechtigd tot behoorlijke verpleging en 
geneeskundige behandeling, 1 °. als hij in het 
buitenlnnd wordt achtergelaten, tot zijn her
stel, of, indien hij eerder in Nederland terug
keert, tot zijn terugkeer, doch in geen geval 
gedurende meer dan 52 weken, 2°. als hij aan 
boord van het chip blijft, tot zijne terugkomst 
daarmede in ederland. 

Word t hij in het buitenland ter verpleging 
achtergelaten, dan heeft hij bovendien recht 
op vrij vervoer tot eene haven in Nederland. 
Onder het vrij vervoer zijn begrepen de kosten 
van onderhoud en nachtverblijf gedurende de 
reis. 

De schepeling, wien een ongeval overkomt 
als bedoeld in de Zeeongevallenwet 1919, 
heeft hetzelfde recht op verpleging en ge
neeskundi ge behandeling en op vrij vervoer, 
als de schepel ing, die ziek wordt. 

Indien de ziekte een gevol g is van opzet of 
grove schuld , wordt de ge ldelijke uitkeering 
verbeurd of verminderd, ter beoordeeling van 
den kantonrechter binnen wiens gebied de 
zetel van het scheepsbedrijf is gevestigd. 

De bepalingen van dit artikel gelden niet 
voor zooverre bij eene wet van algemeene 
strekking ook ten behoeve van den schepeling 
voorzi en ingen zijn getro ffen orntrent ge ldelijke 
uitkeeriug, verpleging of geneeskundige be
handeli ng, bij ziekte of bij ongeval. 

Ten aanzicn van den schepeling in dienst 
van een reeder, die uitsluitend schepen van 
200 ton bruto-inhoud en daar beneden in de 
vaart heeft, gelden, in plaats van de termijnen 
van 26 weken en 52 weken en het percentage 
80, termijnen onderscheidenlijk van 18 weken 
en 36 weken en een percentage van 50. 

A rt. 416. Indien de schepeling buiten Ne
derland overlijdt, terwijl hij in dienst i aan 
board van een schip, wordt het lijk begraven 
of overboord gezet op ko ten van den reeder. 

Art. 417. Gedurende den tijd, dat de sche
peling in dienst is aan boord van een schip, is 
hij verplicht de bevelen van den kapitein met 
stiptheid op te volgen. 

Indien hij meent, dat deze bevelen onrecht
matig zijn, kan hij in de eers te haven, die het 
schip aandoet, de tu chenkomst inroepen van 
de scheepvaartinspectie of in het Koninkrijk 
buiten Europa van het bevoegde gezag of bui
ten het Koninkrijk, indien clit redelijkerwijze 
zonder oponthoud van het schip kan geschie
den, van den Nederlandschen diplomatieken 
of bezoldigden consulairen ambtenaar, die het 
eerst te berei ken is . 

Art. 418. De kapitein is verplicht den ar
beid van den schepeling te regelen in over
eenstemming met de daaromtrent bij de wet 
en, binnen de grenzen der wet, bij de arbeids
overeenkomst ge telde bepalingen. 

Op Zondag behoort de arbeid in ieder geval 
beperkt te blijven tot het noodzakelijke. 
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Art. 419. De schepeling is verplicht het 
hem door den kapite in opgedragen werk te 
verrichten, doch heeft recht op een bijslag op 
hot loon voor den tijd, gedurende welken hij 
!anger clan den door de wet of de arbe idsover
eenkomst bepaalden normal en arbeidsduur 
we1·k verricht, tenzij de kapitein het werk 
noodzakelijk acht tot behoud van het schip, 
de opvarenden of de lading. Het bedrag van 
dien bijslag wordt bepaald door de arbe ids
overeenkomst of, bij haar sti lzwij gen, door het 
gebmik of de billijkheid. 

De kapitein doet van ieder geval van over
werk aanteekening houden in een daartoe be
stemd register. Elke aanteekening wordt door 
den daarbij betrokken schepeling mede-onder
teekend. 

H et recht, betaling van den bijslag te vor
deren, vervalt door verloop van een maand na 
het eindigen van den dienst aan boord in eene 
Nederlandsche haven en van zes maanden na 
het eindigen van den dienst aan boord in het 
buitenland. 

Op den scheepsoff icier, tevens hoofd van 
dienst, den geneeskundige en den marconist 
zijn de bepalingen van dit artike l niet van 
toe passing. 

A,·t. 420. Indien aan den schepeling andere 
werkzaamheden worden opgedragen clan hij 
heeft te verrichten overeenkomstig de hoe
danigheid, waarin hij volgens de arbe idsover
eenkomst aan boord dienst doet, en deze werk
zaamheden volgens overeenkom t of gebruik 
hooger worden beloond, heeft hij aanspraak 
op daarmede overeenkomend hooger loon. 

Art. 421. Zonder toestemming van den ka
pitein mag de schepeling het schip niet ver
laten. 

Weigert de kapitein toestemming, clan is hij 
verplicht de rcden voor zijne weigering in het 
dagboek te vermelden en aan den schepeling, 
op diens verlangen, deze weigering binnen 
twaalf uur schr iftelijk te bevestigen. 

Art. 422. De kapitein heeft disciplinair ge
zag over den schepeling. Hij kan tot hanciha
ving van dit gezag de redelijkerwijze noodige 
maatregelen nemen. 

Art. 423. De kapitein kan den schepeling 
in geval van verwijdering van boord zonder 

:zijne toestemming, van niet tijd ig terugkeeren 
aan boord, van dienstweigering, van gebrek
kige dienstvervulling, van onbehoorlijk optre
den tegen een lid der bemanning of een der 
andere opvarenden en van ordeverstoring, 
e ene boete opleggen ten bedrage van het naar 
t ijdruimte in ge ld vastgestelde loon over ten 
hoogste t.en dagen; echter mag de boete nooit 
.meer bedragen clan een derde van dat loon 
voor den geheelen duur der reis. In een tijds
verloop van tien dagen mag geen hooger be
drag aan gezamenlijke boeten worden opge
legd clan de genoemde hoogste bedragen. 

De oplegging der boete kan voorwaardelijk 
geschieden. 

Indien de kapitein wegens eenig feit de 
dienstbetrekking doet eindigen, overeenkom
stig het bepaal de in artikel 16390 van het 
Burgerlijk Wetboek, kan hij te dier zake niet 
tevens disciplinaire straf opleggen . 

De bestemming der boeten moet in de ar
beidsovereenkomst worden aangegeven. De 

boete mag noch den reeder noch den kapitein 
ten goede komen. 

Art. 424. Alvorens boete op te leggen is ,le 
kapitein verplicht den betrokkene en de getPi
gen te hooren in het bijzijn, zoo mogelijk , van 
ten minste twee schepelingen van gelijken of 
hoogeren rang, overeenkomstig de monsterrol 
daartoe aangewezen. Het proces-verbaal van 
di t verhoor moet door alien, die daarbij te
genwoordig zijn geweest, worden ondertee
kend. Van weigc,ring om te onderteekenen 
wordt daarin melding gemaakt. 

Boete kan niet vroeger worden opgelegd 
clan twaalf uren en niet later clan eene week, 
nadat het feit heeft plaats gehad, tenzij bij
zondere omstandigheden afwijking noodzake
\ijk maken. 

Elke boete moet onverwijld worden inge
schreven in een daartoe bestemd register, met 
vermeldi ng van het feit, dat tot de oplegging 
aanleiding heeft gegeven en van den dag 
waarop het heeft plaats gehad, a lsmede van 
den dag waarop de boete is opgelegd. Iedere 
inschrijving moet worden onderteekend door 
den kapitein en de in het eerste lid genoemde 
schepel ingen. 

Eene boete, niet ingeschreven in he t regis
ter, wordt geacht ten onrechte te zijn opge
legd. 

De schepeling kan van de oplegging van 
boete in beroep komen bij den kantonrechter, 
binnen wiens gebied het chip is aangekomen 
of de monsterrol is opgemaakt. Het derde lid 
van artikel 419 vindt overeenkomstige toe
passing. 

Art. 425. Gedurende den tijd, dat de sche
pel ing in dienst van den reeder aan boord van 
een schip of in het buitenland verblijft, heeft 
zijne niet van tafel en bed gescheiden echtge
noote recht op uitbetaling, op den voet a l in 
de volgende leden bepaald, van ten hoogste 
het twee derde gedeel te van het in geld vast
gestelde loon, tot onderhoud van haar en hare 
wettige kinderen, die niet in staat zijn in hun 
onderhoud te voorzien. 

De uitbetaling door den reeder geschiedt 
aan de echtgenoote tegen overlegging van eene 
met het oog op de laatste monstering afgege• 
ven verk!aring van haren man of beschikking 
van den kantonrechter harer woonpl aats en 
wel voor het gedeel te van het aan den sche
pel ing verschuldigde loon, in die verklaring 
of die beschikking genoemd. Wanneer eene 
onmiddellijke voorziening wordt vereischt, zal 
de kantonrechter aanstonds bepalen het ge
deelte van het loon van den schepeling, op 
we! ks uitbetaling de echtgenoote voorloopig 
recht heeft tot onderhoud van haar en de 
kinderen in het eerste lid bedoeld. Deze be
schikking behoudt tegenover den reeder hare 
kracht gedurende eene maand na den dag 
harer dagteekening, voor zooveel hem niet 
voor den afloop van di en termijn de eindbe
sch ikking van den kantonrechter is overgelegd. 

Het gecleelte van het loon, op welks uitbe
taling de echtgenoote recht heeft, wordt haar 
uitgekeerd op de tijdstippen voor de uitbeta
ling bepaald door de arbeidsovereenkomst of, 
bij stilzwij gen van deze, door het gebruik of 
de billijkheid, met dien verstande, dat, indien 
!Jet loon naar tijdruimte is vastgesteld, de 
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hierbedoelde uitbetaling uiterlijk telkens na 
eene maand geschiedt. 

Art. 426. De uitbetaling van het in geld 
vastgestelde dee! van het in dienst aan boord 
van een schip verdiende loon moet geschieden 
in de munt,waarin het bij de arbeidsovereen
komst is uitgedrukt, of in de munt, gangbaar 
ter plaatse van de uitbetaling. De koers waar
tegen in het laatste geval de herleiding ge
schiedt, moet den schepeling schriftelijk wor
den medegedeeld. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 445, 
kan de schepeling, indien hij meent, dat de 
hem medegedeelde koers niet juist is, zich na 
afloop van de reis deswege wenden tot den 
voorzitter van de Kamer van Koophandel 011 

Fabrieken, binnen welker gebied de monster
rol is opgemaakt of de re is is geeindigd. 

Art . 427. Behoudens het bepaalde in arti
kel 425 heeft de schepeling recht op uitbeta
ling van het in dienst aan boord van een 
schip verdiend loon : 1°. indien het naar tijd
ruimte is vastgesteld, in iedere haven, welke 
het schip gedurende de reis aandoet, mits ze
ven dagen zijn verloopen sedert de Iaatste uit
betaling, 2°. indien het niet naar tijdruimte 
is vastgesteld, op de tijdstippen voor de uitbe
taling bepaald door de arbeidsovereenkomst 
of, bij haar stilzwijgen, door het gebruik of de 
billijkheid. 

Zoolang de reis niet is geeindigd, is de ree
der niP.t verplicht in het geheel meer dan 5/6 
dee! van het loon uit te betalen. 

De uitbetaling van het in het eerste lid on
der 1 °. bedoelde loon gesch iedt uiterlijk op 
den dag volgende op dien van de aankomst, 
de in artikel 354 bedoelde dagen niet mede
g-erekend, doch in ieder geval voor het ver
trek uit de haven. 

Art. 428. De schepeling kan zijn recht op 
het in geld vastgestelde dee! van zijn in dienst 
aan boord van een sch ip verdiend loon, voor 
wover dit te zijner beschikking is, a ll een af
staan, in pand geven daaronder begrepen, ten 
behoeve van zijne echtgenoote voor ten hoog
ste een derde, van zijne kinderen , de ve rzor
gers zij ner kinderen en zijne ouders voor ten 
hoogste de helft, en van andere bloedverwan
ten tot den vierden graad en van aanverwan
ten tot denzelfden graad voor ten hoogste een 
derde; a ll es met dien verstande, dat het be
drag van hetgeen hij afstaat, gevoegd bij het 
ingevolge artikel 425 aan de echtgenoote uit 
te betalen bedrag, twee derde gedeclte van 
het geheele in geld vastgestelde loon niet mag 
overtreffen. 

Art. 429. De boeten en de schadeloosstel
ling bedoeld in de artikelen 423 en 438 zijn 
bevoorrecht op het in geld vastgestelde dee! 
van het loon van den schepeling, hetwelk tot 
het bedrag daarvan kan worden ingehouden. 

Boete en schadeloosstell ing komen in de eer
ste plaats ten laste van het dee] van het loon, 
dat aan den schepeling persoonlijk moet wor
den u i tbetaal d. 

Op het gedeelte van het loon, ten aanz ien 
waarvan volgens artikel 1638r van het Bur
gerl ijk Wetboek schuldvergelijking door den 
reeder voor het einde der dienstbetrekking is 
toegelaten, wordt hetgeen aan boeten, a ls hier 
bedoeld, is ingehouden in mindering gebracht. 

Art. 430. Indien de schepeling overlijdt in 

dienst aan boord van een schip, wordt het 
naar tijdruimte in geld vastgestelde dee! van 
het loon uitbetaald tot het e inde van de 
maand, waarin het overlijden heeft plaats ge
had, doch nooit !anger dan tot den dag, waar
op de dienst aan boord van het schip volgens 
de overeenkomst zou zijn geeindigd. 

Art. 431. Indien de dienstbetreklcing is aan
gegaan voor een bepaalden tijd, en deze ver
strijkt terwijl het schip, waarop de schepe
ling in dienst is, zich op reis bevindt, eindigt 
de dienstbetrekking in de eerste haven, welke 
het schip daarna aandoet. 

Art. 432. De dienstbetrekking, aangegaan 
bij de re is, eindigt a ls de reis of de reizen. 
waarvoor zij is aangegaan, is of zijn afgeloo
pen. 

Evenwel kan de schepeling, na verloop van 
anderhalf jaar, de dienstbetrekking door op
zegging doen eindigen in iedere haven, welke 
het schip daarna aandoet. Bij de opzegging 
moet hij den termijn in acht nemen, welke 
redelijkerwijze noodig is voor zijne ve rvanging 
in die haven. 

Art. 433. Indien is overeengekomen, dat de 
dienstbetrekking zal eindigen bij terugkomst 
van het schip in eene met name genoemde 
Nederlandsche haven, is de reeder bevoegd 
haar te doen eindigen in eene haven, van 
waaruit de genoemde Nederlandsche haven, 
anders dan met een luchtvaa rtui g, binnen vier 
en twintig uur kan worden bereikt. 

I s de I ederlandsche haven, waarop het 
schip zal terugkomen, niet met name genoemd, 
dan is de reeder bevoegd de diens.tbetrekking 
te doen eindigen in eene haven in het buiten
land van waaruit Amsterdam of Rotterdam 
op de in het eerste lid bedoelde wijze kan 

, worden bereikt. 
Behal ve cle reiskosten heeft de reeder deu 

schepeling voor de dagen na de beeindiging 
van de dienstbetrekking tot den dag, volgende 
op dien, waarop deze ter plaatse had kunnen 
aankomen, loon te betalen op den voet van 
het in de arbe idsovereenkomst naar tijdruimte 
in geld vastgesteld dee! van het loon, alsmede 
de ko ten van onderhoud en zoo noodig van 
nachtverblijf. 

Art. 434. De dienstbetrekking, aangegaan 
voor onbepaalden tijd , kan ieder der partijen 
gedurende den tijd, dat de schepel ing in dienst 
is aan boord van een schip, door opzegging, 
met inachtneming van den daarvoo,· gestelden 
termijn, doen eindigen in iedere haven, waar 
het schip laadt of lost. 'i'enzij een langere ter
mijn van opzegging is overeengekomen, be
draagt deze vier en twintig uren . .:>e opzeg
{ing gesch iedt schriftelijk. 

De opzeggingstermijn mag voor den reeder 
niet korter worden gesteld dan voor den sche
pel ing. 

Dit artikel is mede van toepassing a ls de 
reeder overl ijd t gedurende den tijd , dat de 
;chepel ing in dienst is aan boord van een 
schip, en hetzij de erfgen amen des reeders 
hetzij de schepeling gebru ik willen maken 
van de bevoegdheid hun gegeven in artikel 
1639k van het Burgerlijk Wetboek. 

A rt. 435. Gedurende eene reis van bet 
schip, waarop de schepeling in dienst is, kan 
een der partijen de dienstbetrekking overeen
komstig het bepaalde in artikel 16390 van het 
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Burgerlijk Wetboek alleen doen eindigen te
gen het tijdstip, op hetwelk het schip zich in 
eene haven bevindt. 

Art. 436. Behalve in de gevallen, genoemd 
in het tweede I id van artikel 1639p van het 
Burgerlijk Wetboek, zullen voor den reeder 
dringende redenen onder andere aanwezig _ge
acht kunnen worden: 

1 °. wanneer de schepeling den kapitein of 
een opvarende van het schip -mishandelt, gro
velij k beleedigt of op ernstige wijze bedreigt 
of hem verleidt of tracht te verle iden tot han
delingen strijdi g met de wetten of de goede 
zeden; 

2°. wanneer, na den aanvang der dienstbe
trekking, de schepeling zich niet op den door 
den rneder aangegeven tijd doet monsteren 
of, na de monstering, aan boord van het. 
schip aanmeldt; 

3°. wanneer den schepeling hetzij tijdelijk, 
hetzij voor goed de bevoegdheid wordt ontno
men, op een schip dienst te doen in de hoe
danigheid, waarin hij zich heeft verbonden 
dienst te doen; 

4°. wanneer de schepeling, buiten weten 
van den reeder of den kapitein, smokkelwaren 
aan boord heeft gebracht of daar onder zijne 
berusting heeft. 

Art. 437. Behalve in de gevallen, genoemd 
in het tweede lid van artikel 1639q van het 
Burgerlijk Wetboek, zullen voor den schepe
ling dringende redenen onder andere aanwe
zig geacht kunnen worden: 

1 °. wanneer de reeder hem orders geeft, 
welke in strijd zijn met de arbe idsovereen
komst of met verplichtingen, welke de wet 
den schepeling oplegt; 

2°. wanneer de reeder het schip bestemt 
naar eene haven van een land, dat in een zee
oorlog is gewikkeld, of naar eene haven welke 
is geblokkeerd, tenzij de arbeidsovereenkomst. 
dit uitdrukkelijk voorziet en is gesloten na 
het uitbreken van den oorlog of na het afkon
digen van de blokkade; 

3°. wanneer in het geval van artikel 367 
de reeder orders geeft te vertrekken naar eene 
vijandelijke haven; 

4°. wanneer de reeder het schip gebruikt 
of laat gebruiken voor slavenhandel, zeeroof, 
strafbare kaapvaart of het vervoer van goe
deren waarvan de invoer verboden is in het 
land van bestemming; 

5°. wanneer de reeder het schip bestemt 
voor vervoer van contrabande, tenzij de ar
beidsovereenkomst <lit uitdrukkelijk voorziet 
en is gesloten na het u i tbreken van den oor
log; 

6°. wanneer voor hem aan boord gevaar 
voor mishandel ing van de zijde van den kapi
tein cf van een opvarende dreigt; 

7°. wanneer het logies aan boord in een 
toestand verkeert, welke schadelijk is voor de 
gezondheid der bemanning; 

8°. wanneer hem de voeding, waarop hij 
rech t heeft, niet of niet in deugdelij ken toe
stand wordt verstrekt, of wanneer de reeder 
handelt in strijd met het bepaalde bij het 
tweede lid van artikel 407; 

9°. wanneer het schip het recht verliest de 
Nederlandsche vlag te ·voeren; 

10°. wanneer de arbeidsovereenkomst is 
aangegaan voor een of meer bepaalde reizen 

en de reeder het schip andere reizen laat 
maken. 

Art. 438. Indien de dienstbetrekking wordt 
beeindigd gedurende eene reis van het schip, 
is de schadeloosstelling, bedoeld in het eerste 
lid van artikel 1639r van het Burgerlijk Wet
boek, bij eene dienstbetrekking voor een be
paalden tijd aangegaan, gelijk aan het be
drag van het voor den dienst aan boord van 
een schip in geld vastgestelde loon voor den 
tijd , dat de dienstbetrekking volgens de over
eenkomst of de wet had behooren voort te du
ren doch niet !anger dan drie maanden. Het
zel£de geldt wanneer de dienstbetrekking bij 
<le reis is aangegaan. 

Bij eene dienstbetrekking, voor een onbe
paalden tijd aangegaan, is de schadeloosstel-
1 ing ten minste gel ij k aan het be drag van het 
voor den dienst aan boord van een schip in 
geld vastgestelde loon voor een maand. 

A rt. 439. Ieder der partijen is te alien t ijde, 
ook v66rdat de dienstbetrekking is aangevan
gen, bevoegd zich wegens gewichtige redenen 
te wenden tot den kantonrechter, binnen 
wiens geb ied de plaats van haar werkelijk 
verblijf gelegen is, of het schip zich bevindt, 
of in het Koninkrijk buiten Europa tot het 
bevoegde gezag of buiten het Koninkrijk tot 
den het eerst te bereiken Nederlandschen di
plomatieken of bezoldigden consulairen amb
tenaar, met het verzoek de arbeidsovereen
komst ontbonden te verklaren. 

Als gewicht ige redenen worden, behalve die 
genoemd in het tweede lid van artikel 1639w 
van het Burgerlijk Wetboek, ook beschouwd 
omstandigheden, na den aanvang van den 
dienst aan boord aan den verzoeker gebleken 
of na <lien opgekomen, waardoor de voortzet
ting van de reis, waarop het schip zich be
vindt, hem aan onvoorzien, groot levensgevaar 
zou blootstellen. 

lndien het den schepeling mogelijk is eene 
hoogere betrekking te verkrijgen, is hij steeds 
bevoegd het in het eerste I id bedoel de verzoek 
te doen, mits hij zorgt voor zijne vervanging 
zonder nieuwe kosten voor den reeder en te 
di ens genoegen. 

Art. 440. Indien de dienstbetrekking is 
aangegaan bij de reis en tengevolge .van een 
maatregel van hooger h and of van andere 
overmacht de reis niet wordt aangevangen of, 
nadat zij is aangevangen, wordt gestaakt, 
neemt de dienstbetrekking een einde. De sche
peling heeft in het laatstbedoelde geval recht 
op het naar tijdruimte in geld vastgestelde 
loon, totdat hij in Nederland kan zijn terug
gekomen of totdat hij eerder werk heeft ge
vonden. In geval van geschil wordt het be
drag van het loon vastgesteld door den kan
tonrechter, binnen wiens gebied de monsterrol 
is opgemaakt of de zetel van het scheepsbedrijf 
is gevestigd. 

Indien de schepeling zich heeft verbonden 
·uitsluitend aan boord van een bepaald schip 
dienst te doen en dit sch ip vergaat, geldt het 
in het eerste lid bepaalde ook al is de dienst
betrekking niet bij de 1·eis aangegaan. 

Art. 441. Voor zoover het in geld uitge
drukte dee! van het loon is vastgesteld bij de 
reis, heeft de schepeling recht op eene even
redige verhooging van het loon, wanneer de 
reis door toedoen van den reedei·, door molest 
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of door verblijf in eene noodhaven of eene an
dere soortgelijke reden in het belang van het 
schip en lading wordt verlengd. 

Art. 442. Indien de dienstbetrekking is aan
g1>gaan bij de reis en de reis door toedoen van 
den reeder niet wordt aangevangen of, nadat 
zij is aangevangen, wordt ge taakt, neemt de 
d ienstbetrekking een einde. De schepeling 
heeft alsdan het recht op de schadeloosstelling, 
bepaald in artikel 1639,· van het Burgerlijk 
Wetboek in verband met artikel 438, eerste 
lid. 

A.rt. 443. Eindigt de dienstbetrekking in 
het buitenland, dan heeft de schepeling recht 
op vrij vervoer, indien hij ederlander is, tot 
eene haven in 1 ederland, indien hij niet Ne
derl antler is, ter keuze van den reeder, tot de 
plaats waar de dienst aan boord van het schip 
is bcgonnen of tot eene haven van het land 
waa,· hij thuis behoort, mit de schepel ing zijn 
verlangen daartoe te kennen geeft uiterlijk op 
den dag volgende op dien, waarop de dienst
betrekking eindigt, de in artikel 354 bedoelde 
dagen niet medegerekend, <loch in ieder geval 
voor het vertrek van het sch ip. Echter heeft 
de schepeling dit recht niet, indi en hij de 
dienstbetrekking onrechtmatig doet e indigen 
of de reeder haar doet eindigen om eene drin
gende, aan den schepeling onverwijld medege
deel cle reden, of de arbeidsovereenkomst is 
ontbonden op verzoek van den schepeling, op 
grond van gewichtige redenen, die niet teven 
zijn dringende redenen in den zin van artikel 
1639q van het Burgerl ijk Wetboek of van ar
ti ke l 437. 

Onder het vrij vervoer zijn begrepen de kos
ten van onderhoud en nachtverblijf van het 
eindigen der dienstbetrekking tot de aankomst 
van den schepeling in de plaats zijner be
stemming. 

A,·t. 444. Iedere beeindiging van den dienst 
aan hoord van het schip wordt door den ka
pite in aangeteekend op de monsterrol. Dezo 
aanteeken ing wordt, indien zulks door den 
kapitein of den schepeling wordt verzocht, 
door den ambtenaar van aanmonstering voor 
gezien geteekend. 

A.,·t. 445. De reeder is verplicht bij hel 
einde van den dienst aan boord aan den sche
peling eene schriftelijke afrekening ter hand 
le stellen. Indien geschil ontstaat over de af
rekening, kan de mee t gereede partij zich 
wenden tot den kanlonrechter, binnen wiens 
gebied het schip is aangekomen of de monster
rol i opgemaakt, m~t het verzoek de afreke
ning te onderzoeken en vast te stellen. 

Eindigt de dienst buiten Nederland, dan 
kan ieder der partijen, ter verkrijging va11 
eene voorloopige beslissing, zich wenden, in 
het Koninkrijk buiten Europa, tot het be
voegde gezag, en buiten het Koninkrijk, tot 
den Nederland chen diplomatieken of bezol
digden con ulairen ambtenaar, die het eerst 
t.e bereiken is. 

Art. 446. Na het eindigen der reis is de 
schepel ing, wiens dienstbetrekking is afgeloo
pen, niettemin gedurende drie werkdagen ge
houden op verlangen van den kapitein mede 
te werken tot het opmaken van eene scheeps
verklaring. 

Art. 44'i. De reeder verbeurt voor iederen 
dag, dat hij een officier of een scheepsgezel, 

gedurende of bij het einde van den dienst aan 
boord van een schip, zonder wettige reden, 
ophoudt in het verkrijgen van het in geld 
vastgestelde dee! van zijn loon, ten behoeve 
van den officier drie gulden en ten behoeve 
van den scheep gezel een gulden vijftig cent. 

Art. 448. De schepelingen zijn verplicht tot 
berging van chip en lading mede te werken. 
Zij hebben recht op buitengewone belooning 
voor de clagen, gedurende we lke zij werkzaam 
zijn geweest. 

In geval van geschil wordt de belooning 
vastgesteld door den kantonrechter, binnen 
wiens gebied de berging heeft pi aats gehad. 
In het Koninkrijk buiten Europa geschiedt de 
vaststell i ng door het bevoegde gezag en bui ten 
het Koninkrijk door den Nederlandschen di
plomatieken of bezoldigden consulairen amb
tenaar, die het eerst te berei ken is. 

A.rt. 449. Indien een schip, dat tot het ver
richten van sleepdienst niet is bestemd, aan 
een antler in open zee aangetroffen schip 
sleepdienst bewijst onder omstandigheden wel
ke niet aanspraak geven op hulploon, hebben 
niettemin de schepelingen recht op een aan
deel in het sleeploon . De reeder is verplicht 
iederen schepeling v66r de uitbetal ing deR
verlangd het bedrag van het sleeploon en de 
verdeeling daarvan schriftelijk mede te deelen. 

H et aandeel der chepelingen in het sleep
loon wordt, in geval van ge chi !, door den 
kantonrechter, binnen wiens gebied het schip 
is aangekomen of de monsterrol is opgemaakt, 
naar billijkheid vastgesteld. 

Art. 450. In geval van verl ies van het 
whip door schipbreuk, is de reeder verplicht 
aan den schepeling, zoolang hij dientengevolge 
werkloos is, doch ten hoogste gedurende twee 
maanden, eene schadeloosstell ing te beta I en tot 
een bedrag gelijk aan het bij de arbeidsover
eenkomst in geld vastgestelde dee! van het 
loon. I s het loon geheel of voor een dee! niet 
naar tijdruimte vastgesteld, clan is een bedrag 
verschnldigd gelijk aan het loon, dat volgen 
het gebruik wegens eene reis als di e waarop 
het schip is verloren gegaan, bij vaststelling 
van het geheele loon naar tijdruimte, wordt 
betaald. In geval van geschil be list de kan
tonrcchter, binnen wiens gebied de monsterrol 
is opgemaakt of de zetel van het scheepsbe
drijf is gevestigd. 

Voor zoover de schepeling krachtens het be
paalde in artikel 440 recht heeft op loon, 
komt dit loon in mindering van de hierbe
cloelde schadeloos telling. 

De vordering tot schadeloosstelling is be
voorrecht op alle de roerende en onroerende 
goederen van den reeder; het voorrecht staat 
in rang gelijk met dat bedoeld in artikel 1195 
onder 4°. van het Burgerlijk Wetboek. 

De reeder, die vermeent, dat een of meer 
van de schepelingen ten aanzien van de schip
breuk grove schuld treft, kan zich wenden tot 
den kantonrechter met verzoek zij ne in het 
eerste lid bedoelde verplichting tegenover be
paalde schepelingen op te chorten, totdat de 
Raad voor de scheepvaart omtrent de oorzaak 
van de ramp uitspraak heeft gedaan. De kan
tonrechter kan naar aanle iding van de uit
spraak van den Raad voo r de scheepvaart den 
reeder voor goed van zijne verplichting ont
heffen. 
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Art. 450a. De reeder, di e verplioht is rot 

vrij vervoer van den schepel ing naar eene ha
ven, heeft het recht zich van die verpl ichting 
te kwijten, door hem, mits hij rot werken in 
staat is, aan boord van een naar die haven 
bestemd sch ip eene betrekking te verschaffen, 
overeenkomstig die, welke hij in dienst van 
den reeder bekleedde. 

Een N ederlandsch schepeling kan verl an
gen, dat de betrekking hem aan boord van 
een N ederlandsch schip wordt verschaft. 

Geschillen over de uitvoering dezer be paling 
beslist in het Koninkrijk buiten Europa het 
bevoegde gezag en buiten het Koninkrijk de 
Nederlandsohe diplomatieke of bezoldigde oon
sulaire ambtenaar. 

Art. 450b. De artikelen 1637j- 1637m, 
1637p, 1637r, 1637u, 1638b, 1638c, lid 3- 7, 
1638h, 1638l- 1638q, 1638s-1638x, 1639l-
1639n, 1639u en 1639v van het Burgerlijk 
Wetboek vinden geen roepassing ten aanzien 
van den dienst van den sohepeling aan boord 
van een sch ip . . 

A,·t. 460c. Bij overeenkomst kunnen par
tijen niet afwijken van het bepaalde in de ar
ti kelen 398-401, 407, 408, 413, 416- 419, 
421- 426, 428, 439 , eerste en tweede lid , 445, 
448 en 449, nooh ook ten nadeele van den 
schepeling van het bepaalde in de artikelell 
402, 414, 415, 420, 427, 430, 432-434, 438, 
439. laatste lid, 440- 443, 447, 450 en 450a. 

Zij mogen in de arbeidsovereenkomst geen 
bepalingen opnemen, welke afwijken van de 
wettelijke regels betreffende de bevoegdheid 
des rechters kennis te nemen van gesohillen 
betrekkelijk deze overeenkomst, onverminderd 
de mogelijkhe id zioh te verbinden om geschi l
len aan de uitspraak van scheidslieden te on
derwerpen. 

Art. 450d. Eene beschikking ingevolge de 
a rti kelen 415, vijfde lid, 424, laatste lid , 439, 
445, 448, 449 en 450 geeft de kantonrechter 
niet dan na verhoor of behoorlijke oproeping 
van partijen. De oproeping gesch iedt door den 
g riffier op de wijze, bij algerneenen maatregel 
van bestuur te bepalen. Bij de oproeping van 
de wederpartij wordt een afsohrift van het 
verzoekschrift gevoegd. 

In de gevallen van de artikelen 415, vijfde 
lid, 424, laatste lid , 445, 448, 449 en 450 kan 
de beschikking worden gegeven in den vorm 
bij artikel 430 van het Wetboek van Burgcr
lijke R chtsvordering bepaald. 

§ 3. Van de monsterrol en het monsterboekjc. 
A ,·t. 451. De mon terrol is een, ten over

staan van den door de bevoegde macht gestel
den amhtenaar opgemaakte, staat van de be
manning van een sch ip. Zij wordt in tweevoud 
opgemaakt en vermeldt, onverminderd het
geen elders is voorgeschreven, den naam van 
het schip, de met het schip te maken reis of 
reizen, de namen van den reeder, van den ka
pitein en van de schepel ingen, de hoedanig
heid in welke iedere sohepeling aan boord 
dienst zal doen, wie hunner den rang van 
offioier zullen hebben, en hetgeen partijen 
daarin verder verlangen op te nemen. 

Zij wordt door of namens den reeder, door 
den kapitein en door de schepelingen onder
teekend. 

Nietig zijn bepalingen in de monsterrol, 

welke afwijken van de met een schepeling 
gesloten arbeidsovereenkomst of we! ke deze 
aanvullen. 

Art. 451n. Bij het opmaken van de mon
sterrol is de reeder verplicht de met de sche
pelingen gesloten arbe idsovereenkomsten aan 
den ambtenaar van aanmonstering over te 
leggen. 

De ambtenaar van aanmonstering vergewist 
zich, dat de inhoud der arbeidsovereenkomsten 
door de schepelingen is begrepen en dat de 
overeenkomsten door partijen zij n ondertee
kend. Hij neemt daaromtrent eene verklaring 
in de monsterrol op. 

Door den ambtenaar gewaarmerkte a fschrif
ten der overeenkomsten worden als bijlagen 
bij de monsterrol gevoegd. I edere schepeling 
moet aan boord in de gelegenheid worden ge
stel cl van de hem betreffende overeenkomst 
inzage te nemen. 

Het in het eerste en het derde lid bepaalde 
geldt mede voor de coll ectieve arbeidsovereen
komsten op den gronds lag waarvan een of 
meer arbeidsovereenkomsten met in de mon
sterrol genoemde schepelingen zijn ges loten. 

Art. 451b. De door Ons aangewezen amb
tenaren van aanmonster ing geven aan ieder, 
die zich daartoe aanmeldt en aan wien niet; 
rneds eerder een nog gel dig monsterboekje is 
afgegeven, een monsterboekje af. 

H et boekje bevat de noodige gegevens om
trent den persoon van den houder . 

Art. 451c. Onverminderd het bepaalde in 
het volgende artikel en in andere wetten, wor
den alleen zij die een monsterboe kje overleg
gen, roegelaten a ls schepeling eene monsterrol 
te onderteekenen. 

De ambtenaar van aanmonster ing vermeldt 
in het boekje de onderteekening van de mon
sterro l en de hoedanigheid, waarin de sche
peling di enst zal doen. 

Art. 451d. De schepeling ·moet met het 
monsterboekje overl eggen een bewijs van ge
zondheid, a fgegeven door een geneeskundige, 
door Ous of van Onzentwege daartoe aange
wezen, en vaststellende, dat de schepeli ng niet 
lichamelijk ongeschikt is rot het verrichten der 
werkzaamheden aan boord, waarroe hij zich 
wenscht te verbinden, en dat zijne tegenwoor
digheid aan boord geen gevaar voor de ge
zondheid van de overige opvarenden zal ople
veren. 

De reeder draagt de kosten van het genees
kundig onderzoek volgens een bij den in ar
tikel 451i bedoelden algemeenen maatregel 
van bestuur vast te stellen tarief. 

Indien de monsterrol buiten het Koninkrijk 
in Europa wordt opgemaakt ten overstaan van 
eene Nederlandsche a utoriteit, worden de ter 
plaatse geldende voorschriften gevolgd. 

A,·t. 451e. De ambtenaar van aanmonste
ring stelt na afloop van de monstering het 
monsterboekje in handen van den kapitein; 
deze geeft het den schepeling terug bij het 
einde van den dienst aan board van het 
schip. 

De kapitein ve1meldt in het boekje den da
tum waarop en de plaats waar de dienst aan 
boord van het schip is geeindigd. 

Deze vermelding wordt, indien zulks door 
den kapitein of den schepeling wordt ver-
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zocht, door den ambtenaar van aanmonstering 
voor gezien geteekend. 

Indien de kapitein het rnonsterboekje niet 
kan teruggeven aan den schepeling, doet hij 
<lit toekomen aan den reader, die het, onder 
vermelding van de reden waarom het niet 
aan den schepeling is teruggegeven, opzendt 
aan den ambtenaar van aanmonstering, die 
het boekje heeft afgegeven. 

De R aad voor de scheepvaart kan, op ver
zoek van den reeder, den hoofdinspecteur voor 
de scheepvaa1·t /l"ehoord, het monsterboekje ge
durende den tiJd van ten hoogste Mn jaar 
inhouden, ingeval de schepel ing de arbei ds
overeenkomst onrechtmatig heeft doen eindi
gen. De schepeling wordt vooraf opgeroepen 
om te worden gehoord; hij kan ook verschij 
nen bij een bijzonder gernachtigde of verge
zeld van een raadsman. 

D e bevoegdheid van den reeder tot het doen 
van het verzoek vervalt door verloop van een 
maand na het eindigen van de arbeidsovereen
komst in eene ederlandsche haven en van 
zes m aanden na het eindigen dier overeen
komst in het buitenland. 

Art. 451/. H et monsterboekje mag het loon 
niet noemen en gedragsbeoordeelingen niet be
vatten. 

Art. 451g. Indien de schepeling van mee
ning is, dat de kapitein in zij n monsterboekje 
onjuiste fe iten heeft vermeld, kan hij zich 
daa rover beklagen bij den Raad voor de 
scheepvaart. Deze beslist, den hoofdinspecteur 
voor de scheepvaart gehoord, na verhoor of 
behoorlijke oproeping van den kapitein en 
brengt de door hem noodig geachte verbete
ring in het boekj e aan. 

H et laatste lid van artikel 451e vindt over
eenkomstige toepassing. 

Art. 451h. D e ambtenaren van aanmon
stering houden een register van de te hunnen 
overstaan opgemaakte monsterrollen, a lsmede 
een register van de door hen afgegeven mon
sterboekjes. 

A rt. 45l i. Alles wat in verband staat met 
de monsterrol en het monsterboekje, daaronder 
begrepen het wegens de bemoei ingen van den 
ambtenaar van aanmonstering verschu ldigde 
en de inrichting en bijhouding der in het 
voorgaand artikel bedoelde registers, alsmede 
m et het in artikel 451d bedoelde bewijs van 
gezondheid, wordt nader geregeld bij alge
meenen maatregel van bestuur. 

§ 4. Van de schepelingen ter visscherij. 
Art. 452. D e bepalingen van de tweede en 

de derde paragraaf van dezen titel vinden 
geen toepassing ten aanzien van de schepe
lingen ter kustvisscherij. De arbeidsovereen
komsten van deze schepel ingen worden uit
sluitend geregeld door de bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek. · 

Art. 452a. Ten aanzien van de schepelingen 
ter zeevisscherij vinden de bepalingen van 
dezen t itel toepass ing, voorzoover daarvan in 
de volgende artikelen niet is afgeweken. 

Art. 452b. Op de arbeidsovereenkomst tus
schen reeder en een schepeling ter zeevisscherij 
blijft het bepaalde bij artikel 400 onder 7°. en 
8°. buiten toepassing. 

Art. 462c. Op de in het vorige artikel be
doelde overeenkomst is artikel 402 van toe-

passing, behoudens dat het dagverblijf kan 
worden vervangen door het volkslogies. 

Art. 452d. H et bij artikel 407 omtrent de 
voeding bepaalde geldt ten aanzien van sche
pelingen ter zeevisscherij alleen, wanneer de 
reeder de zorg voor de voeding bij de arbeids
overeenkomst uitdrukkelijk op zich heeft ge
nomen. 

Art. 452e. De artikelen 409 en 410 gelden 
n iet ten aanzien van schepelingen ter zee
visscherij. 

Art. 452/. Artikel 413 geldt ten aanzien 
van schepel ingen ter zeevisscherij met deze 
aanvulling, dat het in geld vastgesteld loon 
voorzoover het afhankelij k is van de opbrengst 
der vangst in de arbe idsovereenkomst moet 
worden begroot op zijn vermoedelijk bedrag 
naar tijdruimte; bij de toepass ing van de 
artikelen 425, 428, 438 en 450 wordt dergelijk 
loon berekend naar deze begrooting. 

De schepeling heeft geen aanspraak tegen 
den reeder op grond dat krachtens artikel 425 
of 428 ingevolge de begrooting aan een derde 
meer is uitbetaald dan strookt m et het loon, 
dat ten slotte aan den schepeling verschuldigd 
blij kt te zijn. 

Art. 452g. Artikel 414 geldt niet ten aan
zien van schepelingen ter zeevisscherij. 

Art. 452h. Artikel 415 geldt ten aanzien 
van schepelingen ter zeev isscherij , behoudens 
dat in plaats van de termijnen van 26 weken 
en 52 weken en het percentage 80 steeds gel
den termijnen onderscheidenlijk van 18 we
ken en 36 weken en een percentage van 50. 

Voor de berekening van de geldelijke uit
keering komt mede in aanmerking loon in 
geld, afhankel ijk gesteld van de opbrengst der 
vangst, naar de in artikel 452/ voorgeschreven 
begrooting. 

Art. 452i. Artikel 417 geldt ten aanzien 
van schepelingen ter zeevisscherij, behoudens 
dat deze a ll een in de eerste N ederlandsche 
haven, welke het sch ip aandoet, de tusschen
komst van den kantonrechte r kun nen inroepen. 

Art. 452j. Artikel 421 geldt ten aanzien 
van schepelingen ter zeevisscherij, behoudens, 
dat de kapitein kan volstaan met vermelding 
van de reden van weigering van een gevraagd 
verlof in het dagboek. 

Art. 452k. De arti kelen 423 en 424 gelden 
niet ten aanz ien van schepelingen ter zee
visscherij . 

Art. 452l. Artikel 425 gel dt ten aanzien 
van schepelingen ter zeevisscherij , behoudens 
dat de uitbetaling aan de echtgenoote steeds 
wekel ijks moet geschieden. 

Art. 452m. Artikel 427 geldt niet ten aan
zien van schepelingen ter zeev isscherij . 

A,·t . 452n. Arti kel 439 v indt toepassi ng op 
de arbeidsovereenkornsten tusschen reeder en 
schepel ingen ter zeev isscherij , behoudens dat 
ieder der partijen zich uitslui tend kan wen
den tot den daar bedoelden kantonrechter. 

Art. 45.20. Artikel 450 geldt voor den reeder 
en de schepelingen ter zeevisscherij , behou
dens dat de schadeloosstell ing is beperkt tot 
twee derde van het b ij de overeenkomst in 
geld vastgestelde dee! van het loon. 

Ten aanz ien van schepen, welke ui tsluitend 
de seizoenvisscherij uitoefenen, bepalen Wij 
telken jare op welken <lag het seizoen geacht 
wordt te eindigen. D e 1·eeder van zoodanig 
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schip 1s m geen geval verplicht "de uitbetaling 
!anger te doen dan tot het einde van het 
se1zoen. 

A rt. 452p. Ten aanzien van den dienst aan 
boord van den schepeling ter zeevisscherij vin
den de artikelen 1637j-1637m, 1637p, 1637r, 
1638b, 1638c, lid 3- 7, 1638h, 1638p, 1638q, 
1638s-1638x, 1639Z-1639n, 1639u en 1639v 
van het Burgerlijk Wetboek geen toepassing." 

Art. II. De derde titel des tweeden boeks 
van het Wetboek van Koophandel ondergaat 
de navolgende wijz igingen: 

a. De oerste zin van artikel 341 wordt ge
lezen: ,,De kapitein voert het schip." 

b. Na artikel 341 worden ingevoegd de 
twee volgende artikelen: 

,.Art. 341a. Op Nederlandsche schepen mo
gen alleen N ederlandsche onderdanen als ka
pitein in dienst worden gesteld. 

Art. 341b. In geval van ontstentenis van 
den kapitein treedt als zoodanig op de eerste 
stuurman ; ingeval ook van <liens ontstente
n is, wanneer aan boord aanwezig zij n Mm 
of meer stuurlieden bevoegd a ls kapitein op 
te treden, de oudste in rang, vervolgens van 
de overige stuurlieden de oudste in rang, en 
bij ontstentenis ook van dezen de door een 
scheepsraad aan te wijzen persoon." 

c: Het laatste lid van artikel 342 vervalt. 
d. In artikel 347 verval t de zinsnede ,,de 

voor de schepelingen geldende a rbeidsovereen
komsten, zoo deze schriftelijk zijn opgemaakt," . 

e. Na ar t ikel 358a wordt ingevoegd een 
nieuw artikel , luidende: 

,.Art. 358b. De kapitein van een Neder
landsch, naar N ederl and bestemd schip, in 
eene buitenlandsche haven vertoevend, is ver
plicht, zich daar bevindende, hulpbehoevende 
N ederlandsche zeelieden, voorzoover aan boord 
voor hen plaa ts is, op verlangen van den 
N ederlandschen consulairen ambtenaar of, 
waar deze ontbreekt, van de plaatselijke over
he id, naar Nederland over te brengen. 

De kosten hiervan zijn voor rekan ing van 
den Staat. De vaststelling dier kosten ge
schiedt op den grondslag door Ons te be
palen." 

/. In artikel 372 wordt de aanhef ,,Een op
varende mag niet" vervangen_ door ,,Noch de 
kapitein , noch een opvarende mag". 

g. Aan artikel 374 wordt toegevoegd een 
nieuw eerste lid , luidende: 

,,Het in art. 341a gestelde gebod geldt niet 
met betrekking tot de door Ons of van Onzent
weg& aangewezen zeevisschers- en kustvisschers
schepen." 

h. De artikelen 375- 386 worden vervan
gen door het volgende : 

,,A ,·t. 375. Op de arbeidsovereenkomst tus
schen den reeder en den kapitein zijn de be
palingen van het Burgerlijk Wetboek van toe
passing, voor zoover daarvan in dit wetboek 
niet is afgeweken. 

De arbeidsovereenkomst van den kapitein 
ter kustvisscherij wordt uitsluitend geregeld 
door de bepalingen van het Burgerlijk Wet
boek. 

A rt. 376. De arbeidsovereenkomst tusschen 
den reeder en den kapitein moet, op straffe 
van nietigheid, schriftelijk worden aangegaan. 

Kosten der akte en andere bijkomende kos
ten zijn ten laste van den reeder. 

A rt. 377. Een door den reeder vastgesteld 
reglement betreffende den dienst aan boord 
is voor den kapitein verbindend , mits hem 
een exemplaar daarvan is verstrekt, en voor 
zooverre de inhoud niet in strijd is met de 
door hem aangegane arbeidsovereenkomst. 

Art. 378. Boete kan den kapitein slechts 
worden opgelegd krachtens beding in de ar
beidsovereenkomst wegens overtreding van 
daarin te omschrijven bepalingeil en tot het 
daarin vast te stellen maximum. De bestem
ming der boete moet in de overeenkomst wor
den aangegeven . De boete mag niet den ree
der ten goede komen. 

Art. 379. Van het oogenblik waarop vol
gens de arbeidsovereenkomst de dienstbetrek
king zal aanvangen heeft de kapitein zich te 
houden ter beschikking' van den reeder tot 
het voeren van het in de overeenkomst aan
gewezen schip, of, bij stilzwijgen van deze, 
van een door den reeder aan te wijzen schip, 
mits d it behoort tot de schepen welke de ree
der voor de vaart ter zee gebruikt. Is omtrent 
den aanvang van de dienstbetrekking niets 
bepaald , dan wordt die voor de toepassing 
van dit voorschrift geacht samen te vallen 
met het sluiten der overeenkomst 

De kapitein wordt geacht in dienst te zijn 
aan boord van een schip van den dag, waar
op hij zijne taak aan boord op zich neemt, 
tot den dag waarop hij daarvan wordt ont
heven. 

Art. 380. De kapite in heeft gedurende den 
tijd dat hij in dienst is aan boord van een 
schip , recht op voeding en log ies. 

A rt . 381. De kapi tein heeft voor ieder jaar 
da t hij zonder onderbreking in dienst van de 
wederpartij, recht op ten minste vijfti en of 
tweemaal t ien achtereenvolgende vrij e dagen 
met behoud van loon, tenzij de arbeidsovereen
komst is aangegaan bij de reis. Deze vrije 
dagen moeten zoo worden gegeven, dat de ka
pitein telkens na verloop van drie jaren of, 
indien de dienstbetrekking korter duurt, bij 
het eindigen dier betrekking, a lle dagen heeft 
genoten waarop hij 1·echt heeft. Den kapitein, 
die in Nederland thuis behoort, worden, in
dien hij zulks verlangt, de vrije dagen in Ne
derl and gegeven. 

Voor ied'lren niet genoten vrijen dag heeft 
de kapitein !:loven het hem verschuldigde loon 
aanspraak op eene vergoeding, gelijk staande 
met het laatstelijk door hem per dag genoten 
loon in geld. 

Op de zeevisscherij is dit artikel niet van 
toe passing. 

Art. 382. Behalve in de gevallen, genoemd 
in het tweede lid van artikel 1639p van het 
Burgerlijk Wetboek, zull en voor den reeder 
dringende redenen onder andere aanwezig ge
acht kunnen worden: 

1 °. wanneer de kapitein een opvarende van 
het door hem gevoerde schip mishandelt, gro
ve lijk beleedigt of op ernstige wijze bedreigt 
of verleidt of tracht te verleiden tot hande
lingen strijdig met de wetten of de goede 
zeden; 

2°. wanneer de kapitein weigert te vol
doen aan eene opdracht hem gegeven overeen
komstig het bepaalde in artikel 379 ; 

3°. wanneer den kapite in, hetzij tijdelijk , 
hetzij voor g-oed, de bevoegdheid wordt ont-
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nomen, als zoodanig op een schip dienst te 
doen; 

4°. wanneer de kapitein, buiten weten van 
den reeder, smokkelwaren aan boord heeft ge
bracht of daar toegelaten. 

Art. 383. I eder der partijen is te allen 
tijde, ook v66rdat de dienstbetrekking is aan
gevangen, bevoegd zich wegens gewichtige 
redenen te wenden tot den kantonrechter bin
nen wiens gebied de plaats van haar werke
lijk verblijf gelegen is, of het schip zich be
vindt, of in het Koninkrijk buiten Europa tot 
het bevoegde gezag, of bui ten het Koninkrijk 
tot den het eerst te bereiken Nederlandschen 
diplomutieken of bezoldigden consulairen amb
tenaar, met het verzoek de arbeidsovereen
komst ontbonden te verklaren. Artikel 450d, 
eerste lid, vindt overeenkomstige toepassing. 

Als gewichtige redenen worden, behal ve die 
genoemd in bet tweede lid van artikel 1639w 
van het Burgerlijk Wetboek, ook beschouwd 
omstandigheden, na den aanvang van den 
dienst aan boord aan den verzoeker gebleken 
of na dien opgekomen, waardoor de voort
zetting van de reis, waarop het schip zich be
vindt, den kapitein of de opvarenden aan on
voorzien, groot levensgevaar zou blootstellen. 

Indi en het betreft eene arbeidsovereenkomst 
tusschen 1·eeder en kapitein ter zeevisscherij, 
kan ieder. der partijen zich alleen wenden tot 
den in het eerste lid bedoelden kantonrechter. 

Art. 384. Eindigt de dienstbetrekking in 
het buitenland, dan heeft de kapitein recht 
op vrij vervoer tot eene haven in Nederland, 
tenzij hij de dienstbetrekking onrechtmatig 
heeft doen eindigen of de reeder haar heeft 
doen eindigen om eene dringende, aan den 
kapite in onverwijld medegedeelde reden, of 
de arbe idsovereenkomst is ontbonden op ver
zoek van den kapitein , op grond van ge
wichtige redenen , die niet tevens zijn dringen
de redenen in den zin van artikel 1639q, van 
het Burgerlijk Wetboek of van artikel 437 
in verband met artikel 390. 

Onder het vrij vervoer zijn begrepen de 
kosten van onderhoud en nachtverblijf van 
het eindigen der dienstbetrekking tot de aan
komst van den kapite in in de plaats zijner be
stemming. 

Art. 385. De kapitein die de dienstbetrek
king doet eindigen, terwijl het door hem ge
voerde schip zich op reis bevindt, is verplicht 
de maatregelen te nemen, welke in verband 
claarmede noodig zijn voor de veiligheid van 
het schip, de opvarenden en de lading, op 
straffe van schadevergoecling. 

Art. 386. De bepalingen van de vorige ar
tikelen laten onaangetast de bevoegdheid van 
den reecler, te a li en tijde den kapitein het ge
zag over het schi p te ontnemen. 

Art. 387. De boeten en de schadeloosstel
ling bedoeld in de artikelen 378, 385 en 438 
in verband met artikel 390, zijn bevoorrecht 
op het in geld vastgestelde dee! van het loon 
van den kapitein , hetwelk tot het bedrag 
daarvan kan worden ingehouden. 

Boete en schadeloo stelling komen in de 
eerste plaats ten l aste van het dee! van het 
loon, dat aan den kapitein persoonlijk moet 
worden uitbetaald. 

Het l aatste lid van artikel 429 vindt toe
passing. 

Art. 388. Na afloop van eene reis is de 
kapitein verplicht de scheepspapieren aan den 
reeder af te geven tegen ontvangstbewijs. 

Art. 389. De reeder verbeurt ten behoeve 
van den kapitein voor iederen dag, dat hij 
dezen , gedurende of bij het e inde van zijn 
dienst aan boord van een schip, zonder wet
tige reden ophoudt in het verkrijgen van het 
in geld vastgestelde dee] van zijn loon, drie· 
gulden. 

A rt. 390. De artikelen 399, 403, 408, 413, 
415, 416, 425, 426, 428, 430- 435, 437, 438, 
440-442, 450a en 450c zijn van overeenkom
stige toepassing op de arbeidsovereenkomst 
van den kapitein. 

Wanneer het betreft de a rbeid overeenkomst 
van een kapitein ter zeevisscherij, vinden 
bovendien de artikelen 452/, 452h en 4527 
ov>:reenkomstige toepassing. 

Art. 391. De artikelen 1637j-1637m, 1637p, 
1637r, 1638b, 1638c, lid 3-7, 1638h, 1638p, 
1638q, 1638s-1638x, 1639l- 1639n, 1639u en 
1639v van het Burgerlijk Wetboek vinden geen 
toepassing ten aanzien van den dienst van 
den kapitein aan boord van een schip. 

Art. 392. Bij overeenkomst kunnen partijen 
niet afwijken van het bepaalde in de arti
kelen 376- 378, 380 en 383, noch ook ten 
nadeele van den kapitein van het bepaalde 
in de art i kel en 381, 384 en 389." 

Art. III. Het Wetboek van Koophandel 
ondergaat verder nog de volgende wijzigingen: 

a. In artikel 318c wordt onder 2°. ge
lezen: 

,.2°. de uit de arbeidsovereenkomst voort
spruitende vorderingen van den kapitein en 
van de schepelingen over den tijd gedurende 
welken zij aan boord van een chip in dienst 
zijn ·" 

b.' in artikel 599 vervalt het gezegde onder 
1 °. en 2°. 

c. In artikel 617 wordt na ,,ongeval" ge
lezen ,,voor onkosten van de reis minder heeft 
te betalen dan bij behouden aankomst het 
geval zou zij;, geweest." 

d. In artikel 745 wordt onder 1°. gelezen: 
,,1 °. uit de arbeidsovereenkomst van den 

kapitein en van de schepel ingcn voortsprui
tende over den tijd gedurende welken zij aan 
boord van een schip in dienst zijn ; ". 

De aanhef van het tweede lid wordt ge
lezen: 

, .De gestelde termijn begint te loopen: ten 
aanzien van 1 °. nil het eindigen van den 
dienst aan boord; ". 

e. In artikel 748 wordt ingevoegd een 
nieuw derde lid, luidende: 

,,De arbeid overeenkomsten van kapiteins en 
van schepelingen warden uitsluitend geregeld 
door de bepalingen van het Burgerlijk Wet
boek." 

/. In artikel 753, eerste lid , wordt ,, , 373, 
375 en 379" vervangen door ,,en 373". Het 
tweede I id verval t. 

g. Het tweede lid van artikel 754 vervalt. 
Art. IV. In het Burgerlijk Wetboek wordt 

artikel 1637z gelezen: 
,.De bepalingen van dezen titel zijn niet 

van toepassing ten aanzien van personen in 
dienst van staat, provincie, gemeente, water
schap of eenig ander publiekrechtelijk lichaam, 
ten ware zij, hetzij v66r of bij den aanvang 
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der dienstbetrekking door of namens partijen, 
hetzij bij wet of verordening, van toepassing 
zijn verklaard." 

Art. V. Het Wetboek van Strafrecht onder-
gaat de navol gen de wijziginp-en: 

-a. Artikel 391 wordt gelezen: 
,,Wordt gestraft, als schuldig aan desertie: 
1 °. met gevangenisstraf van ten hoogste 

een jaar, de schepeling die zich in strijd met 
zijne verplichting uit de arbeidsovereenkomst 
onttrekt aan den dienst aan boord van een 
Nederlandsch schip , indien door de omstan
digheden, waaronder hij handelde, gevaar 
voor het schip, de opvarenden of de lading te 
duchten was; 

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste 
eene maand, de schepel ing, die zich in strijd 
met zijne verplichting uit de arbei dsovereen
komst onttrekt aan den dienst aan boord van 
een Nederlandsch zeevisschersvaartuig, indien 
door de omstandigheden, waaronder hij han
delde, gevaar voor het schip, de opvarenden 
of de lading te duchten was." 

b. De artike len 392 en 393 worden inge
trokken. 

In artikel 394 wordt ,,de artikelen 391-
393" en in het eerste lid van artikel 394bis 

. wordt ,,een der arti kelen 391-393" vervangen 
door ,,artikel 391". 

c. In artikel 401 wordt ,,391-393" ver
vangen door ,,391" . 

d. Artikel 469 wordt gelezen: 
,,De schipper van een Nederlandsch vaar 

tuig, die vertrekt a lvorens de bij de wet ver
e ischte monsterrol is opgemaakt en geteekend, 
wordt gestraft met geluboete van ten hoogste 
honderd gulden ." 

e. Na artikel 474 worden ingevoegd de vol
gende nieuwe artikelen: 

,,Art. 475. De reeder, die de hem in het 
derde lid van artikel 45le van het Wetboek 
van Koophandel opgelegde verpl ichting, en do 
sch ipper, die een der hem in het eerste en 
derde l id van dat artikel opgelegde verplich
tingen niet nakomt, worden gestraft met geld
boete van ten hoogste driehonderd gu lden. 

Art. 476. De reeder en de schipper van een 
Nederlandsch vaartuig, aan boord waarvan 
person en als schepel ingen werkzaam zijn in 
strijd met het verbod van artikel 406 van het 
Wetboek van Koophandel, worden gestraft 
met geldboete van ten hoogste zestig gulden 
voor iederen persoon, die aldus werkzaam is." 

De artikelen 474bis en 474ter worden artikel 
477 en artikel 478. 

Artikel 475 wordt artikel 479. 
Art. VI. In de Faillissementswet vervalt 

in artikel 21, onder 1°. de zinsnede ,. , de 
gagie, indien de gefailleerde schipper of sche
peling is,". 

Art. VII. De wet van 7 Mei 1856 (Staat s
blad n°. 32), houdende bepal ingen omtrent de 
huishouding en tucht op koopvaardijschepen, 
zooals die wet laatstel ij k is gewijzigd, onder
gaat de navolgende wijzigingen: 

a. De artikelen 1, 5-10, 13, 16-18, 20-
24 en 28 worden ingetrokken. 

b. In artikel 27 worden de tweede en de 
derde zin van het eerste I id vervangen door: 

,. Indien zij van zoodanig register niet zijn 
voorzien , is niettemin ·ook op deze schepe11 
art. 14 van toepass ing, met uitzondering van 

hetgeen daar omtrent het strafregister is be
paald." 

Art. VIII. In de Schipperswet 1907 (Staats
blad n°. 244), wordt in artikel 12 in plaats 
ntn ,,De ambtenaar, bedoeld in artikel 396 
van het Wetboek van Koophandel ," gelezen: 
,,De ambtenaar van aanmonstering". 

Overgangsbepallngen. 
Art. IX. a. De rechten en verplichtingen, 

voortspruitende uit arbeidsovereenkomsten 
welke van kracht zijn op het tijdstip van het 
in werking treden van deze wet, worden na 
verloop van een jaar of na vroegere terug
komst van het schip in eene Nederlandsche 
haven beheerscht door de bepalingen van deze 
wet. 

b. Vreemdelingen, die op 1 November 1928 
als kapitein in dienst zijn op een Nederlandsch 
scbip , kunnen ook na de inwerkingtreding 
dezer wet als zoodanig dienst doen. 

Slotbepallng. 
Art. X . Deze wet treedt in werking op een 

door Ons te bepalen tijdstip. 
Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het L oo, den 14den 

Juni 1930. WILHELMINA. 
De Minist er van Justitie, J . Donner. 

( Uitgeg. 26 Juni 1930.) 

14 Juni 1930. WET tot verhooging van de 
begrooting van het Staatsbedrijf der Al
gemeene Landsdrukkerij voor het dienst-

1 jaar 1929. S. 241. 

14 J uni 1930. WET tot goedkeuring van de 
overeenkomst van ru iling van domein
grond in de houtvesterij Breda met A 
van den H eyning te Alphen. S. 242. 

14 Juni 1930. WET tot wijziging en verhoo
ging van het vijfde hoofdstuk der Rijks
begrooting voor het clienstj aar 1929. S .. 
243 . 

14 J uni 1930. WET, houdende bepalingen 
tot voorkoming van dubbele belasting_ 
s. 244. 

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

dat het wenschelijk is bepalingen vast te stel
len, krachtens welke dubbele belasting ten. 
gevolge van heffingen in Nederland, Neder
landsch-Indie, Suriname en Cura9ao eener
zijds en in een vreemden staat anderzijds, ge
heel of gedeeltel ij k kan worden voorkomen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art., 1. Wij behouden Ons voor de bevoegd

he id tot het bekrachtigen van met vreemde
Mogendheden gesloten verdragen waardoor, 
met inachtneming van het beginsel van weder
keerigheid, dubbele belasting geheel of ge
deeltelijk wordt voorkomen. 

2. Wij behouden Ons voor om, met inacht
neming van het beginsel van wederkeerigheid, 
voor het Rijk in Europa voorschriften te ge
ven waardoor, in aansluiting aan de desbe-
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treffende bepalingen, voorkomende in de 
wetgeving van een vreemden staat, dubbele 
belasting geheel of gedeeltelijk wordt voorko
men. 

De Gouverneur-Generaal van Nederlandsch
!ndie en de Gouverneurs van Suriname en 
Curac,ao worden, ieder voor zoover het door 
hem bestuurd gebied betreft, gemachtigd om 
ondersoheidenlijk bij ordonnantie en bij ko
lonial e verordening voorschriften te geven als 
bedoeld zijn in de eerste zinsnede van dit ar
tikel. 

3. Onze Minister van Financien wordt ge
machtigd, voor het Rijk in Europa voorschrif
ten te geven waardoor wordt voorkomen, dat 
een inkomen of een gedeelte van een inkomen 
zoowel in Nederland als in een vreemden 
staat - rechtstreeks of door rniddel van de 
bron waaruit het wordt verkregen - door 
directe belastingen van den staat wordt ge
troffen, voor zoover niet reeds op andere wijze 
daarin is voorzien. 

De daartoe te verleenen vrijstelling bepaalt 
zich tot het gedeelte van het inkomen, dat 
buiten het Rijk wordt verworven, en de bron
nen waaruit dat gedeelte wordt verkregen. 

4. Deze wet is ook verbindend voor Neder
landsch-Indie, Suriname en Curac,ao. 

Ten aanzien van krachtens deze wet getrof
fen maatregelen tot voorkoming van dubbele 
belasting zijn artikel 16 der Indische Compta
biliteitswet (Nedtrlandsch Staatsblad 1925, n°. 
328, lndisch Staatsblad 1925, n°. 448) en de 
artikelen 12 der Surinaamsche en Curac,aosche 
Com ptab i l i tei tswetten ( N ederlandsch Staats
blad 1910, nos. 315 en 316 ; Gouvernements
blad n°. 86; Publicatieblad n°. 63) niet toe
passelijk. 

5. Artikel 101 der Wet op de Inkomsten
belasting 1914 en de wetten van 16 April 1920 
(Staatsblad n°. 192) en van 26 Juni 1926 
(Staatsblad n°. 209) vervallen. 

De voorschriften uitgevaardigd krachtens 
laatstgenoemde wetten, worden geacht krach
tens art. 3 of krachtens art. 2, le lid, der 
tegenwoordige wet te zijn uitgevaardigd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 14den 

Juni 1930. 
WILHELMI A. 

De Minister van Financiiin, De Gee r. 
De Minister van Koloniiin, D e Graaf f. 

( Uitgeg. 26 J uni 1930.) 

14 Juni 1930. WET, houdende nadere wette
lijke voorziening in verband met het in 
werking treden van de wet van 15 Juli 1929 
(Staatsblad n°. 388) en houdende wijziging 
van die wet. S. 245. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging 11:enomen hebben, 

dat het, in verband met de a:anstaande inwer
kingtreding van de voornaamste bepalingen 
der wet van 15 .Juli l!l29 (Staats~lwl n°. 388), 
hondende wijziging van de financieele ver
houding tusschen het Rijk en de gemoenten en 
wijziging van eenige bepalingen der Provin
oiale wet en der Gemeentewet, wenschelijk is, 
nadere wettelijke voorziening, mede door 

wijziging van enkele artikelen van voornoemde 
wet, te treffen ; 

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

PARAGRAAF I. 

An. I. In de wet op de Vermogensbelastirig 
1892 vervalt het tweede lid van artikel 13. 

Art. II. In de Wet op de Inkomstenbelasting 
1914 worden de volgende wijzigingen aange• 
bracht: 

A. Artikel 105 wordt gelezen : 
De gemeentebesturen verschaffen kosteloos 

de inlichtingen, die hun door 's R\jks ambt-e
naren voor de uitvoering va.n deze wet worden 
gevraagd. 

B. In het eerste lid van artikel 117 wordt, 
na ,,nadeel voor het Rijk" ingevoegd · of voor 
een of meer gemeenten. · 

Art. TII. In artikel l der wet van 29 April 
1925 (Staatsblad n°. 171), tot bevordering van 
de richtige heffing der direct,e belastinaen, 
wordt voor ,,de Rijks- en plaatselijke inkomsten -
belasting" gelezen : de in.komstenbelasting, de 
gemeentefond~belasting. 

Art. IV. Jn artikel l der wet van 28 Juni 1926 
(Staatsblad n°. 227), houdende eene regeling 
met betrekking tot het overschrijden van in 
belastingwetten gestelde termijnen, vervallen 
de woorden : ,,of in zake de plaatselijke inkom
sten belasting". 

In het tweede lid van dat artikel wordt : ,,en 
de jachtrente" vervangen do0r: , de jachtrente 
en de ruilverkavelingsrente. 

PARAGRAAF II. 

Art. V. Artikel 20 van de Comptabiliteitswet 
1927 (8taatsblad n°. 259) wordt gelezen: 

(1). Voor de middelen, welke voorkomen op 
de kobieren der directe belastingen, wordt, 
indien het belastingjaar samenvalt met het 
dienstjaar, ah ontvangst van een dienstjaar 
verantwoord de ten bate van het Rijk komende, 
op den voet van dit artikel berekende, zuivere 
opbrengst over het belastingjaar dat met dit 
dienstjaar samenvalt. Valt het belastingjaar 
niet met het dienstjaar samen, dan wordt als 
ontvangst van een dienstiaar verantwoord een 
evenredig gedeelte van de ten bate van het Rijk 
komende, op den voet van dit artikel berekende, 
zuivere opbrengst over elk van de twee be
lastingjaren die ten deele met dit dienstjaar 
samenvallen. De evenredigheid wordt bepaald 
door het aantal maanden dat van elk belasting
jaar in het dienstjaar valt. 

(2). Als zuivere opbrengst over een belasting
jaar wordt beschouwd de zuivere opbrengst 
over het boeking8tijdvak dat met dit belasting
jaar aanvangt. Het boekingstijdvak is een 
periode van achttien maanden, aanvangende 
met het belastingjaar. 

(3). Onde de zuivere opbrengst over een 
boekingstijdvak wordt verstaan het kohier
bedrag, verminderd met het bedrag van de 
terugboekingen, van de kwade posten en van de 
op restantkohieren gebrachte, tijdelijk niet 
inbare posten, alles over het boekingstijdvak 
genomen. 

(4). Het kohierbedrag over een boekings
tijdvak is de som van: 

a. het bedrag der kohieren van het belasting
jaar waarmede het boekingstijdva.k aanvangt, 
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vastgesteld in de eerste vijftien maanden van 
dat tijdvak ; 

b. het bedrag der kohieren van vroegere 
belastingjaren, vastgesteld na de derde, dooh 
niet later dan in de vijftiende maand van het 
boekingstijdvak; restantkohieren daaronder 
begrepen. 

(5). Het be<lrag der terugboekingen over een 
boekingstijdvak is het bedrag dat wegens ver
minderingen ontheffingen, teruggaven en kwijt
schelcliugen, aan de ontvangkantoren wordt 
geboekt gedurende de laatste twaalf maanden 
van dat tijdvak, ongeacht het belastingjaar 
waartoe die posten betrekking hebben. 

(6). Het bedrag der kwade posten over een 
boekin~stij dvak is het bedrag dat, wegens 
afschriJvingen ter zake van onvermogen en 
wegens oninbare posten, aan de ontvangkan
toren wordt geboekt gedurende de laatste 
twaalf maanden van dat tijdvak, ongeacht bet 
belastingjaar waartoe die posten betrekking 
hebben. 

(7). Het bedrag der tijd Jlijk njet in bare posten 
over een boekingstijdvak is het bedrag, dat ge
durende de laatste twaalf maanden van dat 
tijdvak als zoodarug ten restantkohjere is 
gebracht, ongeacht bet belastingjaar waartoe 
die posten betrekking hebben. 

(8). Worden ten bate van 's Rijks schatkist 
opcenten geheven op de hoofdsom eener directe 
belasting, dan warden de bepalingen van de 
vorige leden van dit artikel afzonderlijk op de 
hoofdsom en op die opcenten toegepast. 

Art. VI. Het tweede lid van artikel 23 van 
de genoemde wet wordt gelezen : 

Terugbetalingen van middelen van inkomst, 
niet vallende onder artikel 20, komen voor 
-zooveel mogelijk in mindering van de gelijk
soortige ontvangsten van het jaar, waarin de 
terugbetaling heeft plaats gebad. 

Art. VII. Het eerste lid van artikel I26novies 
van de Provinciale wet wordt gelezen : 

De opcenten op 's Rijks direote belastingen 
warden tegelijk met deze door 's Rijks ambte
naren ingevorderd. De zuivere opbrengst der 
-0pcenten over een boekingstijdvak als bedoeld 
is in artikel 20 van de Comptahiliteitswet. 1927 
{Staatsblad n°. 259) wordt aan de provincie 
uitgekeerd volgens regelen, door Onzen Minister 
van Financien te stellen. 

Bij het vaststellen van die opbrengst vinden 
-de bepalingen van bet derde, vierde, vijfde, 
-zesde en zevende lid van dat artikel overeen-
komstige toepassing. 

Art. VIII. Artikel 263 van de Gemeentewet 
wordt gelezen : 

De opcenten op 's Rijks directe belastingen 
warden tegelijk met deze door 's Rijks ambte
naren ingevorderd. De zuivere opbrengst der 
opcenten over een boekingstijdvak als bedoeld 
is in artikel 20 van de Comptabiliteitswet 1927 
(S/,aa/sblad n°. 259) wordt aan de gemeente 
uitgekeerd volgens regelen, door Onzen Minister 
van Financien te stellen. 

Bij het vaststellen van die opbrengst vinden 
-de bepalingen van het derde, vierde, vijfde, 
zesde en zevende lid van dat artikel overeen
komstige toepassing. 

PARAGRAAF III. 
Art. IX. De aandeelen van bet Leening

fonds 1914, van de provincien en de gemeenten 

Hl30. 

in de ter □gboekingen en kwade posten wegens 
opcenten op de hoofdsom van de grondbelas
ting en de personeele belasting warden, indien 
de boeking v66r 1 Juli 1931 aan de ontvang
kantoren beeft plaats gevonden, teruggevorderd 
of verrekend volgens regelen, door Onzen 
Minister van Financien te stellen. 

De aandeelen van bet Leeningfonds 1914, 
van de provincien en de gemeenten in de terug
boekingen en kwade post en wegens opce 1ten 
op de boofdsom van de inkomstenbelasting en 
de vermogensbelasting worden, indien de boe
king aan de ontvangkantoren heeft plaats
gevonden v66r 1 November 1931, op gelijke 
wijze teruggevorderd of verrekend. 

Art. X. In de ma-anden J anuari tot en met 
Juni 1931 vinden aan de ontvangkantoren geen 
terugboekingen plaats en worden geen kwade 
posten geboekt, wegens grondbelasting, tiend
rente, jachtrente, ruilverkavelingsrente en per
soneele belasting over bet belastingjaar 1931. 
Het ten laste van het Rijk, het Leeningfonds 
1914 of bet Tiendfonds komende bedrag dat, 
anders dan wegens opcenten, in die maanden 
wordt geboekt aan terugboekingen en kwade 
posten betreffende . vroegere belastingjaren, 
wordt in minderiug gebracht op de ontvangsten 
van bet dienstjaar 1931. 

In de maanden Januari tot en met October 
1931 vinden aan de ontvangkantoren geeµ. 
terugboekingen plaats en warden geen kwade 
posten geboekt, wegens inkomstenbelasting, 
vermogensbelasting, verdedigingsbelastingen en 
gemeentefondsbelasting over het belastingjaar 
1931/1932. Het ten laste van het R(jk of bet 
Leeningfonds 1914 komende bedrag dat, anders 
dan wegens opcent-en, in die maanden wordt 
geboekt aan terugboekingen en kwade posten 
betreffende vroegere belastingjaren, wordt in 
mindering gebracbt op de ontvangsten van bet 
dienstjaar 1931. 

Art. XI. Beboudens betgeen hierna bepaald 
is, worden de artikelen, die gewijzigd zijn bij 
Paragraaf II, in bun nieuwen vorm voor het 
eerst toegepast ten aanzien van de dienstjaren 
en de boekingstijdvakken die aanvangen met 
of na den dag, waarop Paragraaf II in werking 
treedt. 

Als ontvangst voor het dienstjaar 1931 wordt, 
voor zooveel de grondbelasting en de perso
neele belasting betreft, verantwoord het bedrag 
van de zuivere opbrengst over het boekings
tijdvak 1931/1932, vermeerderd met het bedrag 
dat volgens het eerste lid van artikel IX wordt 
teruggevorderd, en verminderd met den aftrek, 
bedoeld in het eerste lid van artikel X. 

Voor zooveel de tiendrente, ,de jachtrente 
en de ruilverkavelingsrente betreft, wordt de 
zuivere opbrengst over het boekingstijdvak 
1931/1932 verminderd met den aftrek, bedoeld 
in het eerste lid van artikel X. 

Als ontvangst van het dienstjaar 1931 wordt, 
voor zooveel de inkomstenhelasting en de ver
mogensbelasting betreft, verantwoord: 

a. acht twaalfde-gedeelten van de zu ;vere 
opbrengst over het boekingstijd,ak 1931/1932; 

b vier twaalfde-gedeelteo vnn het bedrag der 
kohieren van den dienst 1930/1931 ; 

c. het aedeelte van het bedrag, volgens het 
tweede lid va.n artikel IX te.rug te vorderen of 
te verrekenen, dat op de rekeningen over 1930 
en vroegere jaren in aftrek is of wordt gebrncht. 

;f? 
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Het totaal wordt verminderd met den aftrek, 
bedoeld in het tweede lid van artikel X. 

Als ontvangst van het dienstjaar 1931 van 
het Leeningfonds 1914 wordt verantwoord: 

wat de opcenten op de · hoofdsom van de 
grondbelast.ing en de r personeele belasting 
betreft, de zuivere opbrengst van die opcenten 
over het boekingstiJdvak 1931/1932, vermin
derd met het bedrag dat verrekend wordt vol
gens het eerste lid van artikel IX ; 

wat de opcenten op de hoofdsom van de 
inkomstenbelasting en de vermogensbelasting 
betreft, acht twaalfde-gedeelten van de zuivere 
opbrengst dier opcenten over het boekin~s
tjjdvak 1931/1!)32, vermeerderd m_et v1er 
twaalfde-ge<leelten van de opcenten, mtgetrok
ken op de kohieren van den dienst 1930/1931, 
en verminderd met het hedrag dat verrekend 
wordt volgens het tweedc lid van artikel IX; 

wat de verdedigingsbelastingen betreft, acht 
twaalfde-gedeelten van de zuivere opbrengst 
over het boekingstijdvak 1931/1932, vermeer
derd met vier twaalfde-gedoolten van het 
bedrag der kohieren van den dienRt 1930/1931, 
en verminderd met den aftrek, bedoeld in het 
tweede lid van artikel X. 

PARAGRAAF IV. 
Art. XII. Voor de toepas~ing van artikel 14, 

laatste lid, van de wet van 15 Juli 1929 (Staats
bla.d no. 388) in verband met artikel 85 van de 
Wet op de Inkomst.enbelasting 1914, wordt te 
weinig geheven plaatselijke infrnmstenbelasting 
gelijkgesteld met te weinig geheven gemeente
fondsbelasting. Hetzelfde geldt tPn aanzien 
van geme~ntelijke opcenten op de Rijksinkom
stenbelastmg. 

PARAGRAAF V. 
Art. XIII. In de wet van 15 Juli 1929 

(Staatsblad n°. 388) worden de volgende wij
zigingen aangehracht : 

In artikel 4, letter e, wordt ,,31 December 
1927" vervangen door: .,l Janu.<tri 1931 ". 

In artikel 6, lid l, wo~dt A.an de eerste zin
snede toegevoegd : .,of, indien ge.en uitkeering 
per inwoner over het jaar 1930 genoten werd, 
minder dan de som, waarop zij volgens artikel 7 
van de genoemde wet aanspraak hebben, 
gedeeld door het aantal inwoners on 1 Januari 
1931". 

In hetzelfde lid worden in de tweede zin
snede de woorden ., van deze uitkeering" ver
vangen door .,van de uitkeering, welke per 
inwoner door haar volgens de genoemde wet 
ovAr. bet iaar 1930 genoten werd". 

In artikel 6, I id 2, wordt tweemaal in de plaats 
van .,1931" i;elezen .,1928". 

.Artikel 8 wordt gelezen als volgt : 
Voor zoover de middelen van bet foods in 

eenig jA.ar ontoercikend zijn ter dekking van 
de uitkeeringen van artikel 3, komen de kosten 
daarvan in dat jaar ten la.~te VA.n de Rijks
begrootiog. De gelden biervoor wordl'n nit 
's Rijks schatkist gcstort in het fonds, en worden 
door bet foods terugbetaald, indien en voor 
zoo,er in eenig jaar de middelen van bet fonds 
niet noodig zijn ter dekking van de uitkeeringen 
van artikel 3. 

Aan artikel 9 wordt een tweede lid toege
voegd van dezen inhoud : 

Artikel 5 vindt overeenkomstige toepassing. 

PARAGRAAF VI. 
Art. XIV. De paragrafen I en IV van deze 

wet treden in werking met ingang van den 
lsten Mei 1931. De bepalingen, gewijzigd bii de 
artikelen III en IV, blijven ook na <lien datum 
ongewijzigd van kracht voor de plaatselijke 
inkomstenbelasting, verschuldigd over belas
tingjaren welke v66r dien datum zijn geeindigd. 

Paragraaf II van deze wet en de artikelen X 
en XI treden in werking met ingang van den 
lsten Januari 1931. 

Artikel IX van deze wet treedt in werking 
met ingang van den dag na dien van ha.re 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegevea ten Pa leize bet Loo, den 14<len 

Juni 1930. 
vV1LHELM1NA. 

De Mini.<ter van Financii!n, De Ge er. 
De ,lfinistcr van Staat, 

Minister van Binnenl Zaken en Landbouw, 
R u v s d e B e e r e n b r o u c k. 

• ( Uitgeg. 26 .Tuni 1930.) 

14 Juni 1930. WET tot wijziging van de wet 
van 26 Juni 1926 (Staatsblad n°. 210), 
houdende nadere bestemming van de be
zittingen van het Koninklijk Nationaal 
Steuncomite. S. 246. 

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

dat de wenschelijkheid is gebleken tot wijzi
ging van de wet van 26 Juni 1926 (Staats
blad n°. 210), boudende nadere bestemming 
rnn de bezittingen van het Koninklijk Natio
naal Steuncomite; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State en1.. 
Eenig artikel. 

In het bepaalde sub 2°. van het eenig ar
tikel der wet van 26 Juni 1926 (Staatsblad 
n°. 210), houdende nadere bestemming van de 
bezittingen van het Koninklijk N ationaal 
Steuncomite wordt na het woord ,,bestaat" het 
volgende gelezen: 

,,en volgens regelen bij algemeenen maat
regel van bestuur te stellen". 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize bet Loo, den 14den 

Juni 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, D e Geer. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

T . J . V er s c h u u r. 
(Uitgeg. 24 Juni 1930.) 

14 J uni 1930. WET tot wijziging en verhoo
ging van het zevende hoofdstuk B der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1929. 
s. 247. 

V1 Juni 1930. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop van een 
perceel domeingrond, gelegen aan den 
Singelweg te Vl issingen, aan de gemeente 
Vl issingen. S. 248. 
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14 Juni 1930. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop aan de 
gemeente Wo erden van het brandspuiten
huis met erf, staande en gelegen aan de 
Lange Groenendaal te Wo erden. S. 249. 

14 Juni 1930. WET tot aanvulling en ver
hooging van het negende hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1929. 
s. 250. 

14 Juni 1930. WET tot w1Jz1grng van de 
Spoorwegwet en van de Locaalspoor- en 
Tramwegwet. S. 251. 

Bijl. Hand. 2° Kamer 1929/1930 n°. 266 1-5. 
Hand. id. 1929/1930 n°. 1748-1749. 
Bijl. Hand. l • Kamer 1929/1930 n°. 266. 
Hand. id. 1929/1930 blz. 643. 
Wij WILHELMINA, enz ... doen te weten: 
Alzoo Wij in ovcrweging genomcn hebben, 

dat wijziging wenschelijk is van de Spoorweg
wet en van de Locaalspoor- en Tra mwegwet, 
beide het laatst gewijzigd bij de wet van 26 J uni 
1926 (Staatsblad n°. 211 ) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In de Spoorwegwet wordt achter 

artikel 32 ingevoegd : 
,,Art. 32a. Artikel 37c. eerste lid, van het 

W etboek van Koophande!geldt niet vuor onder
nemers van een spoorwegdiens t ten aanzien 
van door hen uitgegeven plaatskaarten, bagage
bewijzen en dergelijke documenten." 

Art. II. In artikel 5. eerste lid, der Locaal
spoor- en Tramwegwet wordt tusschen de 
CIJfors 22 en 42 ingevoegd: ,,32a". 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den l 4den 

Juni 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
P. J. Re .Y me r. 

( Uitgeg . 8 Juli 1930. ) 

14 Juni 1930. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van uitbreiding van het rangeeremplace
ment Susteren. S. 252. 

14 J uni 1930. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere za
kelijke rechten , noodig voor de verbete
ring van de Oostelijke Gouwekade en den 
aanleg van een weg Gouda-Boskoop-
Gouwesluis in de gemeenten Gouda, Wacl
dinxv een, Reeurwijk, B oskoop en Alphen 
aan den R ijn. S. 253. 

14 J uni 1930. WET, houdende overnemmg 
van de Knui tsbrug, de Hodenpijlsche brug 
en de Carperhoeksche brug in den Rijks
weg Delft-Maassluis in beheer en onder
houd bij het Rij k. S. 254. 

14 Juni 1930. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten be
hoeve van doortrekk ing van den tramweg 
Buchten-Sitta:rd in de gemeente Sittard. 
s. 255 .. 

14 Juni 1930. WET wt verklaring van het 
algemeen nut der onteig·ening ten behoeve 
van uitbre iding van de stationsemplace
menten H eilo, Castricum en Krommenie
A ssendelft. S. 256. 

14 Juni 1930. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van uitbreiding van de Jos. en laadge
legenheid met bijkomende werken op het 
stationsemplacement M edemblik. S. 257. 

14 J uni 1930. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van aanleg van eene spoorwegverbinding 
van den Staatsspoorweg Amste1·dam- Den 
H elder met den ontworpen afsluitdijk door 
de Zuiderzee en van een Rijksweg langs 
een gedeelte van die spoorwegverbinding. 
s. 258. 

14 Juni 1930. WET tot w1Jz1grng van het 
negende hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het di enstjaar 1930. S. 259. 

14 Juni 1930. WET, houdende machtiging 
tot het sluiten van een overeenkomst, als 
bedoeld in artikel 5a der Indische Mijnwet 
met de te 's -Gravenhage gevestigde N. V. 
De Bataafsche Petroleum Maatschappij", 
betreffende de opsporing en ontginning van 
aardolie, enz. in een terrein in het gouverne
ment der lrlolukken. S. t 6n. 

Wij WILHELMINA, enz . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is om op den voet van artikel 
5a der Indische Mijnwet een overeenkomst te 
sluiten voor de opsporing en ontginning van 
aardolie, aardpek, aardwas en alle andere soor
ten van bitumineuse zelfstandigheden, zoowel 
vaste als vloeibare en brandbare gassen, voor 
zoover niet uitmakende een bestanddeel van 
e~n vast gesteente, dat voor hunne winning in 
ZIJn geheel moet warden ontgonnen, mitsgaders 
jodium en de verbindingen daarvan, in een ter
rein in het gouvernement der Molukken ; 

Zoo is het, clat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Minister van Kolonien, als ver

tegenwoordigendederechtspersoonN ederlandsch
Indie, wordt gemachtigd om, overeenkomstig 
de voorwaarden, vervat in het aan deze wet 
gehechte ontwerp, met de te 's-Gravenhage ge
vestigde naamlooze vennootschap ,,De Bataaf
sche Petroleum 11'.laatscharpij" een overeen
komst te sluiten voor de opsporing en ontgin
ning van aardolie, aardpek, aardwas en alle 
andere soorten van bitumineuse zelfstandighe
den, zoowel vaste als vloeibare en brandbare 
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gassen, voor ,,;oover niet uitmakende een be
standdeel van een vast gesteente, dat voor hun
ne winning in zijn geheel moet worden ontgonnen, 
mitsgaders jodium en de verbindingen daarvan, 
in een terrein in het aouvernement der Moluk
ken, welk terrein is "begrensd als aangegeven 
is in artikel 1 van het bovengemelde, aan deze 
wet gehechte ontwerp. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; . 
Gegeven ten Pq,leize het Loo, den 14den 

Juni 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, de Gr a a f. 
( Uitgeg. 3 Juli 1930.) 

ONTWERP-OVEREENK.OMST. 

Tusschen de rechtspersoon Nederla.ndsch
Indie, ten deze vertegenwoordigd door den Mi
nister van Kolonien (in deze overeenkomst aan
geduid a ls ,,het Gouvernement"), krachtens 
machtiging bij de wet van . . . . . . .. en de 
te 's-Gravenhage gevestigde naamlooze ven
nootschap ,,De Bataafsche Petroleum Maat
schappij ", ten deze vertegcnwoordigd door hare 
Dir, ctie (in deze overeenkomst aangeduid als 
,,de Maatschappij"), is overeengekomen als 
volgt: 

Art. 1. 1. Het Gouvernem· nt verleent 
kracbtens artikel 5a der Indiscbe Mijnwet aan 
de Maatschappij - en de Maatschappij aan
vaardt bij deze - voor den tijd van veertig 
achtereenvolgende jaren, aanvangende met den 
dag van onderteekening dezer overeenkomst, 
met uitsluiting van anderen, het recht tot op
sporing en ontginning van aardolie, aardpek, 
aardwas en al!e andere soorten van bitumineuse 
zelfstandigheden, zoowel vaste als vloeibare en 
brandbare gassen, voor zoover niet uitmakende 
een bestanddeel van een vast gesteente, dat 
voor hunne winning in zijn gebeel moet worden 
ontgonnen, alsmede van jodiu -n en de verbin
dingen daarvan in een op de bij deze overeen
komst behoorende kaart aangeduid, grooten
deels in zee gelegen terrein, grenzende aan de 
mijnconcessie Boela ter noo_rdoostkust van 
het eiland Ceram, onderafdeehng Oost-Ceram, 
Ceram-laoet en Goram, residentie (afdeeling) 
Amboina van bet gouvernement der Molukken 
en begrensd als volgt : .. 

ten zuidwesten: de noordoostgrens van de ID!Jn
concessie Boela ; 

ten noordoosten : de gebroken lijn, getrokken 
evenwijdig aan en op een afstand van 121_9,7 
Meter van de noordoostgrens van de ID!Jn
concessie Boela ; 

ten noorden : de parallel over het hoekpunt 
MCB d .. . B 1 1 d - 4- er ID!Jnconcessie oe a, ge egen aan e 

oostzijde van de Inglasbaai; 
ten zuiden : de parallel over het hoekpunt 

~~.!! der mijnconcessie Boela, zijnde dit het 

oostelijkste hoekpunt van genoemde concessie. 
2. De oppervlakte van dit terrein wordt 

voor de toepassing van dit contract geacht te 
bedragen 2310 hectaren, behoudens eventueele 
vermindering op grond van artikel 8 dezer over
eenkomst. 

Art. 2. 1. De Maatschappij zal ten aanzien 

van het in artikel 1 omschreven terrein, voor 
zoover nit deze overeenkomst niet het tegendeel 
blijkt, tegenover het Gouvernement dezelfde 
rechten en verplichtingen hebben a ls ware zij 
houdster eener op den dag van totstandkoming 
dezer overeenkomst verleende concessie op den 
voet der Indiscbe Mijnwet. 

2. Met afwijking van het vorenstaande zal 
de Maatschappij gedurende de eerste vijf jaren 
van de overeenkomst, instede van het in het 
tweede lid van artikel 35, sub a der Indische 
Mijnwet bedoeld vast recht, jaarlijks bij voor
uitbetaling hebben te voldoen een vast recht, 
evenredig aan de oppervlakte van het terrein, 
ten bedrage van f 0,02 ½ per hectare, terwijl zij 
tevens gedurende die eerste vijf jaren ontheven 
wordt van de verplichting tot afbakening van 
het terrein, bedoeld in artikel 210 der Mijn
ordonnantie. 

3. De betalingen van de kracht.ens dit arti
kel verschuldigde bedragen aan vast recht en 
cijns zullen geschieden door starting in 's Lands 
kas te Batavia. 

Art. 3. 1. Boven en bebalve hetgeen de 
Maatschappij op grond van artikel 2 is ver
schuldigd, betaalt zij aan het Gouvernement 
jaarlijks een aandeel in de netto-opbrengst van 
de ten vorigen jare nit het vorenomschreven 
terrein verkregen producten en zulks op den 
volgenden voet. 

Zoolang de netto-opbrengst niet meer be
draagt dan vijf en twintig percent van het ten 
behoeve der opsporing en/of ontginning aan
gewend kapitaal ontvangt bet Gouvernement 
van die netto-opbrengst twee twintigste deelen. 

Bedraagt de netto-opbrengst meer dan vjjf 
en twintig percent van evenbedoeld kapitaal, 
dan ontvangt het Gouvernement: 

van de eerste 25 pet. twee twintigste deelen ; 
van het meerdere tot en met 35 pet. drie 

twintigste deelen ; 
van het meerdere tot en met 45 pet, vier 

twintigste deelen ; 
van het meerdere tot en met 55 pet. vijf 

twintigste deelen ; 
van het meerdere boven 55 pet. zes twin

tigste deelen ; 
alles behoudens deze beperking, dat het aan 

het Gouvernement nit dezen hoofde nit te 
keeren bedrag nooit meer zal beloopen dan 
twintig percent der geheele netto-opbrengst. 

2. Onder netto-opbrengst van het product 
wordt verstaan de bruto-opbrengst vastgesteld 
ingevolge artikel 36 der Indische Mijnwet, ver
minderd 1l'et de ontginningskosten en de vol
gens ~oed koopmansgebruik vast te stellen 
afschnjvingen op het kapitaal. 

3. Als ontginningskosten worden in aan
merking gebracht : 

a. alle uitgaven wegens werkzaamheden op 
het ont,ginningsterrein verricht voor bet boren, 
verdiepen, schoonmaken en onderhouden der 
putten; 

b. a!le uitgaven wegens werkzaamheden op 
het ontginningsterrein verricht voor de ont
trekking van aardolie en gassen aan de putten, 
voor de voorloopige reiniging (waaronder ook 
is begrepen bet onttrekken van water aan 
emulsie) en v0or de verzameling der producten, 
tot aan de plaats waar de metingen ter bepaling 
van de bruto-opbrengst worden verricht; 

c. de directe uitgaven voor de aanschaffing 
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en het vervoer naar het ontginningsterrein van 
alle voor de sub a en b omschreven doeleinden 
benoodigde werktuigen, gereedschappen, mate
rialen, brandstoffen en andere benoodigheden ; 

d. de uitgaven voor werving en aanvoer van 
werklieden bij de ontginning te werk gesteld, 
ook voor zoover die buiten het ontginnings
terrein zijn gedaan ; 

e. de uitgaven voor onderhoud, vernieuwing 
en wijziging van de gebouwen op het ontgin
ningsterrein voor de sub a en b bedoelde werk
zaamheden benoocLigd, voor ·zoover hiervoor 
geen huur wordt verkregen ; 

f. de uitgaven voor het onderhoud van land
en waterwegen en transportbanen, voor zoover 
dienende ten behozve der opsporing en ont
ginning; 

g. de uitgaven voor leiding en beheer van 
de ontginning, voor zoover op het ontginnings
terrein uipgeoefend ; 

h. een in overleg met den Regeeringscom
missaris vast te stellen aandeel in de algemeene 
onkosten der Maatschappij. 

4. Onder ,,kapitaal" als bedoeld in het 
eerste lid van <lit artikel, wordt verstaan het 
bedrag der kosten van oprichting met inbegrip 
van de kosten voor het verkrijgen van de be
schikking over den benoodigden bovengrond 
van: 

1. de permanente gebouwen, op het ont
ginningsterrein voor de sub a en b van het vorig 
lid bedoeld werkzaamheden benoodigd ; 

2. de permanente inrichtingen voor den op
slag en afvoer van vloeibare en gasvormige pro
ducten tot aan de plaats waar de metingen ter 
bepaling \an de bruto-opbrengst worden ver
'.richt; 

3. de inrichtingen voor de winning van vloei
bare producten nit gassen en voor de onttrek
king van water aan emulsie. 

5. Het kapitaal zal worden aangewezen 
door een jaarlijks per :H December van het 
afgeloopen jaar op de wijze, als in het volgende 
artikel nader is omschreven, op te maken 
balans. 

Art. 4. 1. De Maatschappij verbindt zich 
van haar bedrijf, voor zoover betreft de bij deze 
overeenkomst bedoelde opsporingen en ont
ginningen, te zullen voeren een afzonderlijke 
boekhouding, voldoende aan de eischen van 
goed koopmansgebruik. 

2. Deze boekhouding wordt jaarlijks per 
31 December afgesloten met opmaking daaruit 
van een balans en winst- en verliesrekening. 
De ontginningskosten worden geboekt ten laste 
eener rekening ,,exploratie-kosten". Aan het 
einde van het boekjaar wordt uit de rekening 
,,exploratie-kosten" afgezonderd het deel dier 
kosten, dat geacht kan worden te hebben ge
diend ter verkrijging van de productie, welk 
bedrag overgebracht wordt naar de winst- en 
verliesrekening. Het saldo der rekening ,,ex
ploratie-kosten" wordt in de balans opgenomen. 
Zoolang de rekening ,,ex}loratie-kosten" een 
nadeelig saldo aantoont, wordt het voordeelig 
saldo der winst- en verliesrekening ten bate der 
rekening ,,exploratie-kosten" gebracht. 

3. Aan het Hoofd van c!en Dienst van den 
Mijnbouw in Nederlandsch-Indie en de door 
dezen aan te wijzen ambtenaren moet op hun 
verlangen te alien tijde inzage van voormelde 
boekhouding worden gegeven. Zij zijn verplicht 

tot geheimhouding van de hun aldus verstrekte 
gegevens en zullen daarvan geen verder ge
bruik mogen maken dan voor de vaststelling 
van hetgeen aan het Gouvernement toekomt. 
De verplichting tot gebeimhouding laat onver
kort de bevoegd l: eid van genoemde ambtenaren 
om van de hun bij het ,,nderzoek bekend ge
worden strafbare feiten aangifte te doen bij de 
ambtenaren van Justitie. 

4. De Maatschappij is gehouden jaarlijks 
v66r 1 Juli een door haar vertegenwoordiger 
onderteekend afschrift van de in het tweede 
lid bedoelde balans en winst- en verliesrekening 
aan het Hoofd van den Dienst van den Mijn
bouw in te dienen. Heeft deze indiening op 
1 Augustus d. o. v. nog niet plaats gehad, dan 
stelt de Maatschappij gemeld Diensthoofd in 
staat om op kosten der Maatschappij bedoelde 
stukken op te maken ; in den aldus opgemaak
ten vorm zullen >ii voor de Maatschappij ver
bindend zijn. 

Art. 5. 1. Na ontvangst van de in artikel 4 
bedoelde balans en winst- en verliesrekening, 
onderscheidenlijk na opmaking daarvan over
eenkomstig het vierde lid van dat artikel, zendt 
het Roofd van clen Dienst van den Mijnbouw 
aan de Maatschapp~j een afrekening betreffende 
hetgeen de Maatschappij ingevolge het eerste 
lid van artikel 3 aan het Gouvernement is ver
schuldigd. Eventueel wordt bij de opstelling 
ten aanzien der bruto-opbrengst v!ln het product 
gehandeld overeenkomstig hetgeen in de In
dische Mijnwet en de uitvoeringsvoorschriften 
daarvan met betrekking tot de bruto-opbrengst 
is bepaald. 

2. Heeft de opgestelde afrekening een voor
loopig karakter gedragen, dan wordt zij zoo 
spoedig mogelijk gevolgd door een dPfinitieve 
afrekening. Het volgens voorloopige afrekening 
eventueel door de Maatschappij te veel be
taalde wordt aanstonds terugbetaald vermeer
derd met een rente van 6 pet. 's jaars, gerekend 
van den datum van storting tot den dag der 
betaalbaarstelling. Het mogelijk te _min be
taalde moet binnen een maand na de dagteeke
ning der definitieve afrekening door de Maat-
schappij worden aangezuiverd. · 

Art. 6. 1. De betalmg van het in artikel 
3 bedoelde aandeel van het Gouvernement in de 
netto-opbrengst geschiedt door storting van het 
verschuldigde bedrag - uiterlijk op den laatsten 
<lag der derde maand, volgende op die, waarin 
het, hetzij voorloopig hetzij definitief, zal zijn 
vastgesteld - in 's Lands kas te Batavia. 

2. Onverminderd het recht van het Gouver
nernent om wegens wanbetaling ontbinding dezer 
overeenkomst te vorderen, zal de Maatschappij, 
bij niet-voldoening van het aandeel van het 
Gouvernement in de netto-opbrengst binnen 
den daartoe ~estelden termijn, eene boete ver
beuren van een ten honderd van het door haar 
verschuldigde voor elke maand achterstand, 
zullende een gedeelte eener maand voor een 
voile maand worden gerekend. 

Art. 7. Wanneer het Gouvernement rechts
kundigen bijstand moet inroepen voor het innen 
van eene nit deze overeenkomst voortvloeiende 
vordering op de Maatschapp ii en in het geding 
de winnende partij is, zullen de practizijnskosten 
door de Maatschappij worden gedragen, ook voor 
zoover deze kosten niet reeds nit kracht van de 
rechterlijke uitspraak op de Maatschappij kun-
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nen worden verbaald. Ook voor bet geval de 
vordering buiten proces mocbt kunnen worden 
geind, zullen de daarvoor verschuldigde -practi
zijnskosten ten laste van de Maatschappij komen. 

Art. 8. 1. De Maatschappij is bevoegd ge
deelten van bet in de eerste alinea van artikel 1 
bedoelde terrein voor den afl.oop van den aldaar 
bepaalden termijn, wederom ter beschikking 
van bet Gouvernement te stellen, mits afstand 
doende van alle rechten, terzake van die ge
deelten voor baar uit deze overeenkomst voort
vloeiend. 

2. Het voornemen daartoe zal moeten blij
ken uit een bij het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw in te dienen schriftelijke ver
klaring van de Maatschappij, bevattende de 
grensomschrijving van bet prijs te geven ge
deelte, eene opgave van hare zich daarbinnen 
bevindende werlren en bezittingen, en verder 
zoodanige gegevens als noodig zijn om den om
vang en de gevolgen der prijsgeving t e kunnen 
beoordeelen. 

3. Het Gouvernement is evenwel bevoegd 
in de voorgestelde begrenzing van bet prijs te 
geven gedeelte zoodanige wijziging te vorderen 
als de Gouverneur-Generaal in bet belang van 
eene doelmatige begrenzing of van een behoor
lijke ontginning noodig zal oordeelen. 

4. Nadat ten aanzien van de begrenzing 
alsmede van bet oppervlak van bet overblijven
de gedeelte van bet terrein en van al hetgeen 
verder ter zake regeling mocht behoeven tus
schen partijen overeenstemming zal zijn ver
kregen, zal een en antler worden vastgesteld 
bij suppletoire schriftelijke overeenkomst. 

5. Bij totstandkoming van zoodanige over
eenkomst zal bet vast recht, verschuldigd inge
volge de Indische Mijnwet dan wel op grond 
van het tweede lid van artikel 2 van dit con 
tract, over het prijsgegeven t cr ·eingedeelte 
slechts verschuldigd zijn tot bet eind van bet 
contract_jaar, waarin voor dat gedeelte een ,er
klaring, als in bet tweede lid bedoeld, volcloende 
aan de gestelde vereischten, bij bet Hoofd van 
den Dienst van den Mijnbouw zal zijn ingekomen. 

6. Zoolang vorenbedoelde suppletoire over
eenkomst niet tot stand is gekomen, wordt de 
Maatschappij van hare verplichtingen tot be
taling van bet bedongen vast recht niet ont
heven, doch betgeen in verband met de prijs
geving naderhand mocht bljjken te veel te 
zijn betaald, wordt bij de eerstvolgende ver
schuldigde storting of stortingen met de Maat
schappjj zonder rentevergoeding verrekend. 

Art. 9. l. De Maatschappjj verbindt zich 
de opsporing en ontginning, waartoe ha.ar bij 
artikel 1 bet recht is verleend, met inachtneming 
van de termijnen, in bet tweede en derde lid 
van cJit artikel gesteld, ter hand t e nemen en 
die opsporing en ontginning met zoodanigen 
spoed, op zoodanige schaal en met zoodanige 
hulpmiddelen voort te zetten, a ls redelijker
wijze kan worden gevorderd in verband met 
den algemeenen handelstoestand en in bet bij
zonder met den stand der markt van petroleum 
en aanverwante producten en geheel afgeschei
den van bet meerdere of mindere voordeel . 
eventneel voor de Maatscha,p pij uit de ontgin
ning van andere olieterreinen voortvloeiende . 

2. Met de opsporing moet binnen den tijd 
van een jaar na de totstandkoming van deze 
overeenkomst een aanvang zijn gemaakt. 

3. Vo6r bet einde van bet derde jaar zal de 
Maatschappij ten minste een opsporingsboring 
aanzetten en regelmatig voortzetten, zoolang 
zulks om technische redenen en ingevolge de 
daarbij verkregen resultaten gewettigd is. Bij 
mislukking dezer boring als gevolg van tech
nische oorzaken zal dadelijk een tweede boring 
worden aangezet. 

4. De beslissing of tijdig met de opsporing 
_een aanvan~ is gemaakt en de boring of borin
gen tijdig ziJn aangezet en met voortvarendheid 
worden voortgezet, berust bjj bet Hoofd van 
den Dienst van den Mijnbouw. 

5. De Maatschappij verbindt zich mede, om 
de opsporing en ontginning op zoodanige wijze 
te doen plaats hebben, dat daarbij niet meer aan 
petroleum verloren gaat dan redelijkerwijze bij 
een technisch goed gevoerd bedrijf als onver
mijdelijk moet worden beschouwd. 

6. Binnen bet mijnveld zal de Maatschappij 
werken, dienende voor lossen of afscheep, zooals 
afscheepplaatsen, los- en laadhoofden, aanleg
plaatsen van schepen, havenwerken, kaden, 
dammen, pieren, steigers en uitdiepingen eerst 
mogen uitvoeren na verkregen goedkeuring door 
of namens den Gouverneur-Generaal ; aan zoo
danige goedkeuring kunnen bepaalde voorwaar
den worden verbonden. 

Art. 10. 1. De Maatschappij verbindt zicb 
ten minste drie vierden van bet aantal, zoowel 
van de leidende als van de ondergeschikte, bij 
de directe of indirecte uitvoering der werkzaam
heden gebezigde, arbeidskrachten uit Neder
landsche onderdanen te doen bestaan. 

2. Van deze bepaling kan in bijzondere ge
vallen, met goedkeuring van bet Gouvernement, 
worden - fgeweken. 

Art. 11. 1. Het Gouvernement heeft bet 
recht te vorderen, dat de cijns en de jaarlijksche 
uitkeering, in artikel 3 bedoeld, in natura zullen 
worden voldaan, hetzij geheel of gedeeltelijk 
in den vorm van ruwe olie dan wel geheel of 
gedeeltelijk in dien van eindproducten, ver
kregen bij verwerking in de inrichtingen der 
Maatschappij . Het Gouvernement verbindt zich 
om bet op deze wijze te zijner beschikking 
komende ruwe of bewerkte product uitsluitend 
te doen strekken ter voorziening in zijn eigen 
behoeften. 

2. De ingevolge de vorige alinea door de 
Maatschappij te leveren hoeveelheid wordt als 
volgt vastgesteld : 

a. 4 pet. van de productie als aequivalent 
voor den cijns ; 

b. daarnevens 4 pet. van de productie naar 
reden van elk, ingevolge de afrekening, bedoeld 
in bet eerste lid van artikel 5, verschuldigd 
twintigste deeI van de netto-opbrengst, dat de 
Maatschappij aan bet Gouveruement heeft te 
betalen op grond van bet bepaalde in bet eerste 
lid van artikel 3. 

3. De wensch tot ontvangst van de in bet 
eerste lid be<loelde ruwe olie en /of producten, 
onder opgave van soort, hoeveelheid en kwali
teit, welke niet zal afwijken van die, welke de 
Maatscha.ppij in haar normaal bedrijf vervaar
digt, wordt ten minste drie maanden te voren 
aan de Maatschappij medegedeeld. Indien op 
dat tijdstip de ruwe olie of de producten, waar
op de cijnsberekening en de afrekening betrek
king hebben, niet meer beschikbaa.r zijn, is de 
Maatschappij gehouden, daarvoor andere ge-
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1ijkwaardige ruwe olie en/of producten in de 
plaats te stellen. 

4. De aflevering van de door het Gouverne
ment gewenschte ruwe olie en/of producten 
geschiedt uit een der inrichtingen der Maat
schappij ter ],euze van het Gouvernement, met 
-clien verstande, dat alle kosten van vervoer 
en/of verwerking van ruwe olie vanaf de plaats, 
waar de bruto-opbrengst op den voet der In
dische Mijnwet wordt vastgesteld, worden ver
goed op de wijze, als aangegeven in het tweede 
en derde lid van ai-tikel 36 dier wet. 

Art. 12. De rechten en verplichtingen uit 
-deze overeenkomst voortvloeiende, mogen noch 
in hun geheel, noch gedeeltelijk worden over
_gedragen dan met voorafgaande toestemming 
van het Gouvernement, dat aan het ver!eenen 
-daarvan bijzondere voorwaarden zal mogen 
verbinden en ook bevoegd zal zijn die toestem
ming zonder opgaaf van redenen te weigeren. 

Art. 13. 1. De Minister van Kolonien is te 
.alien tijde bevoegd een Regeeringscommissaris 
en een plaatsvervangcnd Regeeringscommis
saris te benoemen tot contr "le en toezicht op de 
handelingen der Maatschappij, verband hou
dend met de opsporing en ontgin□ing op het 
in artikel 1 omschreven terrein en in het alge
meen met de uitvoering dezer overeenkomst. 

2. De kosten en het traktement van den 
Regeeringscommissaris en zijn plaatsvervanger 
komen voor rekening van het Gouvernement. 

3. De Maatschappij verbindt zich aan den 
Regeeringscommissaris of zijn i,laatsvervanger 
.alle door hem gewenschte inlichtingen te geven, 
hem inzage te verleenen van alle boeken, rap
porten, registers en bescheiden, de onderneming 
betreffende, a lsook toegang tot alle kantoren 
-en gebouwen, bij de Maatschappij in gebruik, 
zoomede tot het in artikel 1 bedoelde terrein. 

4. Van de in de artikelen 4 en 8 bedoelde, 
.aan het Hoofd van den Dienst van den Mijn
bouw in te dienen bescheiden zal steeds, gelijk
tijdig met de toezending daarvan aan genoemd 
Hoofd, afschrift worden toegezonden aan den 
Regeeringscommissaris. 

5. De vaststelling van het door de Maat
schappij aan het Gouvernement verschuldigde, 
bedoeld in artikel 5, wordt aan de goedkeuring 
van den Regeeringscommissaris onderworpen 
en zal niet geacht worden definitief te hebben 
plaats gehad, alvorens deze goedkeuring is 
verkregen. 

6. De Regeeringscommissaris en zijn plaats
vervanger hebben toegang tot alle vergaderin
gen van aandeelhouders en/of van commissaris
sen der Maatschappij. Voor elke vergadering 
zal hun tijdig een oproeping worden gezonden, 
waarin de te behandelen onderwerpen zijn om
schreven. Alvorens tot stemming wordt over
gegaan over eene aangelegenheid betreffende 
-de . opsporingen en ontginningen op het in 
art1kel 1 omschreven terrein of op welke wijze 
ook met deze overeenkomst verband houdend, 
wordt de Regeeringscommissaris, of bij diens 
afwezighe;d zijn plaatsvervanger, uitgenoodigd 
en in de gelegenheid gesteld adviseerende stem 
uit te brengen. 

Art. 14. 1. De Maatschappij is bevoegd de 
ontginning te staken indien en zoodra zij ten 
genoegen van den Gouverneur-Generaal heeft 
aangetoond, dat uit de voortzetting van het 
bedrijf door haar geen voordeel kan worden 
behaald. 

2. I:µ dat geval hebben zoowel het Gouver
nement als de Maatschappij het recht om de 
overeenkomst door eene enkele aanzegging, bij 
deurwaarders:exploit aan de wederpartij te be
teekenen, dadelijk te doen eindigen, in welk 
geval de overeenkomst een einde neemt op den 
datum, waarop het exploit is uitgebracht. 

3. Behoudens het bepaalde in het vierde 
lid van dit artikel, zal de Maatschappij van dit 
recht alleen mogen gebruik maken, wanneer 
zij aan al hare uit deze overeenkomst voor haar 
voortvloeiende verplichtingen volledig heeft 
voldaan en tevens voor de behoorlijke nakoming 
daarvan en voor de betaling der jaarlijksche 
uitkeeringen, voor zoover deze nog niet moch
ten vaststaan, ten genoegen van den Gouver
neur-Generaal tot een door hem vast te stellen 
bedrag zekerheid heeft gesteld, welke blijft stand 
houden, totdat partijen volleclig hebben afgere
kend, zulks ter uitsluitende beoordeeling van 
den Gouverneur-Generaal. 

4. Wanneer van het rechFom de overeen
komst te beeindigen nog geen gebruik is gemaakt 
en inmiddels de omstandigheden zich dermate 
hebben gewijzigd, dat uit eene voortzetting van 
het bedrijf voordeel kan worden behaald, een 
en antler ter uitsluitende beoordeeling van den 
Gouverneur-Generaal, heeft laatstgenoemde het 
recht de voortzetting van het bedrijf in zijn vol
len omvang binnen een door hem te bepalen ter
mijn te vorderen, in welk geval de Maatschappij 
haar verkregen recht op beeindiging der over
eenkomst verliest. Bijaldien de Maatschappij 
in gebreke blijft aan deze vordering gevolg te 
geven, zal het Gouvernement de overeenkomst 
op de wijze bij lid 2 van dit artikel omschreven 
kunnen beeindigen, onverminderd het recht van 
het Gouvernement om in stede van het con
tract te beeindigen, daarvan ontbinding met 
schadevergoeding te vorderen. 

5. Totdat de overeenkomst een einde neemt, 
blijft de Maatschappij verplicht, al hetgeen tot 
haar bedrijf behoort in behoorlijken staat te 
onderhouden. 

6. Het vast recht over het contractjaar, 
waarin het contract wordt beeindigd of ont
bonden, de cijns en de jaarlijksche uitkeering, 
in artikel 3 genoemd, blijven door de Maat
schappij aan het Gouvernement verschuldigd 
en daarvan kan geene geheele of gedeeltelijke 
terugvordering plaats hebben. 

Art. 15. Het Gouvernement heeft het recht 
ontbinding dezer overeenkomst te vorderen : 

1°. indien de Maatschappij; uitsluitend ter 
beoordeeling van den Gouverneur-Generaal, 
ophoudt te voldoen aan de in het eerste lid van 
artikel 4 der Indische Mijnwet gesteld·> vereisch
ten. Ontbinding uit dezen hoofde wordt alleen 
dan gevorderd, wanneer de Maatschapp~j, na 
door het Gouvernement bij deurwaardersexploit 
van het feit, dat en de redenen, waarom zij 
niet meer voldoet aan gemelde vereischten, te 
zijn venvittigd, in gebreke blijft aan die ver
eischten te voldoen binnen een doo: het Gouver
nement bij dat exploit voor elk e ,' 'l' in het bij
zonder naar redelijkheid te stellen termijn; 

2°. indien de Mafttschappij in strijd handelt 
met een of meer der bepalingen van deze over
eenkomst of van eene door haar in verband met 
de door haar ondernomen ontginningen na t e 
!even a lgemeene verordening, zullende de Maat
schappij, bijaldien zij nalatig is in de nakoming 
van een krachtens deze overeenkomst of be-
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doelde algemeene verordening op haar rustende 
verplichting om te geven of te doen, eerst en 
vooraf moeten worden in gebreke gesteld bij 
een deurwaarders-exploit, waarbij zij wordt ge
sommeerd, binnen een voor elk geval in het 
bijzonder te stellen redelijken termijn, die ver
plichting alsnog na te komen ; 

30_ indien naar het oordeel van het Gouver
nement de wijze, waarop het bedrijf van de op
sporing en ontginning en de verkoop van de 
producten door de Maatschappij worden ge
voerd, tengevolge heeft benadeeling van de 
nationale belangen of belemmering van een 
gezonde en natuurlijke ontwikkeling van handel 
en nijverheid in Nederlandsch-Indie. 

Art. 16. 1. Voor zoover bij deze overeen
komst niet anders is bepaald verbinden par
t ijen zich om a lle geschillen, welke naar aan
leiding van deze overeeukomst of in verband 
daarmede mochten ontstaan, te onderwerpen 
aan de nitspraak van drie scheidsmannen, die 
als goede mannen naar bil lijkheid met inacht
neming van het in deze overeeukomst bepaalde 
zullen oordeelen. 

2. De benoemin(j van scheidsmannen heeft 
plaats indien partrjen niet binnen veertien 
dagen, nadat een der partijen aan de weder
partij te kennen heeft gegeven een geschil aan 
arbitrage te onderwerpen, omtrent de keuze 
t ot overeenstemming zijn gekomen, en wel in 
dier voege, dat een hunner benoemd wordt door 
het Gouvernement, een door de Maatschappij 
en een op verzoek van de meest gereede partij, 
door de Arrondissements-rechtbauk te 's-Gra
venhage. 

3. Wordt door een der part~jen niet binnen 
dert i~ dagen, na daartoe door de andere partij 
te zbn gesommeerd, aan deze laatste bij ge
rechtelijk beteekende akte kennis gegeven, wie 
voor haar als scheidsman zal optreden, of heb
ben een of meer der benoemde scheidsmannen, 
om welke reden ook, den huu gegeven last niet 
binnen 14 dagen na hunne benoeming aangeno
men, dan worden al de scheidsmanneu op ver
zoek van de meest gereede partij door de Arron
dissementsrechtbank te 's-Gravenhage benocmd. 

4. De kosten van elke ar itrage worden ge
dragen door de in het ongelijk gestelde partij , 
doch de scheidsmannen zijn bevoegd om die 
kosten te verdeelen, indien beide partijen over 
en weder op eenige punten in het ongelijk moch
ten worden gesteld. 

Art. 17. Alle op deze overeenkomst val
lende kosten 1.ijn ten laste van de Maatschappij. 

Art. 18. Partijen kiezen voor de uitvoering 
van deze overeeukomst en van al wat daarop 
betrekking heeft, alsmede voor de gevolgen 
van ontbinding en beeindiging dezer overeen
komst, algemeen en onveranderlijk woonplaats 
ten kantore van het Hoofd van Gewestelijk 
Bestuur te Amboina. 

14 Juni 1930. WET tot wijziging der Arbeids
wet 1919. S. 26l 

Bijl. Hand.2• Karner 1927/1938 n°. 255 1-10; 
1928/1929 n°. 39; 1929/1930 n°. 17. 

Hand. 2• Karner 1929/1930, blz. 1789-1812, 
1824-1832. 

Bijl. Hand. l • Karner 1929/1930 n°. 17. 
Hand. id. 19 ' 9/1930 blz. 644-651. 
Wij WILHELMINA, enz . . . . doen te weteu : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat, in de Arbeidswet 1919 verschillende wijzi
gingen behooren te worden aangebracht; 

Zoo is het, dat Wij den Raad van tate, enz. 
Art. I. Artikel 1 der Arbeidswet 1919 wordt 

gewijzigd a ls volgt: 
I n het eerste lid, onder c, wordt in plaats van 

,, behoudens hetgeen ten aanzien van brood
bakkerijen in Hoofdstuk IV is bepaald" gelezen: 
,,behoudens hetgeen in pa ragraaf 4 van Hoofd
stuk I V is bepaald". 

I n het eerste lid, on<ler d, wordt in plaats van 
,, buiten fabrieken of werkplaatsen, winkels, 
kantoren, apotheken, koffiehuizen en hotels" 
gelezen : ,,buiten open of besloten ruimten voor 
deuitoefeningvan het bedrijf bestemd verr icht,". 

In het eerste lid, onder e, wordt in plaats van 
,,Steenhouwerswet" gelezen : ,,Steenhouwers
wet 1921". 

Het derde lid, onder e, wordt gelezen als volgt: 
e. het uitvoeren in eigen beheer van den 

bo'i'iw, den aanleg, de verbouwing, de hers tel
li no- of de slooping van gebouwen of bouwwer
ke~.". 

Art. II. Artikel 2 der Arbcidswet 1919 wordt 
gewijzigrl als volgt : 

Het eerste lid wordt gelezcn als vol~t: 
. ,,1. Onder ,,fabrieken of werkplaatsen" 
verstaat deze wet : 

a. alle open of besloten ruimten, waar, 
anders dan uitsluitend ten behoeve van eene 
daar gevestigde huishouding, pleegt gewerkt 
te worden aan of ten behoeve van het vervaar
digen, veranderen, herstellen, versieren, af
werken of op andere wijze tot verkoop of ge
brnik ge chikt of meer geschikt maken of aan 
of ten behoeve van het vernietigen van voor
werpen of stoffen , of waar voorwerpen of stoffen 
eene daar toe strekkende bewerking plegen te 
ondergaan, of waar handelswaren met het 
oo~ op den verkoop in het klein plegen te worden 
afgewogen, afgemeten of verpakt, anders dan 
in winkels voor den verkoop ter plaatse en op 
veilingen; 

b. electriciteitsfabrieken, onderstations, zui
len en andere rnimten, waar electrische energie 
wordt opgowekt, getmnsformeerd , verdeeld of 
verzameld; 

c. in aanbouw, aanleg, verbouwing, herstel
ling of slooping z(jnde bouw-, grond-, water
werken, onderqrondsche leidingen en wegen ; 

d. bemalingsinrichtingen ; 
een en antler met inbegrip der aanhoorig

heden, zooals g:1ngeu, trappen, portalen, kel
ders, zolder!', berg- en opslagplaatsen, pak
kamers en expeditie-ruimteu, terreinen, labo
ratoria, privaten en schaftlokalen." 

In het tweede l id, onder e, wordt na het 
woord ,,teekeukamers" ingevoegd: ,,en kan
toren'' . 

Art. III. Artikel 10 der Arbeidswet 1919 
wordt gewijzigd als volgt : 

In het eerste lid en het tweede lid wordt in 
plaats vnn ,,onder <le bij dien algemeenen maat
regel gestelde voorwRarden" gelezen : ,,onder 
de bij of krachtens dien algemeenen maatregel 
gestelde voorwaarden". 

Aan het artikel worden een derde en een 
vierde l id toegevoegd, luidende : 

,,3 . Bij een algemeenen maatregel van 
bestuur, a ls bedoeld in het eerste of heb tweede 
lid, kan een verbod van arbeid of het toegelaten 
zijn van arbeid, als daar omschreven, afhauke
lij k worden gesteld van een oordeel, eene aan-
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wijzing of eene verklaring, krachtens dien alge
meenen mitatregel gegeven, of van het voldoen 
aan een eisch, krachtens dien maatregel gesteld. 

4. Een a lgemeene maatregel van bestuur, 
als bedoeld in het eerste of het twee<le lid, wij st 
tevens <le gevallen aitn, waarin van de daarbij 
gestelde voorschriften door of namens O zen 
Mini~ter voorwaardelijk of onvoorwaardelijk 
vrij~telling kan worden verleend en waarin 
zoodanige vrijstelling kan word en ingetrokken.". 

Art. IV. In itrtikel 14, tweede lid, der Ar
beidswet 1919 wordt in plaats van ,.onder de bij 
dien algemeenen maatregel gestel<le voorwaar
den" gelezen : ,,onder <le bti of kra~htens dien 
algemeenen maatregel gestelde voorwaarden". 

Art. V. In artikel 15 der Arbeidswet 1919 
wordt in plaats van ,,onder de bij dien alge
meenen maatregel gestelde voorwaarden" ge
lezen : ,,onder de bij of krachtens dien alge
meenen maatregel gestelde voorwaarden". 

Art. VI. In artikel 16, tweerle lid, der 
Arbeidswet 1919 wordt in vlaats van ,,de voor
waarden bij dien a lgemeenen maatregel gesteld" 
gelezen: ,,de voorwaarden bij 0f krachtens dien 
algemeenen maatregel gesteld". 

Art. VIL In artikel 19, eerste lid, der 
Arbeidswet 1919 wordt in plaats van ,,of krach
tens de artikelen 14, tweede lid, 16 en 16, 
tweede en derde lid" gelezen: ,,of krachtens de 
artikelen 14, tweede lid, 15, 16, tweede en derde 
lid, en 18'' . 

Art. VIII. Artikel 20 der Arbeidswet 1919 
wordt gewijzigd als volgt : 

In den eersten volzin van het eersoe lid wordt 
in plaats van ,,of krachtens de artikelen 14, 
twtede lid, 15 en 16, tweede en derde lid" 
gelezen: ,,of kraehtens de artikelen 14, tweede 
lid, 15, 16, tweede en derde lid, en 18" . 

In den tweeden volzin van het eerste lid 
wordt in plaats van ,,op vier en twintig dagen" 
gelezen : ,,op zestig dagen". 

Tn het tweede lid wordt in plaats van ,,Van 
eene machtiging, als bcdoeld in het voorgaande 
lid, mag op niet meer dan drie dagen achtereen 
worden gebruik gemaakt. Voordat van de 
machtiging gelezen: ,,Voordat van eene mach
tiging, als bedoeld in het voorgaande lid,". 

Art. I X . Artikel 25 der Arbeidswet 1919 
wordt gewijzigd a ls volgt : 

In het eerste, het tweede, het derde, het 
vierde en het zesde lid wordt in plaats van ,,kah 
onder de in dien maatregel gestelde voor
waarden" gelezen : ,,kan onder de bij of krach
tens dien maatregel gestelde voorwaarden". 

In het derde lid, onder b, wordt in plaats van 
,,acht en veertig" gelezen : ,,zes en vijftig". 

Art. X. In artikel 36, derde lid, onder b, 
der Arbeidswet 1919 wordt in plaots van ,,aan 
de bij dien algemeenen maatregel gestelde 
voorwaarden" gelezen : ,,aan de bij of krachtens 
dien algemeenen maatregel gestelde voor
waarden". 

Art. Xbis. In artikel 44 der Arbeidswet 1919 
wordt in plaat,e van ,,in de eigen woning van het 
hoofd of den bestuurder daarvan" gelezen : 
,,in de eigen woning van het hoofd of den be
stuurder van de onderneming". 

Art. XL In artikel 47, tweede lid, onder a 
en b, der Arbeidswet 1919 wordt na het woord 
,,vrouw" ingevoegd: ,, , behoudens in de 
gevallen, bij dien algemcenen maatregel van 
bestuur bepaald,". 

Art. XII. Artikel 52 der Arbeidswet 1919 
wordt gewijzigd als volgt : 

In den eersten volzin van het zesde lid wordt 
in plaats van ,, in afwijking van het bepaalde bij 
het eerste lid of bij artikel 50, tweede lid" 
gelezen : ,,in afwijking van het bepaalde bij het 
eerste lid of bti artikel 50, eerste lid". 

In den tweeden volzin v9,n het zesde lid 
wordt in plaats van ,,op vier en twintig dagen" 
gelezen: ,,op zestig dagen". 

In bet zevende lid wordt in plaats van ,,Van 
eene machtiging, als bedoeld in het voorgaande 
lid, mag op niet meer dan drie dagen achtereen 
worden gebruik gemaakt. Voordat van de 
machtiging" gelezen: ,,Voordat van eene mach
tiging, als bedoeld in het voorgan.nde lid,". 

Art. XIIbis. In artikel 54 der Arbeidswet 
1919 wordt in plaats van ,,in de eigen woning 
van het boofd of den bestuurder daarvan" 
gelezen : ,,in de eigen wooing van bet hoofd of 
den bestuurder van de onderneming". 

Art. XIIter. .In artikel 59 der Arbeidswet 
1919 wordt in plaats van ,,in de eigen woning 
van het boofd of den bestuurder daarvan" 
gelezen : ,,in de eigen woning van bet hoofd of 
den bestuurder van de onderneming". 

Art. XIIquattr. In artikel 62, tweede lid, 
der Arbeidswet 1919 wordt in het bepaalde 
onder b na het, woord ,,valt ;" ingevoegd: ,,van 
deze laatste bepaling kan ten aanzien van 
toonkunstenaarg, werkzaam in koffiehuizen en 
hntels; bij a lgemeenen maatregel van bestuur 
worden afgeweken ;". 

Art. XIII. Artikel 65, tweede Iia, onder a, 
der Arbeidswet 1919 wordt gelezen als volgt: 

,,a. dat een arbeider een wekelijkscben, 
onafgebroken rusttijd van ten minste zes en 
derFg uren of een onafgebroken rusttijd van 
ten minste zestig uren in twee acbtereen
volgende weken heeft, behoudens in de ge
vallen bij dien algemeenen maatre!.?'el van 
bestunr bepaald ;" ~ 

Art. XIV. In artikel 68, elfde lid, der 
Arbeidswet 1919 wordt in plaats van ,,onder de 
bjj dien maatregel gestelde voorwaarden" ge
lezen : ,,onder de bij of krachtens dien maat
regel gestelde voorwaarden". 

Art. XIVbis . Tn artikel 70 der Arbeidswet 
1919 wordt in plaats van ,,in de eigen woning 
van bet hoofd of den bestuurder daarvan" 
gelezen ; ,,in de eigen woning van bet boofd of 
den bestuurder van de onderneming". 

Art. XV. Na artikel 72 der Arbeidswet 1919 
wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende : 

,,,,ArtikP.l 721Jis. Het hoofd of de bestuurder 
van eene onderneming, waarin arbeid wordt 
verricht aan b(lord van een schip, in gebruik 
voor de zeevaart met uit:.;ondering van de zee
visscberij, is verplicht te zorgen, dat in zijne 
onderneming geen bemanning voor zoodanig 
schip wordt aangemonsterd op eene monster
ro1, die· niet de bepalingen bevat, bij a lge
meenen maatregel van bestuur vast.gesteld ter 
uitvoering van artikel 6 van bet bij de wet van 
10 Juni 1926 (S taatsblad n°. 185) goedgekeurde 
ontwerp-verdrag van Geneve betreffende den 
minimum-leeftijd, waarop jeugdige personen 
mogen worden toegelaten tot het verrichten 
van arbeid a ls tremmer of stoker.". 

Art. XVI. Artikel H, eerste tot en met 
vierde lid, der Arbeidswet 1919 wordt gelezen 
a.ls volgt: 
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,,1. Het is verboden a.rbeid, strijdig met het 
bij of kra.chtens deze wet bepa.a.lde, te doen 
verrichten, a.lsmede om in strijd met het bij of 
krachtens deze wet bepaalde arbeiders gedu
rende hunne rusttijden te doen verbLijven op 
eene besloten pla.a.ts, wa.a.r alsdan de bedrijfs
arbeid wordt verricht. 

2. Het hoofd of de bestuurder van eene 
onderneming is verplicht te zorgen, dat in zijne 
onderneming 

a. geen arbeid wordt verricht in strijd met 
het bii of krachtens deze wet bepa.a.lde; 

b. geen a.rbeiders in strijd met het bij of 
kra.chtens deze wet bepaalde gedurende hunne 
rusttijden verbLijven op eene besloten plaats, 
waar alsdan de bedrjifsa.rbeid wordt verricht ; 

c. wonlt nageleefd het bepa.a.lde bij of krach
tens artikel 67, tweede lid. 

3. De in het voorga.a.nde lid bedoelde ver
plichting van het hoofd of den bestuurder 
geldt niet ten a.a.nzien van personen, die geen 
dee! nemen a.an den bedrijfsa.rbeid, indien deze 
personen 

a. hetzij zelf hoofd of bestuurder zijn van 
eene andere onderneming ; 

b. hetzij in dienst zijn van het hoofd of den 
be~tuurder van eene andere, in N ederland 
gevestigde, onderneming. 

4. Het hoofd of de bestuurder van eene 
onderneming is verplicht na te !even en te 
zorgen rlat in zijne onderneming wordt na
geleefd: 

a. het bepaalde bij de artikelen 30, eerste lid, 
42, vijfde lid, en 52, negende lid; 

b. een voorschrift of eene voorwaarde, 
kra.chtens deze wet gesteld bij een algemeenen 
maa.tregel van bestuur of bij eene beslissing 
van Onzen Minister of van het districtshoofd.' . 

Art. XVII. In artikel 75 der Arheidswet 1919 
wordt in plaats van .,20, tweede lid, tweeden 
volzin" gelezen: ,,20, tweede lid", wordt in 
plnats van ,,52, zevende lid, tweeden volzin" 
gelezen : ,,52, zevende lid" en wordt tusschen 
,,69 ;" en ,,74" ingevoegd: ,,72bis ;". 

Art. XVIII. Aan a-rtikel 77 der Arbeidswet 
1919 wordt een zevende lid toegevoegd, lui
dende: 

,, 7. Bij een algemeenen maatregel van be
stunr, a.ls bedoeld in bet vierde lid, kan de in 
het derde lid bedoelde ta.ak betreffeude de 
handhaving van deze wet en de medewerking 
a.an de uitvoering er van geheel of gedeeltelijk 
warden opgedragen : 

a. ten aanzien van bij dien algemcenen maat
regel aangewezen verplegingsinrichtingen aan 
bij dien maatregel aangewezen geneeskundige 
ambtenaren in Rijksdienst; 

b. ten aanzien ,an bij dien algemeenen maat
regel a.a.ngewezen vaartuigen aan bij dien maat
regel asingewezen ambtenaren, bedoeld in 
a.rtikel 17, eerste lid, der Stuwadoorswet." 

Art. XIX. Artikel 82, tweede lid, der 
Arbeidswet 1919 wordt gelezen a.ls volgt: 

,,2. Bij den algemeenen maatregel van 
bestuur, of krachtens den algemeenen maat
re~el door Onzen Minister, wordt nader gere
ge1d de wijze, wa.a.rop aan de verplichting van 
het voorgaande lid moet warden volda.a.n. 
De algemeene maa,tregel kan voor het doen van 
aangifte eene geldelijke vergoeding vast~tellen.". 

Art. XX. In artikel 83, eerste lid, der 
Arbeidswet 1919 wordt in· plaats van ,,20, 

tweede lid, tweeden volzin" gelezen : ,,20, 
tweede lid" , wordt in pla.a.ts van ,.52, zevende 
lid, tweeden volzin" gelezen: ,,52, zevende lid" 
en wordt tnsschen ,,69 ;" en ,,73" ingevoegd 
,,72bis ;". 

Art. XXI. In artikel 85, derde lid, der 
Arbeidswet 1919 wordt in pla.a.ts van ,,gewei
gerd" ~elezen : ,,geweigerd of belemmerd of 
wordt nun op aanmelding tot toela.ting niet 
geantwoord". 

Art. XXII. In artikel 88 der Arbeidswet 
1919 wordt de punt a.an het slot vervangen 
door een kommapunt en wordt a.an da.t artikel 
toegevoegrl : 

,,e. door Onzen Minister bepaalde werkzaam
heden in door dien Minister aangewezen ver
plegingsinrichtingen of gedeelten daarvan, 
indien die inrichtingen niet uitsluitend of in 
hoofdzaak strekken tot het verplegen van 
zieken.''. 

Art. XXIU. Artikel 91 der Arbeidswet 1919 
wordt gewijzigd a.ls volgt : 

Voor den aanhef van het a.rtikel wordt het 
cijfer ,, l" geplaatst. 

De punt aan het slot van het bepaalde onder c 
wordt vervangen door een kommapunt. 

Na het bepaalde onder c wordt ingevoegd: 
,,d. op den ~,rbeid van personen, die na.a.r het 

oordeel van het districtshoofd, of in beroep 
naar het oordeel van Onzen Minister, op grand 
van den aard van hun arbeid met personen, 
a.ls bedoeld onder a of c, kunnen warden gelijk
gesteld.". 

Aan het artikel wordt een tweede lid toe
gevoegd, luidende : 

,,2. Bij den algemeenen maatregel van 
bestuur kunnen regels worden gesteld betref
fende de intrekking van gelijkstellingen, bedoeld 
in het eerste lid, onder d.". 

Art. XXIV. In artikel 92 der Arbeidswet 
1919 wordt in pla.a.ts van ,,de Hoofdstukken II, 
IV en V en evenmin artikel 12" gelezen : ,,de 
Hoofdstukken II, IV en V, met uitzondering 
van artikel 72bis, en evenmin artikel 12". 

Art. XXV. Na artikel 98 der Arbeidswet 
1919 warden de volgende artikelen ingevoegd: 

,,Artikel 98/>is. 1. Uitzonderingen op de be
palingen van deze wet, gesteld bij oen alge
meenen ma.a.tregel van bestuur, a.ls bedoeld 
in een der artikelen 7, eerste lid, 14, eerste lid, 
17, 22, tweede en derde lid, 23, 31, eerste en 
zevende lid, 49, tweede lid, en 50, eerste lid, 
benevens uitzonderingen op de bepalingen van 
een algemeenen maatregel van bestuur, a.ls 
bedoeld in een der artikelen 47, i\2bis, 57, 62 
en 65, kunnen afhankelijk warden gesteld van 
voorwa.a.rden, bij of krachtens dien alge
meenen ma.a.tregel gesteld, of van eene goed
keuring of eene aanwijzing, krachtens dien 
algemeenen ma.a.tregel gegeven. 

2. Uitzonderingen op de bepalingen van een 
algemeenen ma.a.tregel van bestuur, a.ls bedoeld 
in een der artikelen 47, 52bis, 57, 62 en 65, 
kunnen oak voorwa.a.rdel.ijk of onvoorwaardelijk 
worden toegestaan bij eene vergunning of eene 
machtiging, krachtens dien maat,·egel gegeven. 

3. Ten aanzien van de wijze, waarop de in 
het tweede lid bedoelde vergunningen worden 
verleend, worden bij den algemeenen maatregel 
regels gesteld van overeenkomstige strekking, 
a.ls die, vorvat in artikel 28, eerste, derde en 
vierde lid. Voorts lmnnen bij den algemeenen 
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maatregel ten aa~ien van de wijze, w~arop de 
in het, tweede hd bedoelde vergunrungen of 
machtigingen worden verleend of ingetrokken, 
regels gesteld worden van overeenkomstige 
strekking, als die vervat in de artikelen ~8, 
vijfde lid, zesde lid, zevende lid, eersten volzm, 
en ne"ende lid, 29, eerste lid, eersten volzin, 
en de;'de lid, en 97. 

4. Op grond van een algemeenen maatregel 
van bestuur, a ls bedoeld in artikel 71, kan van 
de bij dien algemeenen maatregel gestelde 
voorschriften door Onzen Minister of door het 
districtshoofrl voorwaardelijk of onvoorwaar
delijk vrijstelling worden verleend." 

,,Artikel 98ter. Bij een algemeenen i:naatregel 
van bestuur, als bedoeld in een der artikelen 18, 
40, derde lid, 47, 52bis, 57, 62 en 65, kan aan 
het districtshoofd de bevoegdheid worden 
gegeven eischen te stellen betreffende het ver
leenen van rnsttijden aan arbei<lers tusschen het 
uur van begin en van einde van hun dagelijk
schen werktijd." 

,,Artikel 98quater. 1. Voorwaarden, oordeelen, 
eischen, aanwijzingen, verklaringen, goed
keuringen, vrijstellingen of andere beslissingen, 
op grond van de artikelen 10, 14, tweede lid, 
15, 16, tweede lid, 25, 36, derde lid, onder b, 
68, elide lid, 91, eerste lid, onder d, en tweede 
lid, 98bis, eerste en vierde lid, en 98ter krach
tens een algemeenen maatregel van bestuur 
gesteld, gegeven of genomen, betreffen -
behoudens algemeene voorschriften van ad
ministratieven aard door Onzen Minister ter 
uitvoering van den algemeenen maatregel 
gegeven - de uitvoering in een bepaald geval 
van in den algemeenen maatregel vervatte 
voorschriften. 

2. De in het eerste lid bedoelde beslissingen 
worden genomen door het districtshoofd, be
houdens in de gevallen, waarin het nemen daar
van bij den algemeenen maatregel van bestuur 
aan Onzen Minister, aan een geneeskundig 
ambtenaar der arbeidsinspectie of aan een door 
Onzen Minister of door het districtshoofd aan
gewezen geneeskundige is opgedragen. 

3. Van eene ingevolge het tweede lid door het 
districtshoofd, een geneeskundig ambtenaar 
der arbeid~inspectie of een door Onzen Minister 
of door het districtshoofd aangewezen genees
kundige genomen beslissing, of van eene wei
gering om zoodanige beslissing te nemen, 
kunnen de bij den algemeenen maatregel van 
bestuur aangewezen belangbebbenden, over
eenkomstig iegels bij den a lgemeenen maat
regel ·gesteld, bij Onzen Minister in beroep 
komen. De a lgemeene maatregel regelt de 
gevolgen eener beslissing in beroep, en voor 
zooveel noodig de gevolgen eener beslissing 
in eersten aanleg, zoolang daartegen beroep kan 
worden ingesteld of zoolang omtrent een inge
steld beroep niet is beslist.". 

Art. XXVI. Deze wet treedt in werking 
met ingang van den dag na dien harer afkon-
diging. . 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 14<len 

Juni 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister ,;an Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T . J. Ver s c h u u r. 
(Uitgeg. 3 Juli 1930:) 

14 Juni 1930. BESLUIT tot aanvulling van 
het Koninklijk besluit van 15 Februari 
1924 (Staatsblad n°. 48) tot vaststelling 
van algemeene regelen omtrent den bouw 
en de inrichting der lokalen waarin lager 
schoolonderwijs gegeven wordt, voor zoo
ver de scholen, waartoe die lokalen behoo
ren , geheel of gedeeltelijk uit openbare 
kassen worden onderhouden, omtrent de 
inrichting der terreinen voor het onder
wijs in lichamelij ke oefening aan die scho
len, a lsmede omtrent het aantal kinderen, 
dat in die scholen mag worden toegelaten. 
S. 262. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voord racht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 1 
Mei 1930, nos. 255/3 en 10147/3, afdeelingen 
Lager Onderwijs Algemeen en Lager Onder
wijs Financieel; 

Overwegende, dat bet wenschelijk is Ons 
besluit van 15 Februari 1924 (Staatsblad n°. 
48) aan te vu lien; 

Den Raad van State gehoord, advies van 27 
Mei 1930, n°. 15 ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 Juni 1930, nos. 
3525 en 11278, afdeelingen Lager Onderwijs 
Algemeen en Lager Onderwijs Financieel ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
1 °. dat het tweede I id van artikel 6 van 

Ons besluit van 15 Februari 1924 (Staatsblad 
n°. 48) wordt gelezen a ls volgt: 

2. V an de eischen, in het eerste lid ge
steld , kan de inspecteur ontheff ing verleenen, 
indien omstandigheden daartoe aanleiding ge
ven, behalve in de gevallen, bedoeld in ar
tikel 20b;s_ 

2°. dat tusschen artikel 20 en artikel 21 
van Ons besluit van 15 F ebruari 1924 (Staats
blad n°. 48) wordt ingevoegd een nieuw ar
tikel, luidende als volgt: 

Art. 20bis. Orn bijzondere redenen van hy
gienischen aard kan Onze voornoemde Minis
ter ontheffing verleenen van de voorschriften 
van artikel 6, eerste lid, artikel 10, artikel 
11, eerste lid, en artikel 17, eerste tot en 
met zesde en tiende lid. 

Bij het verleenen van de ontheffing van de 
voorschriften van artikel 17, eerste tot en met 
zesde en tiende lid, beslist hij tevens, of in 
plaats van schoolbanken tafels en stoelen of 
a ndere meubelen mogen worden gebruikt. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den R aad van State. 

Het Loo, den 14den Juni 1930. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Onderw., Kunst 0 n en Wetenschappen, 
J. Te r p s t r a . 

(Uitgeg. 25 Jimi 1!130.) 

14 Juni 1930. BESLUIT, houdende bepalin
gen betreffende het postverkeer met Ne
derlandsch-Ind ie, Suriname en Cura9ao en 
met het buitenland. S. 263. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Overwegende, dat het wenschelijk is om 
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nieuwe voorschriften vast te stellen betreffen
de het postverkeer met Nederlandsch-lndie, 
Surinam e en CurafaO en met het buitenland; 

Gelet op artikel 28, 2e lid, der Postwet 
(Staatsblad 1919 n°. 543) en artikel 10, 2e 
lid der Pakketpostwet (Staatsblad 1917, n°. 
566); 

Gelet op het den 28 Juni 1929 te Londen 
gesloten Algemeen Postverdrag en de op den
zelfden datum mede aldaar gesloten overeen
komsten betreffende: 

a. de brieven en doosjes met aangegeven 
waarde; 

b. de postpakketten; 
c. de postwissels; 
d . de invordering van gelden op quitantien 

en handelspapier; 
e. de abonnementen op nieuwsbladen en 

tijdschriften; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 23 Mei 1930 n° . 10 Hoofd
bestuur der Posterijen, Telegrafie en tele
fonie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 Juni 1930, n°. 38); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 Juni 1930, n°. 5, 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

H abben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 Juli 1930 te bepalen als 

volgt: 

I. Alge,neene bepalingen. 
Algemeen. 

Art. 1. 1. In dit besluit wordt verstaan: 
a. onder brieven, brief kaarten, akten, ge

drukte stukken, B1·aille-drukwe1·ken, ,nonsten 
en pakjes, de stukken, bedoeld in artikel 33, 
§ 1, van het Algemeen Postverdrag en aldaar 
respectievelijk aangeduid als ,,lettres", ,,car
tes postales", ,,papiers d'affaires", ,,i,npri
mes", ,,impressions en relief pour l es a.veu
gles", ,,echantillons de marchandises" en ,,pe
tits paquets" ; 

b. onder stukken: al hetgeen hierboven 
onder a is vermeld; 

c. onder pakketten: pakketten als bedoeld 
bij artikel 1, § 1, van de Overeenkomst be
treffende de postpakketten, welke een gewicht 
van 10 kilogram niet te boven gaan; 

d . onder zeepost: de rechtstreeksche · ver
zending over zee tusschen het Rijk in Eu,·opa 
eenerzijds en Nederlandsch-Indie, Suriname en 
CurafaO anderzijds; 

e. onder port en recht: het port, respectie
ye[ijk het recht, hetwelk hier te lande in de 
vtr-schill ende hierna genoemde gevallen is 
verschuldigd wegens het postverkeer met Ne
derlandsch-lndie, Suriname en CurafaO en met 
het buitenl and; 

/. onder de Minister: de Minister van Wa
terstaat; 

g. onder de Directeur-Generaal : de Direc
teur-Generaal der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie. 

2. De porten en rechten, welke bij de des
betreffende international e bepalingen op vaste 
bedragen zijn bepaald, het bedrag der schade
vergoeding in geval van verlies van een aan
geteekend stuk, alsmede het bedrag, hetwelk 

de schadevergoeding wegens verlies, berooving 
of beschadiging van pakketten zonder aange
geven waarde niet te boven kan gaan, wor
den, met inachtneming van de terzake gelden
de bepalingen, door den Di1·ecteur-Generaal 
vastgesteld. 

II. B epalingen naar aanleiding van het 
Algerneen Postverdrag. 

Porten. 
2. 1. Het bij vooruitbetaling verschuldigde 

port der stukken bedraagt: 
1 °. voor brieven: 
a. in het verkeer met Nederlandsch-lndie, 

Suriname en Curafao, alsmede in het verkeer 
met B elgie en Duitschland, tusschen kantoren, 
welke in een rechte lijn gemeten niet meer 
dan 30 K.M. van elkander zijn verwijderd: 

voor een gewicht tot en met 20 gram 6 
cent en voorts voor elk volgend gewicht van 
20 gram of restend gedeelte van 20 gram 5 
cent daarboven; 

b. in het overige verkeer met Belgie : 
voor een gewicht tot en met 20 gram 10 

cent en voorts voor elk volgend gewicht van 
20 gram of restend gedeelte van 20 gram 71/2 
cent daarboven; 

c. in a ll e andere gevallen: 
voor een gewicht tot en met 20 gram 12½ 

cent en voorts voor elk volgend gewicht van 
20 gram of restend gedeelte van 20 gram 7½ 
cent daarboven; 

2°. voor briefkaa,·ten: 
a. in het verkeer met Nederlandsch-Indie, 

Suriname en Curafao, alsmede in het verkeer 
met Belgie en Duitschland, tusschen kantoren, 
welke in een rechte lijn gemeten niet meer 
dan 30 K.M. van elkander zijn verwijderd: 

5 cent voor elke kaart; 
b. in alle andere gevallen: 
7½ cent voor elke kaart; 
3°. voor akten: 
a. in het verkeer met N ederlandsch-lndie, 

Suriname en Cura~ao, pe,· zeepost: 
voor een gewicht tot en met 200 gram 6 

cent en voorts voor elk volgend gewicht van 
50 gram of restend gedeelte van 50 gram 1½ 
cent daarbovcn; 

b. in alle andere gevallen: 
voor een gewicht tot en met 250 gram 12½ 

cent en voorts voor elk volgend gewicht van 
50 gram of restend gedeelte van 50 gram 2½ 
cent daarboven; 

4 °. voor gedrukte stukken: 
a. in het verkeer met Nederlandsch-IndiiJ, 

Su1·ina1ne en Curafao, per zeepost en, voor 
zooveel kaartformulieren tot mededeeling van 
adreswijziging aangaat, mede per landmail, 
alsmede in het verkeer met de landen, die de 
bij artikel 33, § 3 van het Algemeen Postver
clrag bedoelde toestemming hebben verleend, 
<loch in laatstbedoeld verkeer alleen voor zoo
veel de in genoemde bepaling bedoelde nieuws
bladen en tijdschriften, welke voldoen aan de 
in artikel 1 van de Postwet (Staatsblad 1919, 
n°. 543) voor deze stukken gegeven omschrij
ving, boeken, vlugschriften en muziekstukken 
betreft: 

1 ½ cent per 50 gram of restend gedeel te 
van 50 gram. 

In afwijking hiervan bedraagt het port in 
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het verkeer met Nederlandsch-l ndiiJ, Suriname 
en Curafao per zeepost voor nieuwsbladen en 
bijvoegsels, welke voldoen aan de hiervoren 
genoemde omschrijving, indien de frankee
ring bij abonnement geschiedt per nummer of 
exemplaar voor een gewicht van niet meer 
clan 55 gram ¾. cent, boven 65 gram tot en 
met 150 gram 1 ½ cent en voorts voor elk 
meerder gewicht van 50 gram ¾. cent daar
boven. 

Bij de vaststelling van het verschuldigde 
bedrag wordt een gedeelte van een halven 
cent verwaarloosd en wordt een ha! ve cent of 
meer naar boven afgerond tot een geheelen 
cent; 

b. in a ll e andere gevallen: 
2½ cent per 50 gram of restend gedeelte 

van 50 gram; 
5°. voor Braill e-drukwerken: 
2½ cent per 1000 gram of restend gedeelte 

van 1000 gram; 
6°. voor monsters: 
a. in het verkeer met Nederlandsch-IndiiJ, 

Surina1ne en Curafao, per zeepost: 
2 cent per 50 gram of restend gedeelte van 

50 gram, <loch voor elke zending onder een a f
zonderlijk adres niet minder clan 3 cent; 

b. in alle andere gevallen: 
voor een gewicht tot en met 100 gram 5 

cent en voorts voor elk volgend gewicht van 
50 gram of restend gedeelte van 50 gram 2½ 
cent daarboven; 

7°. voor pakjes: 
a. in het verkeer met Nederlandsch-l ndiiJ, 

Su1·iname en Curafao, per zeepost : 
voor een gewicht tot en met 250 gram 25 

cent, boven 250 gram tot en met 500 gram 
5 cent per 50 gram of i-estend gedeel te van 
50 gram en voorts voor elk meerder gewicht 
van 100 gram of restend gedeelte van 100 
gram 5 cent meer; 

b. in a ll e andere gevallen: 
71/2 cent per 50 gram of restend gedeel te 

van 50 gram, doch voor elke zending onder 
een afzonderlijk adres niet minder dan 25 
cent. 

2. In het verkeer met Nederlandsch-l ndiiJ, 
Suriname en CurafaO zijn per zeepost ge
drukte stukken toegelaten tot een maximum 
gewicht van 5 kilogram. 

3. In het verkeer met B elgiiJ, E ngeland, 
Frankrijk, Nederlandsch-lndiii, Suriname en 
Curafao mogen bij modejournalen, we! ke te
gen het tarief der gedrukte stukken, of, voor 
zooveel Nederlandsch-lndiiJ, Suriname en Cu
rafao betreft, tegen het tarief der gedrukte 
stukken of dat der bij abonnement gefran
keerde nieuwsbladen warden verzonden, ge
knipte patronen warden gevoegd, welke, mede 
blijkens de op de patronen voorkomende aan
wijzingen, een geheel uitmaken met het num
mer of exemplaar, waarbij zij warden verzon
den. 

4. T usschen den tekst van prijscouranten en 
catalogussen, welke in het verkeer met Ne
derlandsch-lndiii, Suriname en Curafao tegen 
het tarief der gedrukte stukken per zeepost 
warden verzonden, mogen kleine stalen, die
nende tot toelichting van den tekst, warden 
opgenomen. Eveneens mogen in het verkeer 
met Nederlandsch-l ndiiJ, Suriname en Cura-
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fao in kaartformulieren tot mededeeling van 
adreswijzig ing, welke tegen het tarief der ge
drukte stukken warden verzonden, de aandui
dingen betreffende de wijziging van het adres 
van den afzender warden aangebracht. 

5. Andere stukken dan brieven en enkele 
briefkaarten, welke hier te lande warden onl;
vangen, warden, indien zij niet of ontoerei
kend zijn gefrankeerd, met port belast. 

6. Het port clat voor ontoereikencl gefran
keerde stukken hier te l ande moet warden ge
heven, wordt voor zooveel noodig naar boven 
afgerond tot een geheelen cent. 

Luchtpost; Vervoer met 
buitengewone d1ensten. 

3. De tarieven en voorwaarden voor de 
verzending van stukken door middel van vlieg
tuigen of met andere buitengewone diensten, 
waarvoor bijzondere kosten verschuldigd zijn, 
warden bepaald door den Minister op den 
gronds lag van en in overeenstemming met de 
desbetreffende bepalingen van het Algemeen 
Postverdrag en de overeenkomsten of schik
kingen, welke met buitenlandsche administra
tiiin en met de betrokken ondernemers zijn 
getroffen. 

Vervull ing der douane
formal iteiten. 

4. 1. De postadministratie belast zich met 
de vervulling van alle douaneformaliteiten, 
die bij den in- of doorvoer van stukken hier 
te lande gevorderd warden. 

2. Zij betaalt de verschuldigde bel asting 
en vordert het bedrag daarvan terug van den 
geadresseerde bij de uitreiking van het stuk, 
of brengt dit bedrag, op verlangen van den 
afzender, aan dezen in rekening. Weigert de 
geadresseerde van een stuk, waarvan de afzen
der de kosten niet voor zijn rekening genomen 
heeft, de terugbetaling van deze gelden, dan 
wordt het stuk niet uitgereikt. 

Inklaring en vrijmaking; vrij 
uit te reiken stukken. 

5. • 1. Wegens de bemoeiingen met het in
klaren en vrijmaken van hier te lande ontvan
gen stukken is voor elk desbetreffend stuk een 
recht van 25 cent verschuldigd. 

2. In het verkeer met de landen, die zich 
met de behandeling daarvan belasten, zijn 
stukken toegelaten, waarvan de afzenders het 
totaal bedrag van de rechten, die bij de uit
reiking zijn verschuldigd, voor hun rekening 
nemen. 

3. Boven het in het eerste lid bedoelde 
recht is voor elk h ier te lande ontvangen stuk 
een recht van 15 cent verschuldigd, indien de 
inkl aring en vrijmaking voor rekening van 
den afzende r geschiedt. 

4. Voor de overbrenging van een verzoek 
om de rechten, welke bij de uitreiking van 
een reeds verzonden stuk moeten warden vol
daan, ten laste van den afzender te doen ko
men, is verschuldigd: 

a. ind ien het verzoek per post moet warden 
overgebracht, het port voor een brief van en
kel voudig gewicht, vermeerderd met het we
gens aanteekening verschuldigde recht; 

b. indien het verzoek per telegraaf moet 
worden overgebracht, de kosten van het tele-
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gram, vermeerderd met het onder a genoemde 
port en recht. 

Identiteitskaarten. 
6. I dentiteit.skaarten zijn door tusschen

komst van de kantoren der posterijen, inge
volge een daartoe door den belanghebbende 
ingediende aanvraag, verkrijgbaar tegen be
taling, voor elke kaart, van een recht van 
40 cent. 

Expressebestel ling. 
7. 1. Het bij vooruitbetaling verschuldigde 

expresse recht bedraagt 25 cent voor elk stuk. 
2. ,vegens expressebestelling buiten een 

door den Directeur-Generaal vast te stellen 
kring wordt van den geadresseerde hier te 
lande een aanvullingsrecht geheven gelijk aan 
het recht, dat voor zoodanige bestelling in het 
binnenlandsch verkeer is verschuldigd, na af
trnk van een bedrag gelij k aan het expresse 
recht, dat bij vooruitbetaling is verschuldigd 
bij verzending uit Nederland. 

Niet toegelaten stukken. 
8. 1. Hier te lande ontvangen stukken, 

welke niet voldoen aan de voor de desbetref
fende soort van stukken gestelde bepalingen, 
worden met port belast naar het tarief volgens 
hetwelk de frankeering had moeten geschie
den. Echter worden stukken, welke het maxi
mum gewicht, vastgesteld voor de categorie 
waartoe zij behooren, overschrijden, bij ont
vangst hier te lande, volgens het werkelijk ge
wicht met port belast. 

2. Hier te lande ontvangen niet-aangetee
kende stukken, waarvan wordt vastgesteld of 
vermoed, dat zij geld, bankpapier of munt
papier of andere waarden aan toonder, edele 
metalen of kostbaarheden bevatten, worden 
ambtshalve aangeteekend en belast met drie
maal het voor aanteekening verschuldigde 
recht, onverminderd het eventueel verschul
digde port. Het geheven recht wordt aan den 
belanghebbende terugbetaald, indien deze ten 
overstaan van den betrokken postambtenaar 
aantoont, dat het vermoeden onjuist was. 

3. In de door den Minister te bepalen ge
vallen is niet toegelaten de doorzending of 
uitreiking door den dienst der posterijen van 
gedrukte stukken uit het buitenland, welke 
afkomstig zijn van of betrekking hebben op 
hier te lande gevestigden of hier te lande ge
dreven zaken of uitgeoefende bedrijven . 

4. De in het vorige lid bedoelde stukken, 
voor zooveel zij zijn bestemd om hier te lande 
te worden uitgereikt, worden op de door den 
Minister te bepalen wijze ter beschikking van 
de in dat lid bedoelde belanghebbenden gesteld. 

Antwomdcoupons. 
9. Aan de kantoren der posterijen hier te 

lande zijn antwoordcoupons verkrijgbaar tegen 
den prijs, welke, in overeenstemming met de 
betrekkelijke bepal ingen van het Algemeen 
Postverdrag, wordt vastgesteld door den D i
recteur-Generaal. 

Aanteekening. 
10. 1. Het wegens aanteekening verschul

digde recht bedraagt 15 cent. 
2. Schadevergoeding wegens het verloren 

gaan van een aangeteekend stuk is niet ver
schuldigd, indien het verlie het gevolg is van 
overmacht. 

Berichten van ontvangst; 
navragen. 

11. 1. Het voor een bericht van ontvangst 
wegens een aangeteekend stuk bij vooruitbe
taling verschuldigde recht bedraagt: 

a. indien het bericht wordt gevraagd bij 
de terpostbezorging van het stuk 15 cent ; 

b. indien het bericht op een later tijdstip 
wordt gevraagd 30 cent. 

2. H et recht, dat voor een navraag betref
fende een aangeteekend stuk of inzake het 
niet-ontvangen van een verrekenbedrag wordt 
geheven, bedraagt 30 cent. 

Verrekenzendingen. 
12. 1. H et verrekeningsrecht, bij vooruit

betaling verschuldigd voor elke verrekenzen
ding, bestaat, behoudens het geval, bedoeld in 
het 2e lid van dit artikel, uit een vast recht 
van 20 cent, vermeerderd met een evenredig 
recht van 10 cent voor elke som van f 20 of res
tend gedeel te van f 20 van het verrekenbedrag. 

2. Wenscht de afzender van een verreken
zending in het verkeer met de lanclen, waar
mede ter zake een re gel ing is getroffen, dat 
het hem deswege toekomende bedrag wordt 
bijgeschreven op een postrekening in het land 
van bestemming dier zending, dan bedraai;rt 
het bij de verzending verschuldigde verreke
ningsrecht 10 cent. 

3. lndien op verzoek van den afzender van 
een verrekenzending, afkomstig uit een der in 
het vorige lid bedoelde landen, het hem des
wege toekomende bedrag op een postrekenini,r 
hier te lande moet worden bijgeschreven, be
draagt het verrekeningsrecht, dat van het in
gevorderde bedrag wordt afgetrokken 10 cent. 

III. Bepalingen naar aanl eiding van de over-
eenkonist betref/ende de brieven en doosjes 

met aangegeven waarde . 
Waardezendmgen; toege-
1 a ten stukken. 

13 . 1. Toep:elaten zijn brieven e11 doosjes 
met een aangegeven waarde van ten hoogstt, 
12,000 gulden of zoodanig lager bedrag, als 
op grond van de in andere landen geldende 
bepalingen als maximum kan worden toege
laten. 

2. Brieven met aangegeven waarde mogen 
aan invoerrecht onderworpen voorwerpen be
vatten, in het verkeer met de landen die de 
insluiting van deze voorwerpen toelaten. 

Waardezendingen; verze-
keringsrecht. 

14. Het voor brieven en doosjes met aange
geven waarde verschuldigde recht van verze
kering bedraagt voor elke som van 150 gulden 
of restend gedeelte van 150 gulden aangege
ven waarde: 

a. voor N ederlandsch-Indie, Suriname en 
Curafao 5 cent; 

b. in alle andere gevallen 10 cent. 

Wi.ardezendingen; schade
vergoeding. 

15. Schadevergoeding wegens verlies, be-
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rooving of beschadiging van een brief of 
doosje met aangegeven waarde wordt niet ver
leend, indien het verl ies, de berooving, of de 
beschadiging het gevolg is van overmacht. 

Waardezendingen; luchtpost, 
vervoer met buitengewone 
diensten, douaneformalitei
ten, inklaring en vrijmaking, 
vrije uitreiking, expresse, 
niet toegel a ten zendingen, 
berichten van ontvangst, na
vragen, verrekening. 

16. De artikelen 3, 4, 5, 7, 8, le lid, 11 en 
12 van dit besluit zijn mede van toepassing op 
waardezendingen. 

IV. B epalingen naar aanleiding van de over
eenkomst betreffende de postpakketten. 

Port der pakketten. 
17. 1. H et port der pakketten wordt door 

den Directeur-Generaal geregeld met inacht
neming van de bepalingen van de bovenge
noemde Overeenkomst. Voor deze regeling 
wordt het aandeel wegens het vervoer door 
den Nederlandschen dienst bepaald: 

a. voor elk pakket, afkomstig van nf be
stemd voor Nederland, wegens landvervoer, op 
het bij artikel 3 van de Overeenkomst voor 
dat vervoer vastgestelde bedrag, verhoogd met 
100 pet. voor de pakketten tot 5 K.G. en met 
60 % voor de pakketten van meer clan 5 tot 
en met 10 K.G.; 

b. wegens elk vervoer over zee op de be
dragen, vermeld in de schaal, welke is opge- · 
nomen in artikel 4 van de Overeenkomst. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij het 
vorige lid van dit a rtikel wordt het port voor 
pakketten, welke uit Nederland naar Neder
landsch-lndie, Suriname en Cura9ao per zee
post worden verzonden, per pakket vastgestel cl 
als volgt: 

a. voor N ederlandsch-lndie: 
voor een gewicht van niet meer dan 
1 K.G ...... .... .. ............ .. .............. .... .. . f 1.25 
boven 1 K. G. tot en met 5 K.G. f 1.75 
boven 5 K .G. tot en met 10 K.G . ... f 2.85 
b. voor Suriname en Cura~ao: 
voor een gewicht van niet meer dan 
1 K.G .. ..... ....... .. ........... .... .... .... .. ...... f 0.70 
boven 1 K.G. tot en met 3 K.G .... f 0.90 
boven 3 K.G. tot en met 5 K.G . .. . f 1.10 
boven 5 K.G. tot en met 10 K.G .... f 2.-
3. Voor de in het tweede lid van dit ar-

tikel genoemde pakketten wordt door de N e
derlandsche aan de Nederlandsch-Indische, 
respectievel ijk aan de Surinaamsche of Cura-
9aosche postadministratie per pakket tegoed 
gedaan: 

a. aan de Nederlandsch-Indische postad-
ministratie: 

voor een gewicht van n iet meer dan 
5 K.G ... ...... ... .. .... .. ......................... .. f 0.60 
boven 5 K.G. tot en met 10 K .G .... f 1.-
b. aan de Surinaamsche of Cura9aosche 

postadministratie: 
voor een gewicht van niet meer dan 
1 K.G ............ ........ ..... ................ .... . 
boven 1 K.G. tot en met 3 K.G . .. . 
boven 3 K.G. tot en met 5 K.G. 
boven 5 K.G. tot en met 10 K.G. 

f 0.15 
f 0.20 
f 0.25 
f 0.45 

Niet toegelaten pakk~tten. 
18. 1. Hinderl ijke pakketten, bedoeld in ar

tikel 7 van bovengenoemde Overeenkomst zijn 
niet ten vervoer toegelaten. 

2. Behoudens bijzondere vergunning van 
Onzen Minister van Financien zijn niet ter 
verzending toegelaten pakketten, inhoudende 
goud in baren tot een totale waarde van meer 
clan 100 gulden of gouden munten, evenzeer 
tot een totale waarde van meer dan 100 gulden, 
tenzij deze munten tot sieraden zijn verwerkt. 

:,i. De aanneming van pakketten ter ver
zending, kan op last van den Directeur-Gene
raal worden geweigerd, bijaldien de betrok
kene bij een vorige gelegenheid in gebreke 
is gebleven om de kosten te voldoen, welke 
waren verschuldigd wegens door of namens 
hem verzonden pakketten . . 

Waardepakketten. 
19. 1. Het hoogste bedrag der aangifte van 

waarde is 1000 gulden voor elk pakket of 
zoodanig lager bedrag a ls op grond van de 
in andere landen geldende bepalingen kan 
worden toegelaten. 

2. Het wegens aangifte van waarde per 
pakket verschuldigde recht bestaat uit een 
vast recht van 15 cent, vermeerderd voor elk
bedrag van 150 gulden of restend gedeel te· 
van 150 gulden aangegeven waarde: 

a. voor N ederlandsch-lndiii, Suriname en 
Cura9ao per zeepost met een evenredig recht 
van 5 cent en 

b. in a lle andere gevallen met een even
redig recht van 10 cent. 

Dringende pakketten. 
20. De postadministratie belast zich met 

de. behandeling van dringende pakketten, als 
bedoeld in artikel 36 van bovenvermelde Over
eenkomst. 

Bewijs van terpostbezorging. 
21. 1. De afzender van een pakket, waar

van de waarde niet is aangegeven en dat even. 
min met verrekening is belast, kan tegen be
ta! ing van 10 cent een bewijs van terpostbe
zorging daarvan krijgen. Wegens pakketten 
met verrekening wordt dit bewijs kosteloos. 
uitgereikt. 

2. Desverlangd worden de in het vorige 
lid bedoelde bewijzen in tweevoud uitgereikt. 
Voor het tweede exemplaar is een recht van 
10 cent verschuldigd. H etzelfde recht moet 
wm·den voldaan, indien de afzender van een 
pakket met aangegeven waarde verlangt, dat 
het daarop betrekking hebbende ontvangbewijs 
in tweevoud wordt afgegeven. 

Bericht van onbestelbaar-
heid , bewaarloon, herhaal-
de bestelling. 

22. 1. Een recht ten bedrage van het port 
van een brief van enkelvoudig gewicht is 
verschuldigd voor overbrenging van het ant
woord van den afzender naar aanleiding van 
een ontvangen bericht van onbestelbaarheid. 

2. Een bewaarloon van 5 cent per pakket 
voor elk vol etmaal met een minimum van 
10 cent en eeri maximum van f 1 per pakket, 
is verschuldigd wegens elk hier te lande ont
vangen pakket, dat niet door den rechtheb-
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bende in ontvangst is genomen binnen een 
door den Directeur-Generaal te bepalen ter
mijn. Voor de berekening van het bewaarloon 
blijft de hiervoren bedoelde termijn buiten 
beschouwing. V an de betaling van het be
waarloon kan in bijzondere gevallen door don 
Directeur-Generaal geheel of gedeeltelijk vrij
stelling worden verleend. 

3. Hiet te lande ontvangen pakketten, 
waarvan de bezorging eenmaal vergeefs is be
proefd, worden wegens elke herhaalde opne
ming in de bestelling belast met een recht 
van 10 cent per pakket. 

Schadevergoeding. 
23. 1. In het verkeer met de Ianden, welke 

niet tot de bovengenoemde Overeenkomst zijn 
toegetreden, wordt schadevergoeding wegens 
verl ies, berooving · of beschadiging van een 
pakket alleen toegekend voor zooveel zulks in 
de desbetreffende, bijzondere overeenkomsten 
of schikkingen is bepaald. 

2. Schadevergoeding wordt nimmer ver
leend indien het verlies, de berooving of de 
beschadiging het gevolg is van overmacht. 

Inl ichtingen betreffende 
pakketten. 

24. 1. Binnen den termijn van een jaar, te 
rekenen van den dag volgende op dien van de 
terpostbezorging, wordt aan den rechthebben
de gelegenheid gegeven tot het verkrijgen van 
inzage van de adreskaart, behoorende bij een 
door hem aan te wijzen verzonden pakket. Het 
deswege bij vooruitbetaling verschuldigde 
recht bedraagt 30 cent. 

2. Alvorens aan verzoeken om inzage, als 
hierbedoeld, wordt voldaan, kan opgaaf van 
het kantoor en het tijdstip van terpostbezor
ging van het pakket, e.g. vertoon van het 
bewijs van terpostbezorging, dan we! opgaaf 
van den dag van uitreiking worden gevorderd. 

Pakketten; luchtpost, douane-
formaliteiten, inklaring en vrij-
making, vrije uitreiking, ex-
presse, berichten van ontvangst, 
:iavragen, verrekening. 

25. 1. H et bepaalde bij artikel 3 van dit 
besluit ten aanzien van de verzending door 
middel van vliegtuigen, a lsrnede de artikelen 
4, 5, l e, 2e en 3e lid, 7, 2e lid, 11 en 12 
zijn mede op pakketten van toepassing. 

2. Behoudens het bepaalde bij artikel 22, 
l e I id, is artikel 5, 4e lid mede op pakketten 
van toepassing. 

V . Bepalingen naar aanleiding van de over
eenkomst betreffende de postwissels. 

Postwissels; maximum-bedrag. 
26. Een postwissel mag niet te boven gaan 

een bedrag van 500 gulden of de daarmede 
gelijk te stellen waarde in andere munt, dan 
we! zoodanig lager bedrag als op grond van 
de in andere landen geldende bepalingen als 
maximum kan worden toegelaten. 

Postwissels; rechten. 
27. 1. Het recht, bij vooruitbetaling ver

schuldigd voor elke afzonderlijke verzending 
van gelden per postwissel. bestaat uit een 

vast recht van 10 cent, vermeerderd met een 
evenredig recht van 10 cent voor elke som 
van f 20 of restend gedeel te van f 20. 

2. In afwijking van het bepaalde bij het 
vorige lid ,s in het verkeer met Surina1ne en 
Cura~ao een recht verschuldigd, hetwelk be
draagt: 

voor een bed rag tot en met f 25 .. .. .. 10 cent 
boven f 25 tot en met f 50 ....... ..... 20 cent 
en voorts 10 cent voor elke som van f 50 of 

restend gedeelte van f 50 boven f 50. 
3. Telegrafische postwissels zijn toegelaten 

in het verkeer met de door den Directeur
Generaal aan te wijzen landen. 

4. Voor berichten van uitbetal ing wegens 
verzonden postwissels is bij vooruitbeta l ing 
verschuldigd: 

a. indien het bericht van uitbetal ing wor<lt 
gevraagd bij de aanbied ing ter verzending 
van den postwissel 15 cent; 

b. indien het bericht op een later tijdstip 
wordt gevraagd 30 cent. 

5. Binnen een door den Directeur-Generaal 
te bepalen termijn wordt aan den rechtheb
bende gelegenheid gegeven tot het verkrijgen 
van inzage van een uitbetaalden postwissel. 
Het deswege bij vooruitbetal ing verschuldigde 
recht bedraagt 30 cent per postwissel, Alvo
rens aan verzoeken, a ls in dit lid bedoeld, 
wordt voldaan, kan vertoon van het wegens 
het betrekkelijke stuk afgegeven bewijs van 
storting worden gevorderd. 

6. Voor het verkrijgen van machtiging tot 
uitbetaling van een postwissel , waarvan de in 
artikel 17, § 1, van de Overeenkomst bedoelde 
aanvankelijke geldigheidsduur is verstreken, 
is een recht verschuldigd van 30 cent. Een
zelfde recht is verschuldigd voor het verkrij
gen van een dupl icaat-postwissel. 

Postwissels; expresse, na-
vragen. 

28. De artikelen 7 en 11, 2e l id van dit 
besluit zijn mede van toepassing op postwissels. 

VI. Bepalingen naar aanleiding van de Over
eenkomst betreffende de invordering van 

gelden op quitantien en handelspapier. 

Quitantiedienst; toegelaten 
zendingen. 

29 . Ter invordering zijn toegelaten qu itan
tiiin en handelspapier zonder kosten. 

Quitantiedienst; rechten. 
30. 1. Voor elke zend ing met in te vorde

ren waarden is bij vooruitbetaling verschul 
digd het port en recht van een aangeteeken
den brief van gelijk gewicht. 

2. Indien op verzoek van den a fzender van 
een uit het buitenland ontvangen zending met 
in te vorderen waarden het hem deswege toe
komende bedrag wordt bijgeschreven op een 
postrekening hier te lande, is in plaats van 
het postwisselrecht een recht verschuldi gd als 
voor stortingen in geld op een postrekening is 
vastgesteld. 

Quitantiedienst; navragen. 
31. Een recht van 30 cent is verschuldigd 

voor een navraag naar het. verblijf van een 
zending met in te vorderen waarden. 
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VII. B epalingen naar aanleiding van de 
Overeenkomst betreffende abonnenienten 

op niettwsbladen en tijdschriften. 
Abonnementen op nieuwsbla
den; porten en rechten. 

32. 1. Voor de nieuwsbladen en tijdschrif
ten, welke door Nederlandsche postkantoren 
aan ande re landen of door andere landen aan 
Nederlandsche kantoren worden geleverd, is 
verschuldi gd : 

a. voor de door ederlandsche postkantoren 
aan andere landen geleverde: 

de abonnementsprijs, welke hier te lande 
den geabonneerden wordt in rekening ge
bracht, met inbegrip van het port, bedoeld 
bij artikel 4 of ar t ikel 5 der Postwet (Staats
blad 1919, 11°. 543), en, voor zooveel de niet 
aan N ederland grenzende landen betreft, met 
bijberekening van de , volgens de bepalingen 
van het Algemeen Postverdrag, aan de tus
schenl iggende landen verschuldigde transit- en 
opslagkosten. De korting wegens het aanne
men van abonnementen, welke door de uitge
vers op den abonnementsprij s der bladen moet 
worden verleend en tenminste 10 % van den 
abonnementsprij s, die den geabonneerden ter 
plaatse van uitgifte van het nieuwsblad of 
t ijdschrift in rekening wordt gebracht, moet 
bedragen, vertegenwoordigt het door de post
administratie te heffen recht ; 

b. voor de door andere landen aan eder
landsche postkantoren geleverde: 

de aan Nederland in rekening gebrachto 
prijs, verhoogd met het port, bedoeld bij ar
tikel 4 of artikel 5 der Postwet (Staatsblad 
1919, n°. 543) benevens een recht, hetwelk 
respectievelijk voor 1 maand, 2 maanden en 
a maanden bedraagt: 

voor de bladen, welke eenmaal per maand 
of bij langere tusschenpoozen verschijnen 5, 5 
en 10 cent; 

voor de bladen, die meer dan eenmaal per 
maand . doch ten hoogste tweemaal per week 
verschijnen 10, 15 en 20 cent; 

voor de bladen, die meer dan tweemaal, 
,doch ten hoogste zevenmaal per week ver
-schijnen 15, 20 en 30 cent; 

voor de bladen, die meer dan zevenmaal 
per week verschijnen 20, 30 en 40 cent. 

2. De voorwaarden, waarop abonnementen 
,op nieuwsbl aden en tijdschriften worden ge
l everd in het verkeer met landen, welke niet 
tot bovenvermelde Overeenkomst zijn toege
treden, worden vastgesteld door den Directeur
Generaal. 

VIII. Bijzondere bepalingen. 

Toepassing van het besluit. 
33. De bepalingen van dit beslui t zijn mede 

van toepassin~ op de uitvoering van de dien
-sten , welke ziJn geregeld bij de met sommige 
I an den of postbesturen gesloten bijzondere 
verdragen of overeenkomsten, voor zooveel in 
-die verdragen of overeenkomsten niet anders 
is bepaald, alsmede, tenzij het tegendeel is 
bepaald, op het verkeer met de landen, welke 
niet zijn toegetreden tot een of meer der ge
noemde te Londen gesloten overeenkomsten en 
-de gebieden , welke niet in de Wereldpostver
,eeniging zijn begrepen, een en ander voor 

19:!0 

zooveel de diensten met de betrokken landen 
en gebieden zijn opengesteld. 

Vrijstelling van porten en 
rechten. 

34. 1. Vrijstelling van de voldoening van 
de bij dit besluit vastgestelde porten en rech: 
ten wordt genoten in de gevallen voorzien bij 
het Al gemeen Postverdrag en de genoemde te 
Londen gesloten overeenkomsten, alsmede in 
de gevall en, voorzien in de met sommige Ian
den of postbesturen gesloten bijzondere ver
dragen of overeenkomsten. 

2. De in !:)et vorige lid bedoelde gevallen 
worden door den D irecteur-Generaal ter al
gemeene kennis gebracht. 

Ui tvoeri ngsmaatregel en. 
35. De Directeur-Generaal is gemachtigd 

tot het nemen van de maatregelen van onder
gesch ikten aard en van orde, welke worden 
gevorderd voor de uitvoering van de in dit 
besluit genoemde verdragen en overeenkom
sten, alsmede voor e a uitvoering van den 
dienst in het verkeer met de landen, die niet 
zijn toegetreden tot een of meer der te Londen 
gesloten overeenkomsten, echter uitsluitend 
wat de desbetreffende diensten aangaat en 
voorts in het verkeer met de gebieden, welke 
niet in de Wereldpostvereeniging zijn he 
grepen. 

Korting bij verminderde zelf
kosten. 

36. 1. Voor de gevallen, dat de gebruikers 
van den dienst der posterijen ten opzichte van 
de te hunnen behoeve te verrichten di ensten 
zoodan ige voorzieningen volgens door den Di
recteur-Generaal te geven voorschriften kun
nen treffen , dat de zelfkosten der posterijen 
met betrekking tot deze diensten worden ver
m inderd, is de Directeur-Generaal, onder goed
keuring van den Minister en voor zooveel 
noodig na ter zake met de betrokken buiten
landsche postadministrati en verkregen over
eenstemming bevoegd vast te stellen, dat aan 
zulke gebruikers op het door hen ingevolge 
de tarieven van di t besluit verschuldigde een 
bedrag in rrundering wordt gebracht tot ten 
hoogste het door den Directeur-Generaal be
rekende bedrag, waarmede de zelfkosten wor
den verminderd. 

2. De desbetreffende beschikking van den 
Directeur-Generaal treedt niet eerder in wer
king dan den 20en dag sedert de pub! icatie 
in de Staatscourant. 

Toepassing van het Verdrag 
en de Overeenkomsten van 
Lon<len. 

37. Voor all e gevall en, waarin door de 
vorenstaande bepalingen niet is voorzien, 
geldt een regeling overeenkomstig de bepa
lingen van het Al gemeen Postverdrag van 
Londen en van de aldaar gesloten, in den 
aanhef van dit besluit genoemde overeen
komsten. 
Titel van het besluit. 

38. Dit besluit kan worden aangehaald on
der den titel ,,I nternationaal Postbesluit 
1930". 

33 
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Intrekking vroegere besluiten. 
39. Onze besluiten van 25 September 1925 

(Staatsblad n°. 394) en van 25 September 
1925 (Staatsblad n°. 395), zooals deze luiden 
na de daarin aangebrachte wijzigingen, war
den ingetrokken. 

'Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit bes! uit, dat in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal warden. 

het Loo, den 14den Juni 1930. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van lllate1'3laat, P. J. Rey me r. 
(Uitg eg . 24 Juni 1930.) 

14 htni 1930. BESLUIT, houdende wijziging 
van het Postbesluit 1925 en van het Pak
ketpostbesluit (Staatsblad 1919, n°. 574). 
s. 264. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Overwegende, dat het wenschelijk is om wij

ziging te brengen in het Postbesluit 1925, 
(Staatsblad n°. 396) en in het Pakketpost
besluit (Staatsblad 1919, n°. 574), zooals deze 
bes! uiten laatstelijk zijn gewijzigd bij Ons be
sluit van 26 Maart 1930 (Staatsblad n° . 111); 

Op chi voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 23 Mei 1930, ·n°. 11, Hoofd
bestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 Juni 1930, n°. 39); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 Juni 1930, n° . 5, 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. I. In artikel 4, § 1, 2° ., c, van het 

· Postbesluit 1925 (Staatsblad n°. 396), wordt 
in plaats van: ,,de titel of titels, alsmede het 
getal, de prijs of de prijzen van het bestelde 
of aangebodene;" 

gelezen: 
,,de titel of de titels, het getal, de prijs of 

de prijzen, de wijze van betaling, de druk of 
uitgave, de namen van de schrijvers ·en uitge
vers van en het nnmmer van den catalogus 
betrekking hebbende op het bestelde of aan
gebodene ; ". 

In § 1, 2°., d, van genoemd artikel wordt 
in plaats van: 

,,door middel van algemeen gebruikelijke 
letters" 

ge lezen: 
,,in ten hoogste vijf daarvoor gebruikelijke 

letters". 
In hetzelfde artikel wordt in § 1, 2°., aan 

het slot van het vermelde onder ., h" toege
voegd: 

.,op photografieen bovendien een zeer be
knopte toelichtende be chrijving". 

Art. II. In artikel 5, § 1, sub a, van het 
Postbesl uit 1925 (Staatsblad n•. 396), wordt 
in plaats van: .,3 kilogram" gelezen: ,,5 kilo
gram". 

In hetzelfde artikel wordt na den oersten 
zin van § 2 een nieuwe zin ingevoegd, lui
dende als volgt: 

.,De Direoteur-Generaal der Posterijen, Te
legrafie en Telefonie kan op doo r hem te stel
len voorwaarden afwijking van deze wijze van 
verpakking toestaan." 

De laatste twee zinnen van § 2, lste lid, 
vervallen. 

In het 3de lid van deze paragraaf wordt in 
plaats van .,Directeur-Generaal der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie" gelezen: .,Directeur
Generaal". 

Ar&. III. Artikel 10, § 1, 6de lid, lste zin 
van het Postbesluit 1925 (Staatsblad n•. 396) 
wordt gelezen: .,Binnen den termijn, bedoeld 
in het laatste lid van artikel 20 der wet,. 
wordt aan den rechthebbende gelegenheid ge
geven tot het doen van navraag naar het lot. 
van een door hem aan te wijzen verzonden 
postwissel of postbewijs on tot het verkrijgen 
van inzage van het uitbetaalde stuk." 

Art. IV. In artikel 11 , § 1, 4de lid van 
het Postbesluit 1925 (Staatsblad n°. 396) ver
vallen de woorden: .,inlichtingen betreffende 
- en". 

Art. V. Artikel 13, § 2, van het Postbe
sluit 1925 (Staatsblad n°. 396), wordt ge
lezen: 

,,§ 2. De korting wegens het aannemen 
van abonnementen, welke door de uitgevers 
op den abonnementsprijs der bladen moet war
den verleend en ten minste 10 % van den 
abonnementsprijs, die den geabonneerden ter 
plaatse van uitgifte van de oourant of het
tijdschrift in rekening wordt gebracht, moet
bedragen, vertegenwoordigt het door de Post
administratie te heffen recht." 

Art. VI. In artikel 1, letter a, van het 
Pakketpostbesluit (Staatsblad 1919, n°. 574) 
wordt in pl aats van: ,,het Reglement op de 
Pakketpostovereenkomst van Stockholm van 
28 Augustus 1924" 

gelezen: 
.,het Reglement op de Pakketpostovereenkomst
van Landen van 28 Juni 1929". 

Art. VII. In artikel 8, § 3, lste lid van 
het Pakketpostbesluit (Staatsblad 1919, n°. 
574) vervallen de woorden: .,tot het verkrij
gen van inl ichtingen betreffende een door 
hem aan te wijzen verzonden pakket en". 

Art. VIII. Dit besluit treedt in werking op, 
1 Juli 1930. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
R aad van State medegedeeld zal warden. 

H et Loo, den 14den Juni 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat , P. J. Rey me r. 
( Uitgeg. 24 Juni 1930. i 

14 Juni 1930. K01'..111'{KUJK BESLUIT. 
(Nijverheidsonderwijswet Art. 24.) 

Appellant bekleedde sedert 22 jaren 
naast zijn hoofdbetrekking als onderwijzer 
bij het o. 1. o., de bijbetrekking van leeraar 
aan een school. voor de ,grafische vakken, 
terwijl zijn lesuren in verband met zijne 
hoofdbetrekking sinds 1913 op den middag 
waren gesteld, daar het hem in verband . 
met zijne hoofdbetrekking nietmogelijk was 
op de morgenuren les te geven, waarvan 
het bestuur niet onkundig was. Onder deze 
omstandigheden was voor disciplinaire 
straffen ( schriftelijke berisping en daarna 
ontslag) geen reden. 

Zie ook A. B. 1929 biz. 588. 
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Wij WILHELMI A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

G. Postma, leeraar aan de School voor Grafi
sche Vakken te Utrecht, tegen de besluiten 
van het Bestuur dier school van 28 Februari 
en 8 Maart 1930, waarbij aan hem onderschei
denlijk de disciplinaire straf van schr iftelijke 
berisping wordt opgelegd en ontslag wordt 
verleend; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van bestuur, gehoord, adv ies van 27 
Mei 1930, N°. 375; 

Op de voordracht van O11Zen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 10 
Juni 1930, N°. 915, Afdeeling Nijverheids
onderwijs; 

0. dat het Bestuur van de School voor Gra
f ische Vakken te Utrecht bij besluit van 28 
Februari 1930 aan den leeraar G. Po tma de 
disciplinaire straf van schriftelijke berisping 
heeft opgelegd, daarbij overwegende, dat hij 
ondanks u itdrukkelijke opdracht daartoe op 
Vrijdag 21 Februari 1930 niet op de school is 
verschenen om de hem overeenkomstig den 
door Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen goedgekeurden lesruoster 
opgedragen lessen te geven; dat Postma, to 
dezer zake ter verantwoording geroepen, niet 
is verschenen, maar zich schriftelijk heeft ver
antwoord en te zijner verontschuldiging heeft 
aangevoerd : 

1°. dat hij meende uit een vooraf gemaakte 
afspraak te mogen afleiden, dat het Bestuur 
het niet a ls een in-gebreke-bl ijven zou be
schouwen, indien hij, Postma, niet aan d" 
school zou verschijnen tot hervatting van zijne 
werkzaamheden, zoolang de onderhandelingen 
tusschen hem en het Bestuur niet zouden zijn 
a fgebroken; 2°. dat hij v66r Vrijdag 21 Fe
bruari 1930 geen nadere oproeping had ont
vangen ; 3°. dat hij verhinderd is op de daar
voor aangegeven uren les te geven; dat (ad 
1 °.) de onderhandelingen afgebroken waren 
en dus aan deze verontschuldiging haar grond
slag ontvalt; dat immers de advocaat van het 
Bestuur aan den advocaat van P ostma bij 
<liens schrijven van 17 Februari 1930 heeft 
medegedeeld, dat het Bestuur niet anders kan 
doen clan het namens Postma gedane voorstel 
niet te aanvaarden, daaraan toevoegende, dat 
Postma Vrijdag 21 Februari 1930 ' s morgens 
om 81/2 uur op zijn werk verwacht werd ; dat 
(ad 2°.) uit het bovenstaande volgt, dat op 
17 F ebruari 1930 eei,e nadere oproeping aan 
den advocaat van Postma is gezonden; dat 
deze oproeping als aan Postma zelf gericht 
moet worden beschouwd, nu hij zich voor de 
regaling van zijne zaken met zijn werkgever 
van het intermediai1· van een advocaat heeft 
bediend, die trouwens ook voor hem uitstel 
om aan het werk te gaan had verkregen, zoo
dat de intrckking van dit uitstel ook niet bui
ten dien advocaat om rechtstreeks aan Post
ma behoorde te geschieden; dat (ad 3°.) het 
aan het Bestuur bekend is, dat Postma op de 
uren, op welke hij ingevolge den door Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen goedgekeurden lesrooster moet les 
geven, tevens Jes moet gevcn op eene school, 
waarbij hij mede eene betrekking als onder
wijzer bekleedt; dat dit echter geen veront
schuldi g ing is, omdat iemand, die meer clan 

een betrekking bekleedt, dit slechts kan doen, 
zoolang hij in staat is, de verplich tingen, wel
ke deze betrekkingen hem opleggen, all e te 
vervullen en het een e isch van fatsoen en 
recht is, dat hij, zoodra hij daartoe buiten 
staat geraakt, ontslag verzoekt uit die 
betrekking of die betrekkingen, welke 
daartoe volgens hem het meest geiiigend 
zijn en waar in een beletsel gelegen is 
voor de behoorlijke vervulling van de ver
plichtingen, welke hij door het aanvaarden 
zijner betrekkingen op zich genomen heeft; 
dat degene, die hierover andere opvattingen 
heeft, daarvoor zelf de verantwoordelijkheid 
moet dragen, maar de waarneming van andere 
belangen geen reden is tot verwaarloozing van 
verpl ichtingen, waartoe men zich verbonden 
heeft; dat mitsdien G. Postma zich heeft 
schuldig gemaakt aan het hardnekkig weige
ren te voldoen aan de redelijke opdrncht van 
het .Bestuur om de hem krachtens zijne be
trekk ing opgedragen Jes en te geven en het 
daardoor grovel ijk veronachtzamen van de 
plichten, welke zijne dienstbetrekking hem 
oplegt; 

dat het voornoemde Bestuur bij besluit van 
8 Maart 1930 aan den leeraar G . Postma de 
disciplinaire straf van ontslag heeft opgelegd, 
uit overweging, dat hij ondanks uitdrukkelijke 
opd~·acht daartoe, op Vrijdag 21 Februari 1930 
niet op de school is verschenen om de hem 
overeenkomstig den door Onzen Minister van 

1 Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen goed
gekeurden lesrooster opgedragen lessen te ge
ven; dat hij te dezer zake bij besluit van 28 
Februari 1930 is gestraft met eene schrifte
lijke berisping ; dat hij ook sedert V1·ijdag 21 
Februar i 1930 niet in de school is verschenen 
om de hem overeenkomstig den lesrooster op
gedragen lessen te geven; en zulks ondanks 
de omstandigheid , dat nog bij schrijven van 
28 Februari 1930 onder zijne aandacht is ge
bracht, dat de hem opgelegde straf hem n iet 
ontheft van zijne verplichting om in de toe
komst de hem opgedragen lessen te geven, en 
hij toen nog in de gelegenheid is gesteld zijne 
lessen onverwijld te hervatten; dat hij van de 
hem geboden gelegenheid zich te verantwoor
den gebruik heeft gemaakt door te verwij zen 
naar zijn schrij ven van 24 F ebruari 1930, van 
hetwelk de zakelijke inhoud als verantwoor
ding in het bes! uit van 28 Februari 1930 is 
opgenomen; dat te dezer zake wordt verwezen 
uaar en worden overgenomen de overwegingen 
in het genoemde besluit, waarin deze verant
woording als ondeugdelij k wordt verworpen, 
dat, nu Postma is blijven volharden bij zijne 
nalatigheid in het nakomen van zijne verp liah
tingen, er thans dus aanleiding is om opnieuw 
disciplinaire maatregelen tegen hem te ne
men; dat art. 34 van Ons Besluit van 31 Mei 
1926, S. 159, de besch ikking geeft over eon 
3-tal disciplinaire straffen, waarvan de lichtste 
reeds is opgelegd; dat, nu de reeds opgelegde 
straf blijkbaar de halsstarrigheid van Postma 
in het n iet-nakomen zij ner verplichtingen niet 
heeft doen ophouden, het noodzakelijk is om 
thans een zwaardere straf op te leggen; dat 
twee straffen ter beschikking staan, te weten 
de schorsing van ten hoogste 3 maanden en 
het ontsl ag ; dat eerstgenoemde straf in <lit 
geval minder geiiigend is, nu Postma uitclruk 
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kelijk heeft medegedeeld zijne werkzaamheden 
niet weer te zullen hervatten en dus van het 
opleggen van deze straf geen resul taat is te 
venvachten; dat in deze omstandigheden al
leen de straf van ontslag in aanmerking komt; 
dat tot het opleggen van deze straf te meer 
reden is, nu van een werkgever niet kan wor
den gevorderd de dienstbetrekking te laten 
voortduren, indien de werknemer weigerachtig 
blijft zijne werkzaamheden te verrichten, welk 
standpunt ook wordt ingenomen door art. 
1639p B. W.; 

dat van deze besluiten G. Postma bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat hij van l 
October 1907 af onafgebroken verbonden is 
geweest aan de School voor Grafische Vakken 
te Utrecht en we! als leeraar in de Neder
landsche taal; dat hij op het t ijdstip zijner 
benoeming reeds was verbonden aan het open
baar onderwijs te Utrecht als onderwijzer aan 
eene openbare lagere school aldaar, hetgeen 
aan het Bestuur van de School voor Grafische 
Vakken bekend was; dat clan ook de uren, 
waarop hij onderwijs had te geven aan deze 
school, steeds in onderling overleg tussclwn 
het School bestuur en hem z66 waren gestel d, 
dat hij de betrekking van leeraar kon waa1··· 
nemen naast zijne hoofdbetrekking als onder
wijzer bij het openbaar lager onderwij;; te 
Utrecht; dat deze regeling bijna 22 jaren ach
tereen gehandhaafd is gebleven, zonder dat 
aan hem daartegen bezwaren kenbaar warden 
gemaakt; dat echter het School bestuur in 
Juni 1929, zonder eenige voorafgaande raad
pl eging van, of bespreking met hem, eene ro
gel ing heeft vastgesteld van de uren, waarop 
aan de School onderricht in de Nederlandschl'l 
taal moest worden gegeven, waarbij die uren 
zoo gesteld waren, dat hem de waarneming 
zijner functie feitelijk onmogelijk werd ge
maakt; dat hij deze bezwaren bij brief van 
20 Juni 1929 aan het Schoolbestuur heeft mE'
degedeeld ; dat hij als antwoord daarop door 
het School bestuur tegen 1 September 1929 
eervol werd ontslagen als leeraar aan de 
School voor Grafische Vakken ; dat hij tegen 
dit ontslag bij Ons in beroep is gekomen; dat 
dit ontslag bij Ons besluit van 29 October 1929 
is vernietigd; dat in weerwil daarvan het Be
stuur hem bij bes! uit van 28 Februari 1930 
heeft gestraft met eene schriftel ijke berisping, 
op grond, dat hij op het hem aangegeven uur 
niet het hem opgedragen onderwijs is komen 
geven; dat hij zich door deze straf bezwaara 
gevoelt en hij deswege in beroep komt bij 
Ons ; dat het Bestuur hardnekkig weigerachtig 
is gebleven het lesrooster z66 in te ri chten, 
dat hij, gelijk te voren, gedurende welhaast 
een kwarteeuw, zijne lessen aan de School had 
kunnen geven naast de vervulling van zijne 
betrekking van onderwijzer aan het openbaar 
gemeentelijk onderwijs, hetgeen in onderling 
overleg zoodanig had kunnen geregeld wor
den, dat de belangen van het onderwijs niet 
zonden zijn geschaad; dat mag worden aan
genomen, dat aan zoodanige wijziging de goect
keuring van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en \Vetenschappen niet zou zijn ont
houden; dat hij te zijner schriftelijke veran t
woording heeft gewezen op de voot· hem op
zettelijk geschapen onmogelijkheid, om zijne 
werkzaamheden te verrichten; dat deze beris- · 

ping blijkbaar a ls een aanloop bedoeld was, 
om te komen tot het geven van ontslag; dat 
dit ontslag clan ook is gevolgd; dat immers 
het B estuur bij besluit van 8 Maart 1930 hem 
ongevraagd de disciplinaire straf van ontslag 
heeft opgelegd, met bepaling, dat dit ontslag 
zal ingaan, zoodra de opgelegde straf onher
roepelijk zal zijn geworden; dat deze straf 
van ontslag op hem is toegepast met de moti 
veering, dat hij is blijven volharden bij zijne 
nalatigheid in het nakomen zijner verplich
tingen; dat hij onder de aandacht wenscht te 
brengen, dat hij eene vordering meende te 
hebben op het Bestuur ter zake van beweer
delij k hem te weinig uitbetaald salar is over 
een reeks van jaren; dat die vordering door 
zijn rechtsgeleerden raadsman in het begin 
van J anuari 1929 gemotiveerd is ingezonden 
bij het Bestuur, en te kennen is gegeven, dat 
bij niet-voldoening de vordering bij den Rech
tar zou worden aanhangig gemaakt, hetgeen 
clan ook is geschied; dat opmerkelijkerwijs 

. eerst daarna het Bestuur de wijziging in den 
lesrooster heeft ontworpen en ingevoerd; dat 
dit tot effect moest hebben, hem de uitoefe
ning zijner betrekking onmogelijk te maken; 
dat hij door <lit vexatoir optreden van het 
Bestuur - bleef het ontslag geha ndhaafd -
zeer ernstig zou worden geschokt in zijn rechts
gevoel en geschaad in zijne belangen; dat hij 
sinds jaar en dag zijn levensstandaard en zij n 
gezinsbehoeften heeft ingericht naar het inko
men uit zijne beide betrekkingen en hij het bij
zonder hard en onrechtvaardig zou vinden, 
thans op gevorderden leeftijd na 23-jarigen 
dienst plotsel ing een niet te verwaarloozen 
dee! zijner inkomsten te moeten ontberen; dat 
hij ook in zijne pensioenrechten ernstig zou 
worden geschaad, daar bij ontslag met aanhou
ding zijner andere betrekking geen uitgesteld 
pensioen kan worden toegekend, en ook wacht
geld uitgesloten is, wijl de onderhavige be
trekking niet is zijne hoofdbetrekking; 

0 . dat sinds bijna 22 jaren G. Postma, naast 
zijne hoofdbetrekking als onderwijzer bij het 
Openbaar Lager Onderwij s te Utrecht, de bij
betrekking van leeraar in de Nederlandsche 
taal aan de School voor de Grafische Vakken 
te Utrecht bekleedde, terwijl zijne lesuren in 
verband met zijne hoofdbetrekking sinds 1913 
op den middag waren gesteld; 

dat het aan G. Postma in verband met zijne 
hoofdbetrekking niet mogelijk was op de mor
genuren Jes te geven, terwijl het Bestuur hier
van niet onkundig was; 

dat onder deze omstand igheden voor disci
plinaire straffen geen i-eden was; 

dat thans niet aan de orde is de vraag, of 
het bel ang van het onderwijs, afgemeten te
genover het persoonlijk belang van een reeds 
vele jaren aan de school verbonden leeraar , 
vorderde, dat de lesrooster in voormelden zin 
werd gewijzigd, aangezien, ook bij bevestigen
de beantwoording van deze vraag, in geen ge
val ontslag wegens straf mocht worden op
gelegd; 

dat, nu de bestreden besluiten op voormelde 
gronden behooren te worden vern ietigd, niet 
nader behoeft te worden onderzocht hetgeer. 
de gemachtigde van den appellant ter open
bare vergadering van de Afdeeling van den 
Raad van State, voor de Geschillen van Be-
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stuur, waarin over deze zaak verslag is uitge
bracht, heeft aangevoerd, om aan ·te toonen, 
dat de wijziging va.n den lesrooster en het ont
slag niet op de in de wet voorgeschreven wijze 
zou hebben plaats gevonden; 

Gezien de Nijverheidsonderwijswet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de bestreden besluiten te vernietigen. 
Onze M inister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. (A. B.) 

16 Juni 1930. BESLUIT tot, toepassing van 
artikel 8 <ler Landbouwuitvoerwet 1929 
(wet van 31 Mei J 929, hondende voor
schriften betreffende het waarborgen van 
bepaalde eigenschappen of hoedanigheid 
van uitgevoerde voortbrengselen van het 
landbouw-, tninbouw-, veeteelt- en zuivel
bedrijf, Staatsblad n°. 277), met betrekking 
tot, kippen- en eendeneieren. S. 265. 

Wij WILHELMINA, i,nz. 
Op <le voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binneulandsche Zaken en 
Landbouw, van 25 April 1930, Directie van den 
Landbouw, n° . 130, afdeeling JI; 

Gelet op artikel 8 der Landl:>ouwuitvoerwet 
1929 (wet van 31 Mei 1929, Staatsblad n°. 277) , 

Overwegende, dat het wenschelijk is, bepa
lingen te ma.ken met betrekking tot den uit
voer van kippen- en eendeneieren ; 

Den Raad van St-ate gehoord (advies van 
3 Juni 1930, n°. 22): 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 Juni 1930, Directie 
van den Landbouw, n° . 130rr, Afdeeling II _; 

Hebben goedgevonden en veriltaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Het is verboden, _kippeneieren uit 

t,e voeren of aan eenig middel van vervoer tot 
uitvoer aan te bieden : 

a. welke niet zjjn onderscheiden in overeen
stemming met de navolgende indeeling in 
klassen: 

I. ,,versche Holland.sche eieren", waaronder 
warden verstaan uit Nederland afkomstige 
eieren, welke geen bewaring in eene koelinrich
ting of behandeling tot verduurzaming hebben 
ondergaan en bij schouwing doorschijnend zijn, 
een onduidelijk zichtbaren dooier, stevig wit en 
een luchtkamer van niet meer dan 6 m.M. diepte 
bevatten en waarvan voorts de inhoud vrij 
is van bij schouwing duidelijk zichtbn,re bloed
vlekken, of zwarte of roode vlekken of stippen 
en van donkeren rand op de scheiding van 
luchtkamer en inhoud van het ei; 

II. ,,Hollandsche koelhuiseieren", waaronder 
wo1den verstaan uit Neaerland afkomstige 
eieren, welke in eene koelinrichting zijn opge
slagen geweest, ongeacht de duur van dien 
opslag; 

HI. ,,H ollandsche geconserreerde eieren", 
waaronder worden verstaan uit Nederland 
afkomstige eieren, welke op andere wijze dan 
door opslag in eene koelinrichting zijn ver
duurzaamd; 

IV. ,,eieren", waaronder worden verstaan 
a.lie eieren, niet in een der vorige klassen of de 
navolgende klasse vallende; 

V. eieren onder bjjzondere benaming, voor 
zooveel noodig door Onzen met de zaken van 
den Landbouw belasten Minister, in afwijking 

van bovenstaande indeeling, vastgesteld ten 
aanzien van eieren, behoorende tot bepaaldelijk 
door <lien Minister aangewezen klasse of klassen; 

b. welke, voor zooveel den uitvoer van N eder
landsche eieren naar door Onzen voornoemden 
Minister aangewezen landen betreft, niet zijn 
voorzien van een duidelijk zichtbaar en duur
zaam stempel van herkomst, door dien Minister 
vastgesteld, overeenkomstig de daarbij wat 
grootte, vorm en kleur betre£t gegeven voor
schriften ; met dien verstande, dat op elk ei 
niet meer dan een stempel, betrekking hebbende 
tot de herkomst, voorkomt en behalve dit 
stempel ten hoogste een van een handelaar of 
producent, een en ander behoudens ontheffing, 
al dan niet voorwaardelijk, door Onzen voor
noemden Minister in bijzondere gevallen ; de 
aanwijzing van landen geschiedt, tenzij in 
bijzondere gevallen, niet na 1 Februari van het 
jaar, waarvoor de aanwiizing gPldt; 

c. welke, voor zooveel Nederlandsche eieren 
betreft, niet zij n gesorteerd naar h et gewicht, 
voor zooveel door Onzen voornoemden Minister 
daaromtrent met betrekking tot den uitvoer 
naar door hem daarbij aangewezen landen voor
schriften worden vastgesteld ; 

d. op of aan welker verpakking niet op de 
wijze, door Onzen voornoemden Minister te 
bepalen, is aangebracht : 

1°., eene juiste opgave van de soort volgens 
de onder a bedoelde indeeling in klassen; 

20, het netto-gewicht, uitgedrukt in daarbij 
aangegeven gewichtseenheden of in twee -
niet meer dan 2 % van de laagste opgave van 
elkaar verschillende - gewichtsopgaven, waar
van de laagste opgave als minimum van elke 
hoeveelheid eieren, waarop deze opgave betrek
king heeft, geldt en waarvan de hoogste mag 
worden overschreden ; 

30_ eene jniste aanduiding van den afzender 
door eigen gedeponeerd merk, naam of andere 
duidelijk waarneembare wijze; 

e. waarbij op het ei, op de verpakking of op 
eenig bjj de waar gevoegd stuk andere dan de 
onder d bedoelde teekenen, cijfers of mede
deeliugen voorkomen, de herkomst, de hoe
danigheid, het gewicht of de hoegrootheid van 
de waar betreffende, welke in strijd zijn met 
eenjg voorschrift betrekkelijk tot den uitvoer 
van ~eieren ; 

f. waarvan de verpakking, voor zooveel 
Nederlandsche eieren betreft, ni<'t voldoet aan 
door Onzen voornoemden Minister gestelde 
eischen; 

g. waarvan de verpakkingseenheid, voor 
zooveel Nederlandsche eieren betreft, eieren 
van verschillende klassen of soorteu inhoudt. 

Ten aanzien van eieren, behoorende tot de 
klasse IV, in dit artikel onder a bedoeld, is het 
bepaalde onder c en dat onder d niet van toe
passing behoudens de aanduiding van de 
klasse. 

Met betrekking tot den eisch, onder d van dit 
artikel bedoeld, kunnen door Onzen voor
noemden Minister voor eieren, welke niet in 
gesloten verpakking worden uitgevoerd of t en 
uitvoer aangeboden, bijzondere bepalingen 
worden vastgesteld. 

2. Onverminderd het in het vorige artikel 
bepaalde mogen kippeneieren, volgens dat 
artikel behoorende tot ,,versche Hollandsche 
eieren", niet vuilschalig zijn. 
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In, op of aan de verpakking van die eieren 
moet worden aangebraoht eene aanduiding 
van de week, waarin de eieren zijn verpakt, 
volgens de te dien aanzien door Onzen voor
noemden Minister te geven voorsohriften. Het is 
geoorloofd, gedurende de maanden Maart, 
April, Mei en Juoi, in plaats van de aanduiding 
van de week, te bezigen de woorden ,, Voor 
Koelhuis bestemd" of eenige vertaling daarvan. 

Ter aanduiding van de kleur van de in het 
eerste lid van die artikel bedoelde eieren mogen 
geen a.ndere uitdrukkingen worden gebezigd 
dan de woorden ,,wit", ,.gemengd" of ,,bruin" of 
eenige vertaling daarvan ; met dien verstande, 
dat het woord,, bruin", of eenige vertaling daar
van, uitsluitend mag worden gebezigd, indien 
a.lie eieren binnen eene verpakking van duideljjk 
waarneembare bruine kleur zijn, en het woord 
,,gemengd", of eenige vertalin$ daarvan, uit
sluitend mag worden gebezigd, mdien in iedere 
laag van de zich in eene verpakking bcvindende 
eieren ten minste 10 % der eieren van duidelijk 
waarneemba.re bruine kleur zijn ; bij het woord 
,,gemengd" of eenige vertaling daarvan mag 
eene aanduiding van het juiste percentage 
eieren van duidelijk waarneembare bruine kleur 
worden gevoegd. 

3. Ten aanzien van eendeneieren is bet 
bepaalcle in artikel 1 en bet bepaalde in artikel 2, 
voor zooveel betref1, de aanduiding van den tijd 
van verpakking, van overeenkomstige toe
passing met dien verstande, dat bovendien op 
de verpakking op duidelijk zichtbare wijze het 
woord ,,eendeneieren", of eenige vertaling 
daarvan moet voorkomen. 

4 . Als bewijs, dat de waar voldoe" aan de bij 
en kraohtens de voorgaande artikelen gestelde 
eischen, kuonen uits1uitend dienen merken, 
vastgestE>ld volgens artikel 10 der Landbouw
uitvoerwet 1929, op of aan de verpakking aan
gebraoht door den daartoe gereohtigde op 
grond van of in verband met oontr3le door : 

a. instellingen, als bedoeld in artikel 11 dier 
wet, voor zooveel hare leden of aangeslotenen 
betreft; 

b. den Rijksvoorliohtiogsdienst voor de 
pluimveeteelt. 

Door Onzen met de zaken van den Landbouw 
belasten Minister worden met betrekkine: t-0t 
de sub b bedoelde contr5le nadere voorschriften 
gegeven. 

5. Deze voorschriften zijn oiet van toepa.ssing 
ten aanzien van eieren, welke: 

a. ten getale van niet meer d<tn hon<l.erd 
worden uitgevoerd of ten nitvoer aangeboden ; 

b. aanwezig zijn in of op middelen van ver
voer en uitsluitend bestemd voor persoonJjjk 
gebr-uik gedurende het vervoer van hen, die 
zich in of op dat middel van vervoer hevinden . 

6. Met het opsporen van de ingevolge deze 
voorschriften strafbaar gestelde feiten zij n 
belast, behalve de in artikel 13 der Landhouw
uitvoerwet 1929 daa rtoe aangewezen ambte
naren, de door Onzen met de zaken van den 
Landbouw belasten Minister aangewezen am bte
naren van den Rijksvoorlichtingsdienst voor 
de pluimveeteelt . 

7. Het in artikel 1, onder b, bepaalde is niet 
van toepassing op eieren waarvan wordt aan
getoond, dat zij op bet tjjdstip van bet in wer
king treden van dit besluit in koelhuizen waren 
opgeslagen. 

8. Dit besluit treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatablad za1 worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene R ekenkamer. 

Het Loo, den 16den Juni 1930. 
WILHELMINA. 

De Mir1ister van Staat, 
Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 

R u y s d e B e e r e nb r o u o k. 
(Uitge,g . 3 J uli 1930.) 

16 J uni 1930. BESLUIT tot toepassing van 
artikel 11 cl.er Landbouwuitvoerwet 1929 
(wet van 31 ~fei 1929, houdende voor
schriften betreffende het waarborgen van 
bepaalde eigenschappen of hoeda.nigheid 
van uitgevoerde voor tbrengselen van het 
hndbouw-, tuinbouw-, veeteelt- en zuivel
bedrijf, 8taats~l,ad n°. 277), met bet,rekking 
tot den uit,oer van kippen- en eendeneieren. 
s. 266. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 25 April 1930, Directie van den 
Landbouw, n° . 130, afdeel ing II; 

Gelet op artikel 11 der Landbouwuitvoerwet 
1929 (wet van 31 Mei 1929, Staaisblad u 0 • 277); 

Overwegende dat bet wenscbelijk iA, bepa
lingen te ma.ken tot toepaRsing van artikel 11 
der Landbouwuitvoerwet 1929 met betrekking 
t ot den uitvoer van kippen- en eendeneieren ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
3 ,Juni 1930, n°. 22); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 Juni 1930, n° . 130n, 
Directie van den Landbouw, Afdeeling II ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 
Art. 1. Om door Ons te kunnen worden 

bevoegd verklaard om met betrekking tot, na 
of in verband met keuring, ten uitvoer geschikt 
bevonden kippen- en eendeneieren merken, 
krachtens de Landbouwuitvoerwet 1929 vast
gesteld. uit t e reiken, moeten rechtepersoonlijk
heid bezittende inqtellingen voldoen aan de 
voorwaarden, in de navolgende artikelen vast
gesteld . 

2. De instelling moet uitsluitend ten doel 
hebben, werkzaam te zijn in bet belang van de 
verbetering en vergrooting van den N eder
landschen eierexport in het a lgemeen, zonder 
oogmerk daarbij winst te behalen. 

3. Onze met de zaken van den Landbouw 
belaste Minister is bevoegd aan het Bestuur een 
adviseerend lid toe te voegen. 

4. De statuten en elke wiiziging of aanvulling 
daarvan behoeven de goedkeuring van Onzen 
Minister, met di' zaken van den Landbouw 
belast. 

5. In de statuten ontbreken n iet bepalingen : 
a. volgens welke de aangeslotenen zioh 

rechtsgeldig verplichten tot nakoming van de 
van Rijkswege en door de instelling gegeven 
voorscliriften ; 

b. welke waarborgen eene voldoende tel$en 
misbruik zekerheid gevende controle in het 
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bedrijf, den handel en de boekhouding van de 
aangeslotenen ; 

c. volgens welke aangeslotenen, die de onder a 
bedoelde voorschriften niet nakomen of de 
belangen van de uitvoercontrole van eieren 
ernstig schaden, kunnen worden beboet-, 
geschorst of geschrapt ; 

d. volgens welke aangeslotenen bij uittreding, 
·schorsing of schrai,ping verplicht zijn, op eerste 
.aanvrage de merken en het merkmateiiaal 
terug te geven ; 

e. welke regelen het beroep bij beboeting, 
.schorsin.,. en schrapping ; 

f. welke de aangeslotenen verplichten, steeds 
een door de instelling vast te stellen herken
ningsnummer te gebruiken en voorts ateeds het 
<.JOntrolemerk en bet eigen merk of een der 
eigen merken, welk merk moet, of welke merken 
moeten bij de instelling zijn ingeschreven, 
gezamenlijk te gebruiken ; 

g. volgens welke aan de ambtenaren van het 
Rijkstoezicht gelijke_ bevoegdheden worden toe
gekend als aan de e1gen controleerende ambte
naren met betrekking tot het constateeren van 
-overtredingen van aangeslotenen. 

6. De bevoegdverklaring, bedoeld in artikel 1, 
kan te alien tij de door Ons worden ingetrokken, 
indien de instelling handelt in strijd met de 
voorschriften of nalatig is in de uitoefening van 
de controle of overigens handelt in strijd met 
bet belang van de uitvoercontrole. 

7. H et toezicht van Rijkswege wordt uit
-geoefend door den Rijksvoorlichtingsdienst van 
de pluimveeteelt. 

Aan de ambtenaren van dien dienst worden 
door en vamvege de instelling alle gewenschte 
inlichtingen verstrekt en boeken en bescheiden 
ter inzage gegeven. 

8. De leden van het bestuur en het personeel 
der instelling alsme<le de met het Rijkstoezicht 
belaste ambtenaren zijn verplicht tot geheim
houding van al hetgeen zij in de uitoefening 
van hunne functie omtrent het bedrijf en den 
handel van aangeslotenen vernemen. 

9. De instelling stelt een tarief vast voor de 
kosten van de controle en eene regeling van de 
wijze van inning der kost-en. Dit. tarief en deze 
rtgeling behoeven de goedkeuring van Onzen 
Minister, met de zaken van den Landbouw be
last. 

10. De imtelling stelt bepalingen -rnst met 
betrekking tot de uitvoering van de keuring, 
de uitreiking en het aanbrengen van de merken. 
Deze be, .-alingen behoeven de goedkeuring van 
Onzen Minister, met de zaken van den Land
bouw belast. 

11 . Alle door de instelling vastgestelde alge
meene regelingen, volgens welke aan de aan
geslotenen verplichtingen worden opgelegd 
boven die, we.Ike haren grondsls.g in de statuten 
vinden, behoeven de goedkeuring van Onzen 
Minister, met de zaken van den Landbouw 
belast. 

12. De instelling houdt nauwkeurig toezicht 
op het. gebruik van de Rijksmerken door de 
aangeslotenen. 

13. Dit besluit treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen tijdstip. 

Onze Minister van Binnenlan<lsche Zaken 
en Landbouw is l:-elast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatshlad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge-

zonden aan den Raad van State en aan de Alge-
meene Rekenkamer. · 

Het Loo, den 16den Juni 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van B,"nnenl. Zaken en Landbouw, 

R u v s d e B e e r e n b r o u c k. 
• (Uitgeg. 3 Juli 1930.) 

1 16 Juni 1930. BESLUIT tot bepaling van 
den dag, waarop de wet van 2 Juli 1928 
(Staatsblad n°. 222), houdende nadere 
voorschri ften ten aanzien van de uitoefe
ning der geneeskunst, in werking treedt. 
s. 267. 

Bepaald op 1 Juli 1930. 

16 Juni 1930. BESLUIT houdende vrijst,elling 
van wegenbelasting voor in Duitschland 
wonende of gevestigde bonders van motor
rijtuigen. S. :!68. 

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

Financien van 16 Mei 1930, n°. 121, Directe 
Belastingen ; 

Gezien art. 6, 3e lid, der Wegenbelastingwet; 
Den Raad van State gehoord (adviezen van 

20 Mei 1930, n°. 26 en van 10 Juni 1930, n°. 37); 
Gelet op de nadere rapporten van Onzen 

voornoemden Minister van 22 Mei 1930, n°. 187, 
Directe Belastingen en van 12 Juni 1930, 
n°. 163, Directe Belastingen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. 1. Aan in Duitschland wonende of 

gevestigde houders van motorrijtuigen wordt 
voor de in Duitschland thuis behoorende auto
mobielen en motorrijtuigen, waarmede zij op 
open!:Jare wegen in Nederland rijden of doen 
rijden, te dier zake vrijstelling van wegen
belasting verleend, wolang aan in Nederland 
wonende of gevestigde houders van motorrij
tuigen voor de in Nederland thuis behoorende 
automobielen en motorrijtuigen in Duitschland 
een gelijke vrijstelling van de belasting op de 
motorrijtuigen wordt verleend. 

2. De vrij~telling bedoeld in art. 1, wordt 
slechts verleend voor een tijdvak van veertien 
achtereenvolgende dagen voor de motorrij
tuigen tlie in Duitschland zijn ingeschreven als 
t oebehoorende aan houders die daar te lande 
wonen of gevestigd zijn. 

3. Onze Minister van Financien wordt ge
machtigd voorschriften te geven voor de uit
voerin~ van dit besluit. 

4. Dit, besluit ~reedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
VR,n het Staatsb/a,i waarin het is geplaatst. 

Met- ingang van dien dag wordt Ons besluit 
van 12 November 192S (StM tsblad . n°. 417) 
ingetrokken. 

Onze voornoemde Minister is bela~t met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsb/,,,d zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 16den Juni 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financi;;n. De Geer. 
(Uitgeg. 3 Juli 1930.) 
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16 Juni 1930. BESLUIT, bepalende de be
kendma king in het Staatsblad van de tus
schen den Egyptischen Minister van Bui
ten landsche Zaken en den Tijdelijk Zaak
gelastigde der Nederlanden te Cairo ge
wisse lde nota's d.d. 17 Maart 1930, tot 
voorloopige regel ing der h andelsbetrek
kingen tusschen Nederland en Egypte. 
S. 269. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de tusschen den E gyptischen Minis

ter van Buitenlandsche Zaken en den Tijde
Jijk Zaakgelastigde der Nederlandcn te Cairo 
gewisselde nota's d.d. 17 Maart 1930, tot voor_ 
loopige regeling der handelsbetrekkingen tus
schen Nederland en Egypte, van welke nota's 
een afdruk en een vertaling bij dit Besluit 
zij n gevoegd; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buiten landsche Zaken van 12 Juni 1930, Di
rectie van het Protocol, n°. 18804; 

Hebben goedgevonden en verstaan. 
bovenbedoelde nota's, alsmede de vertalin

gen daarvan, te doen bekendmaken door de 
plaatsing van dit B esluit in het Staatsblad. 

Onze ,Ministers. Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo

; veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 16den Juni 1930. 
WILHELMI A. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

( Uitgeg. 1 Juli 1930.) 
1.13/3 ( 10) . 

17 mars 1930. 
Monsieur le Baron, 

Me referant aux pourparlers engages au 
sujet de la conclusion d'un arrangement com
mercial provisoire entre Jes Pays-Bas et 
l'Egypte, j'ai l'honneur de vous informer que 
le Gouvernement Egyptien consent a appli 
quer le traitement de la nation la plus favo
ri see a tous Jes produits du sol et de l'industrie 
originaires des Pays-Bas, des Indes eerl an
daises, du Suriname et de Cura9ao importes en 
Egypte et destines soit a la consomrnation, 
soit a la reexportation ou au transit. Provi
soirement le dit traitement sera appl ique aux 
produits qui seront importes en Egypte par 
la voie de pays n'ayant pas avec l'Egypte 
des arrangements commerciaux. 

Ce regime est accorde a condition do par
faite reciprocite et sous reserve du regime ac
corde aux produits soudanais ou qui serait 
applique de part et d'autre aux produits de 
certains pays limitrophes en vertu de conven
tions regionales. 

Le pr6sent arrangement entrera en vigueur 
aussitot que vous aurez bien voulu me con
firmer !'accord de votre Gouvernement. II 
pourra etre denonce par chacune des Parties 
contractant.es moyennant un preavis de trois 
mois. 

J e saisis !'occasion de vous renouvel er, Mon
sieur le Baron, I ' assurance de ma considera
tion distinguee. 

L e Ministre des Afjaires Etrangeres, 
Wacyf Boutros Ghali. 

Monsieur l e Baron Emile de H eerdt 
d'Eversberg, Charge d'Af/aires des 
Pays-Bas. 

No. 352. 
Le Caire, le 17 mars 1930. 

Monsieur le Ministre, 
J'ai l'honneur d'accuser reception de la 

lettre de Votre Excellence n°. 1.13/3(10) du 
17 de ce mois, ainsi con9ue: 

,,Monsieur le Baron, 
Me ref6rant aux pourparlers engages au 

sujet de la conclusion d'un arrangement com
mercial provisoire entre Jes Pays-Bas et 
l'Egypte, j' a i l'honneur de vous info1mer que 
le Gouvernement Egyptien consent a appli
quer le traitement de la nation la plus favo- ' 
risee a tous Jes produits du sol et de l'industrie 
originaires des Pays-Bas, des Indes Neerlan
daises, du Suriname et de Curac;ao importes en 
Egypte et destines soit a la consommation, 
soit a la r6exportation ou au transit. Provi
soirement le dit traitement sera applique aux 
produits qui seront import6s en Egypte par 
la voie de pays n'ayant pas avec l'Egypte 
des arrangement commerciaux. 

Ce regime est aooorde a condition de par
faite reciprocite et sous reserve du regime ac
corde aux produits soudanais ou qui serait 
applique de part et d'autre aux produits de 
certains pays limitrophes en vertu de conven
tions regionales. 

Le present arrangement entrera en vigueur 
aussitot que vous aurez bien voulu me con
firmer l'accord de votre Gouvernement. II 
pourra etre d enonce par chaoune des Parties 
contractantes moyennant un preavis de trois 
mois. 

J e saisis !'occas ion de vous renouveler, Mon
sieur le Baron, I' assurance de ma considera
tion distinguee. 

L e Ministre des Affaires Etmngeres, 
Wacyf Boutros Ghali ." 

En reponse, je m'empresse de conf irmer a 
Votre Excell ence !'accord de mon Gouverne
rnent sur Jes bases ci-dessus en ajoutant que 
par cette r6ponse !'arrangement commercial 
provisoire entre l'Egypte et Jes P ays-Bas s'est 
effectue. 

Je saisis !'occasion de renouveler a Votre 
E xcellence Jes assurances de ma haute consi
deration. 

E. van H eerdt tot Eversberg. 

A Son Excellence Wacyf Boutros Ghal i 
Pacha, Ministre des Affaires Etran
geres, L e Caire . 

Ministere des Affoi~es Etrangeres. 
Direction des Affaires Politiques et 

Commerciales. 
0

• 1.13/3(11). 
Le Caire, le 17 mars 1930. 

Mon ieur le Baron, 

M e ref6rant a ma lettre d'aujourd'hui n°. 
1.13/3(10) j' ai l'honneur de vous confirmer 
que !' accord qui vient d'etre conclu implique 
que, dans le cas ou l'Egypte renoncerait vis
a-vis d'une autre Puissance a appliquer la sur
taxe prevue pour Jes produits import6s par la 
voie de pays n'ayant pas avec l'Egypte des 
arrangements commerciaux. les produits ori-



521 16 Ju N 1 (S.269) 1930 

ginaires des Pays-Bas, des Indes Teerlandai
scs, du Suriname et de Curac;iao importes dans 
des conditions ana logues, ne seront egalement 

pas frappes de cette surtaxe. 
J e saisis !'occasion de vous renouveler, Mon

sieur le Baron, !' assurance de ma haute con
sideration. 

Le Ministre des Ajjaires Etrangeres, 
W acyf Boutros Ghali. 

llfonsieur le B aron Emile de H eerdt 
d'Eversberg, Charge d'Affaires p. i. 
des Pays-B as. 

V e r t a I i n g e n. 

1.13/3 ( 10) . 
17 Maart 1930. 

Hoogwclgeboren H eer , 
Met verw1Jzrng naar de ter zake van de 

slui t ing van een voorloopige handelsovereen
komst tusschen N ederland en E gypte gevoer-

. de besprckingen heh ik de eer U mede te 
deelen, dat de Egyptische R egeering erin toe
stemt, de behandeling op den voet van de 
meesthegun tigde natie toe te passen op a lle 
voortbrengselen van den bodem en van de 
nijverhei d herkomstig van N ederland, N eder
landsch-Indie, Suriname en Ourac;iao, inge
vocrd in Egypte en hestemd hetzij voor het 
verhruik, hetzij voor den wederuitvoer, hetzij 
voor don doorvoer. Dezelfde behandeling zal 
voorloopig worden toegepast op de voort
hrengselen, di e in Egypte zullen worden inge
voerd over landen, welke met Egypte geen 
handeleovereenkomsten hehben. 

Dit regiem wordt verleend op voorwaarde 
van vol komen wederkeerigheid en onder voor
hehoud van het aan de voorthrengselen van 
den Sourla n verleende regiem of van dat het
welk wed rzijds mocht worden verleend a~n de 
YOorthrengselen van bepaalde grenslanden 
krachtens regional e overeenkomsten. 

Deze overeenkomst zal in werking treden 
zoodra U mij de instemming van Uwe R e
geering zal hehben hevestigd . Zij zal door elk 
der Verdragslui tende Partijen kunnen worden 
opgezegd met inachtneming vau een kennis
geving d1·ie maanden tevoren. 

Ik maak van de gelegenheid gehruik om 
U , Hoogwelgeboren H eer, opnieuw de verze
kering mijner bijzondere hoogachting aan te 
bieden. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
W acyf Boutros Ghali. 

Den H ee,·e Emile B aron van H eerdt 
tot Eversherg, Zaakgelastigde der 
N ederlanden. 

No. 352. 
Cairo, 17 Maart 1930. 

Mijnheer de Minister, 

lk heh de eer de ontvangst te hevestigen 
van Uwer Excellenties schrijven n°. 1.13/3(10) 
van 17 dezer, hetwelk a ls volgt lu idt: 

.,Hoogwelgeboren Heer, 

Met verwijzing naar de ter zake van de 
sluiting van een voorloopige handelsovereen
komst tusschen ederland en Egypte gevoer
de hesprekingen heb ik de eer U mede te 
deelen, dat de E gyptische R egeering erin toe
stemt. de behandeling op den voet van de 
meestbegunstigde natie toe te passen op alle 
voortbrengselen van den bodem en van de 
nijverhe id herkomstig van ederland, Neder
landsch-lndie, Suriname en Curac;iao, inge
voerd in Egypte en bestemd hetzij voor bet 
verbruik, hetzij voor den wederuitvoer, hetzij 
voor den doorvoer. Dezelfde hehandeling zal 
voorloopig worden toegcpast op de voort
brengsel en, die in Egypte zullen worden inge
voerd over landen, welke met Egypte geen 
handelsovereenkomsten hehben. 

Dit regiem wordt verleend op voonvaarde 
van volkomen wederkeerigheid en onder voor
hehoud van het aan de .voorthrengselen van 
den Soudan verleende regiem of van dat, het
welk wederzijds mocht worden verl eend aan de 
voorthrengselen van hepaa lde grenslanden 
krachtens regionale overeenkomsten . 

Deze overeenkomst zal in werking treden 
zoodra U mij de instemming van Uwe. Re
geering zal hebben bevestigd. Zij zal door elk 
der Verdragsluitende P artijen kunnen worden 
opgezegd met inachtneming van een kennis
gev ing drie maanden tevoren. 

Ik maak van de gelegcnheid gehruik om 
U , H ooi:,r,velgeboren H eer, opnieuw de verze
kering mijner hijzondere hoogachting aan te 
hieden. 

De Ministe,· van Buitenlandsche Zaken, 
Wacyf Boutros Ghali." 

In antwoord hierop haast ik mij Uwer Ex
cellentie te bevestigen, dat mijne R egeering 
instemt met de hovengenoemde grondslagen, 
terwijl ik hieraan toevoeg, dat met dit ant
woord de voorloopige handelsovereenkomst 
tusschen Egypte en ederland tot stand is 
gekomen. 

lk maak van de gelegenheid gehruik om 
Uwer Eccellentie opnieuw de verzekering 
mijner bijzondere hoogachting aan te bieden. 

E. van H eerdt tot Eversberg. 

Aan Zijne Excell entie W acyf Boutros 
Ghali Pacha, M inister van Buitenland
sche Zaken, te Cairo. 

l\1inisterie van Buitenlandsche Zaken, 
Directie van de Politieke en 

Handelszaken. 
0. 1.13/3(11) . 

Cairo, 17 M aart 1930. 

Hoogwelgeboren H eer, 

Met verwijzing naar mijn schrijven van 
heden n°. 1.13/3(10), heh ik de eer U te he
vestigen, dat de zoo juist gesloten overeen
kom~t medehrengt dat, indien Egypte ten 
aanz1en van een andere Mogendheid er van 
zou afai en de surtaxe toe te passen, we! ke is 
voorz,en voor de voortbrengselen, ingevoerd 
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over landen, welke geen handelsovereenkom
sten met Egypte hebben, de voortbrengselen 
herkomstig van Nederland, Nederlandsch
Indie, Suriname en Cura9ao, ingevoerd onder 
soortgelij ke omstandigheden, evenmin door 
deze surtaxe zullen worden getroffen. Ik maak 
van de ge legenheid gebruik om U, Hoogwel
geboren H eer, opnieuw de verzekering mijner 
bijzondere hoogachting aan te bieden. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
Wacyf Boutros Ghali. 

Den H eere Emile Baron van H eerdt 
tot Eversberg, Zaakgelastigde a. i. 
der N ederlanden. 

16 Juni 1930. ARRE T van den Hoogen 
Raad. 

De bepaling, dat eigenaren van gebouwen 
moeten dulden, dat daaraan kenteekenen 
en dgl. in verband met bet motor- en rij
wielverkeer worden en blijven aange
bracht, gaat niet buiten de grenzen van de 
wettelijk toegelaten ei~endomsbeperking. 

De Ofilcier van J ustitie b1j de Arr.-Rechtbank 
te Groningen is requirant van cassatie t egen 
een vonnis dier R echtbank van den twintig ten 
Februari 1930, waarbij in hooger beroep een 
vonnis van bet Kantongerecht a ldaar van 
21 December 1929, bij hetwelk M. K., zonder 
beroep, geboren te Groningen 26 Januari 18 3, 
wonende te Haren, van a lle rechtsvervolging 
wer d ontslagen, met aanvulling en verbetering 
van gronden is bevestigd. 

De Hooge Raad enz. ; 
Geboord enz. ; 
Gezien enz. ; 
Gelet op bet middel van cassatie, door den 

req uirant voorgesteld bij schriftuur : 
,,Schanding , f verkeerde t oepaBsing van de 

artt. 16 en 17 van de motor- en rijwielverorde
ning van de gemeente Groningen" ; 

O. dat bij den Hoogen Raad ter bestrijding 
van bet beroep een schrijven van den gerequi
reerde i ; ingekomen, doch dit geschrift, als n iet 
bevattende een bij art. 433 of 434 van bet Wet
boek van Strafvordering bedoelde schriftuur, 
niet afzonderlijk behoeft te warden besproken ; 

Geboord den Advocaat-Generaal Berger, 
namens den Procureur-Generaal, in zijn con
clusie, strekkende dat de Hooge Raad bet be
streden vonnis zal vernietigen, doch alleen voor 
zooverre daarbij bet ten laste van gereq uireerde 
bewezen verklaarde niet strafbaar is geoordeeld 
en deze te dier zake van a lle rechtsvervolging 
is ontslagen, en, rechtdoend •, krachtens art. 105 
der Wet op de Rechterlijke Organisatie, met 
vernietiging mede op voormelde punten van 
bet vonnis van het Kantongerecbt, bet bewezen 
verklaarde, alsmede gerequireerde te dier zake 
strafbaar zal verklaren, aan het bewezene de 
benaming zal geven : ,,bet te Groningen a ls 
eigenaar van een zich aan den openbaren weg 
bevindend gebouw niet toelaten, dat daaraan 
vanwege de gemeente bet ingevolge de motor
en rijwielwet vereischte waarschuwingsbord 
worde bevestigd", en gerequireerde te dier zake, 
met toepassin~ van de artt. l6bis en 17 van de 
!3 otor- en njwielverordening der gemeente 

Groningen, benevena van de artt. 23 en 91 Sr., 
zal veroordeelen tot een geldboete van Mn 
gulden, bij gebreke van betaling en verhaal te 
vervangen door hecbtenis van een dag ; 

O. dat bij het in zoover bij de bestreden 
uitspraak bevestigde vonnis des K antonrechters 
overeenkomstig de telastlegging is bewezen 
verklaard, dat de gerequireerde op 4 November 
1929, des voormiddags omstreeks 10½ uur, 
in de gemeente Groningen als eigenaar van bet 
perceel 20 Jieuwe Ebbingestraat a ldaar niet 
heeft toegelaten, da t aan genoemd perceel van
wege de gemeente werd bevestigd een waar
schuwingsbord, vereischt ingevolge art . 7, 
tweede lid der motor- en rijwielwet ; 

dat de Rechtbank dit feit niet strafbaar heeft 
geoordeeld en den gerequireerde te dier zake 
van r ecbtsvervolging heeft ontslagen, op wond 
dat we] is waar art . l6bis der motor - en riJwiel
verordening van de gemeente Groningen de dato 
24 (lees: 14) r ovember 1927, n°. 26, zooals 
dit artikel in gemelde verordening is ingevoegd 
bij verordening dier gemeente de dato 25 Maart 
1929, n°. 10, onder meer aan eigenaren van 
zich aan openbare wegen of straten bevindende 
gebouwen getimmerten, boomen of palen als 
verplichting oplegt toe te laten, dat daaraan 
vanwege de gemeente de ingevolge die verorde
ning, de motor- en rijwielwet of hl;lt motor- en 
rijwielreglement vereischte waarschuwingsbor
den worden bevestigd en in stand gehouden, en 
het t er dagvaarding bedoelde waarschuwings
bord om de daarvoor in het vonnis des Kan
tonrechters aangevoerde redenen ook geacbt 
moet worden i11{1evolge art. 7, lid 2, der motor
en rijwielwet vereischt te zijn, - <loch ver
dachte de bevestiging daarvan aan zijn perceel 
niet behoefde toe te Jaten, daar ,,de Rechtbank 
in het beve tigen van een waarschuwingsbord 
aan eens anders gebouw een ongeoorloofde in
breuk op <liens eigendom ziet,omdat de eigenaar 
dientengevolge het gebruik moet missen van 
een deel van dat gebouw, hoe gering dit ook 
moge zijn"; 

O. dat bij de schriftuur tot staving van het 
middel is aangevoerd : dat in art. 625 van het 
Burgerlijk Wetboek geen grens wordt aange
geven voor de door het publjekrecht geregelde 
verordenende bevoegdheid der gemeente en het 
gemeentebestuur dus, behoudena toezicht van 
het hoogere gezag, zelfstandig heeft te beoor-

1 deelen, in hoever het algemeen belang beperking 
van den particulieren eigendom vordert; dat 
de gemeente we! is waar door hare verordening 
geen eigendomsovergang kan bewerkstelligen 
- zijnde deze materie door de grondwet en de 
wet geregeld -, <loch daarvan in het onder
gavige geval geen sprake is ; terwij l ook bij de 
opvatting, dat art. 625 B. W . wel een grens aan 
de verordenende bevoegdheid der gemeente 
stelt, die grens in de onderwerpelijke verorde
ning niet is overschreden ; dat in genoemd ar
tikel immers ook bij die opvatting niet meer 
mag worden gelezen dan een verbod om het 
gebruik der in eigendom bezeten zaak aan den 
eigenaar geheel of ten deele te ontnemen en 
de muur, waaraan bet bord wordt bevestigd, 
ten deze wel deaelijk gebruikswaarde beboudt, 
daar zij onder meer tot scbraging en afsluiting 
van het gebouw, waarvan zij een gedeelte uit
maakt, kan blijven dienen; 

O. dienaangaande: 
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dat naar luid van art. 625 B. W. het gebruik, 1 

dat den eigenaar van zijn zaak toekomt, kan 
worden beperkt onder andere door de openbare 
verordeningen, daargesteld door zoodanige 
macht, die daartoe volgens de grondwet de be
voegdheid heeft, tot welke verordeningen be
hooren de door den gemeenteraad uit kracht 
van art. 135 der gemeentewet in verband met 
art. 7 der motor- en r1jwielwet vastgestelde ; 

dat nu we! is waar de beperkingen, waaraan 
het eigendomsrecht door zoodanige verorde
ningen wordt onderworpen, nooit zoover kun- . 
nen gaan, dat daardoor het gebruik der in eigen- ' 
dom bezeten zaak voor den eigenaar geheel of 
ten deele ophoudt te bestaan, doch dit laatste 
geenszins het geval is met de• gehodsbepaling 
van art. 16bis der Groningsche motor- en rij
wielverordening. 

dat dit voorschrift - luidende: ,,Eigenaren 
of bestuurders van zich aan openbare wegen of 
straten beviudende gebouwen, getimmerten, 
boomen of palen zijn verplicht toe te laten, dat 
daaraan vanwege de gemeente de ingevolge deze 
verordening, de motor- en rijwielwet of het 
motor- en rijwielreglement vereischte waar
schuwingsborden of kenteekenen warden be
vestigd en in stand gehouden" - immers ten 
aanzien van gebouwen als het bij dagvaarding 
bedoelde perceel slechts inhondt een beperking 
in het genot des eigenaars, als door art. 625 
B. W. wordt toegelaten, en zijn vrijheid om, 
met inachtnen:iing van de hem bij art. 16bis 
opgelegde verplichting, bedoeld perceel, zoo
mede de daartoe behoorende muur, op andere 
wijzen te gebruiken, geheel onverlet laat ; 

dat zoodanige beperking ook kan bestaan 
in de verplichting om een bevestiging van een 
waarschuwingsbord te dulden, als hier is voor
geschreven, terwijl dat voorschrift zonder 
twijfel de huishouding der gemeente betreft, 
al of niet in verband beschouwd met de bepa
lingen van de motor- en rijwielwet of de daarop 
steunende maatregelen ; 

dat de Rechtbank derhalve ten onrechte aan 
de voorzegde verordening verbindende kracht 
heeft ontzegd en het middel is gegrond ; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
voor zooverre, met bevestiging van het vonnis 
des Kantonrechters in dat opzicht, het bewezen 
verklaarde n.iet strafbaar is geoordeeld en de 
gerequireerde deswege van alle rechtsvervol
ging is ontslagen ; 

Rechtdoende krachtens art. 105 der wet op 
de Rechterlijke Organisatie : 

Vernietigt mede op voorschreven punten het 
vonnis van het Kantongerecht te Groningen 
van 21 December 1929; 

Qualificeert het bewezen verklaarde als: 
,,het te Groningen als eigenaar van een zich aan 
den openbaren weg bevindend gebouw niet toe
laten, dat daaraan vanwege de gemeente het 
ingevolge de motor- en rijwielwet vereischten 
waarschuwingsbord wordt bevestigd" ; 

Verklaart, waar van eenigen grond tot uit
sluiting der strafbaarheid niet is gebleken, dit 
feit zoomede den gerequireerde deswege straf. 
baar ; 

Toepassende de artt. 16bis en 17 der motor
en rijwielverordening van Groningen van 14 
~ove~ber 1927, n°. 26, gewijzigd bij verorde
mng dier gemeente van 25 Maart 1929, no. 10, 
23 en 91 Sr.; 

0. dat laatstgenoemd voorschrift op over
treding van art. 16bis een hechtenis van ten 
hoogste zes dagen of gelboete van ten hoogste 
vijf twintig gulden stelt, doch de Hooge Raad 
- waar verdachte te goeder trouw kan hebben 
gemeend een niet strafbaar feit te plegen - met 
de oplegging van na te noemen straf meent te 
kunnen volstaan ; 

Veroordeelt den gerequireerde tot een geld
boete van Mm gulden, bij gebreke van betaling 
en verhaal te vervangen door hechtenis van 
een dag. (Gem.-Sten.) 

18 Juni 1930. BESCHIKKI[G van den Hoo
gen Raad. (Straatbelasting der gemeente 
Hoorn). 

Voor de juistheid van een opgelegden 
aanslag is van belang de toestand bij den 
aanvang van het belastingjaar en niet de 
toestand, die later bij splitsing van den 
eigendomstoestand zou kunnen intreden. 

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

gemeente-ontvanger te Hoorn namens de ge
meente, tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen te Alkmaar 
van 12 Februari 1930 in zake een aanslag in 
de Straatbelasting der gemeente Hoorn, over 
het belastingjaar 1928, opgelegd aan A. te X. ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal van Lier, namens den Pro
cnreur-Generaal, strekkende tot vernietiging 
van de voornoemde uitspraak, voor zooverre 
daarbij de aanslag werd vernietigd, en tot 
handhaving van den s.anslag ook ten aanzien 
van perceel C. 83 ; 

0. dat belanghebbende ter zake van de hem 
i 1 ei endom toebeboorende perceelen, kada
straal bekend gemeente Hoorn, Sectie G. nos. 82 
en 83, over het belastingjaar 1928 werd aange
slagen in de straatbelasting dier gemeente ; 

dat op het bezwaar van belanghebbende de 
Raad der gemeente Hoorn bij beschikking van 
29 October 1929 den aanslag heeft gehandbaafd; 

dat echter de Raad van Beroep voornoemd 
den aanslag heeft vernietigd voor wat betreft 
het perceel gemeente Hoorn, Sectie C. n°. 83, 
op grond dat dit ongebouwd perceel noch aan 
een openbaren land- of waterweg in de gemeente 
Hoorn belendt, noch claarop uitgang beeft ; 
dat wel tusschen dit perceel en den openbaren 
weg het perceel C. no. 82 te voller breedte 
- 20 meter en meer - ligt ingeschoven, en, 
al moge de tegemvoordige eigenaar van C. n°. 83 
over het hem eveneens toebehoorend perceel 
C. no. 82 den openbaren weg, den Bobeldijk, 
kunnen bereiken, uit niets is gebleken, dat bij 
splitsing van den eigendomstoestand de eige
naar van C. n°. 83 eveneens over C. n°. 82 den 
Bobeldijk zou kunnen bereiken, en moet aan
genomen worden, dat hij alsdan aangewezen 
zou zijn op uitgang naar de tegenovergestelde 
zijde, naar het water de Kleine Wijzend, waar
van niet is beweerd, dat dit zou zijn een open
bare waterweg in de gemeente Hoorn ; 

0. dat hiertegen als middel van cassatie 
wordt aangevoerd : 

Schending of verkeerde toepassing van art 
242c der Gemeentewet en van de artt. 1 en 2 
der Verordening ·op de heffing eener belasting 
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ooder deo naam van Straatbelasting io de 
gemeeote Hooro; 

0. h ieromtreot: 
dat voor de juistheid vao den opgelegden 

aaosl.ag vao belaog is de toestaod bij den aan
vang van het belastingjaar 1928 en oiet de 
toestand clie in latere belastingjaren bij split
sing van den eigeodomstoestand zou kunnen 
intreden; 

dat, waar bij den aanvaog van gemeld belas
tingjaar belaoghebbende voor zijn perceel C. 
n° . 83, zij het over het perceel C. n°. 82, uitgaog 
had op den openbaren weg, den Bobelclijk, en 
niet op een anderen uitweg was aangewezen, 
de Raad van Beroep in strijd met de in het 
middel aangehaalde artikelen den aanslag, voor 
wat betreft het perceel C. n°. 83, heeft vernie
tigd; 

dat mitsdien de bestreden uitspraak niet in 
stand kan blijven en de Hooge Raad ten prin
cipale recht doende de beschikking op bezwaar
schrift liehoort te handhaven; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
H aodhaaft de bovenvermelde beschikking 

van den Raad der gemeente Hoorn. (B.) 

25 Juni 1930. BESCHIKKING van den Hoo
gen Raad. (Schoolgeldheffing aan de Hoo
gere Burgerscholen, de Handelsschool en 
het Erasmiaansch gymnasium te Rotter
dam.) 

Art. 1 der Verordening op de heffing van 
schoolgeld aan de gemeeotelijke Hoogere 
Burgerscholen, de gemeentelijke lycea voor 
meisjes en het Erasmiaansch gymnasium te 
Rotterdam van 28 Juli 1921 is in <lien zin 
te verstaan, dat ouders voor het voor hunne 
minderj arigekinderen verschulcligde school
geld belastingplichtig zijn, ook al zijn zij 
niet in het be it der ouderlijke macht. Deze 
uitlegging van het artikel is in overeen
stemming met art. 353 van het B. W., dat 
den ouders de verplichtiog oplegt om 
hunne minderjarige kinderen te onder
houden en op te voeden, <loch bij verlies 
der ouderlijke macht of voogclij hen niet 
ontheft van de verplichting om tot de 
kosten van onderhoud en opvoeding, naar 
evenredigheid van hun inkomen, bij te 
dragen. 

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

Administrateur van het bureau voor de regeling 
der Plaatselijke Belastiogen te Rotterdam tegen 
de uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen I aldaar dd. 11 Jan. 1930, 
betreffende den aanslag van A. te X. in de 
schoolgeldheffing aan de openbare Hoogere 
Burg rscholen, de Haodelsschool en het Eras
miaansch gymnasium te Rotterdam over het 
heffingsjaar 1928/1929; 

Gehoord het pleidooi van den eischr in cas
satie; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Besier, namens den Pro
cureur-Generaal, strekkende tot vernietiging 
van de bestreden uitspraak en tot bevestiging 
van de daarbij vernietigde beschikking van den 
Administrateur ; 

0., dat A. die voor het heffingsjaar 1928/1929 

in de schoolgeldheffing voor de openbare Hoo
gere Burgerscholeo enz. te Rotterdam was aan
geslagen voor een bedrag van f y ter zake van 
het volgen van het onderwijs door zijn zoon aan 
een der openbare Hoogere Burgerscholen, na 
vruchtelooze reclame bij den Administrateur 
voornoemd, zich heeft gewend tot den Raad 
van Beroep I te Rotterdam op grond, dat ruj, 
niet belast met de uitoefening der ouderlijke 
macht of voogclij ten onrechte in de schoolgeld
heffing zou zijn aaogeslagen ; 

O. dat de Raad van Beroep hierop in de be
' streden uitspra-ak heeft overwogen : 

,,dat tusschen partijen vaststaat, dat belang
hebbende in Oct. 1926 gescheiden is van echt 
en dat daarop de voogdij over zijn zoon Cornelia, 
die gedurende het schooljaar 1928/1929 de 
vierde Hoogere Burgerschool met vijfjarigen 
cursus te Rotterdam heeft bezocht, niet aan 
hem, <loch aan zijn gewezen echtgenoote is op
gedragen; 

,,dat de vraag of appellant onder die omstan
digheden wegens genoemd schoolbezoek be
lastingplichtig is, uitsluitend hare beantwoor
ding moet vinden in de gemeenteverordening 
van Rotterdam op de heffing van schoolgelden 
aan de openbare Hoogere Burgerscholen, 
Handelsschool en het Erasmiaansch gymna
sium, nu toch noch de Gemeentewet, noch de 
wet op het Middelbaar Onderwijs, noch eenige 
andere wet of verordening dier gemeente daarop 
eenig antwoord geven ; 

dat voor zoover ten deze va'n belang bij de 
aa;;_gehaalde verordening bepaald is : 

in art. 1 : Dit schoolgeld is verschuldigd door 
de ouders of voogden der leedingen of bij meer
derjarigheid door de leerlin$en zelven. Met 
ouders worden gelijkgesteld z\j, die ter beoor
deeling van Burgemeester en Wethouders zon
der vergoeding de verzorging van niet ouder
looze kinderen op zich hebben genomen; 

in art. 2 : Het schoolgeld wordt berekend naar 
het jaarlijksch inkomen van de ouders de~ le~r
lingen, of zoo het ouderlooze of meerderiar1ge 
leerlingen betreft, naar het jaarlijksch inkomen 
van dezen; 

in art. 3 : Indien beide ouders afzonderlijk 
zijn aange lagen in de Rijksinkomstenbela ting, 
wordt het schoolgeld berekend naar hun g~
zamenlijk inkomen en over hen omgeslagen m 
verhouding van ieders inkomen ; . 

in art. 4 : Het schoolgeld bedraagt per iaar : 
a. voor leerlingen, wier ouders beide of een van 
beiden, of voor ouderlooze of voor meerder
jarige leerlingen, die zelven- alhier hun hoofd
verblijf in den zin van art. 244a der Gemeen_te
wet hebben of in de ~ederlandsche kolomen 
wonen, enz. ; 

in art. 9 : Ontheffing van schoolgeld naa.~ 
tijdsgelang wordt desverlangd verlee~d: 2°. b!~ 
tusschentijdsch vertrek van den leerlmg, hetz1J 
ten gevolge van het overlijden van ouders of 
verzorgers, hetzij ten gevolge van het verhmzen 
van het gezin naar elders ; 

in art. 17 : Jaarlijks zenden de directeuren der 
Hoogere Burgerscholen aan den Administrateur 
eene opgave van de namen en adressen der 
ouders of verzorgers der nieuwe leerlingen, -
indien zij meerderjarig zijn, van de leerlingen 
zelven - die in den laatstelijk aangevangen 
cursus het ondenvijs zullen volgen; 

,,dat bij de beantwoording van de gestelde 
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vraag in de eerste plaats in.aanmerking moeten 
worden genomende aangehaalde bepalingen van 
art. 1 en art. 9, omdat daar wordt aangewezen 
wie tot betalen verplicht is, respectievelijk van 
betaling ontheven wordt; - terwijl de voor
schriften van de artt. 2 en 3 eerst daarna in aan
merking komen, omdat daar het bedrag van 
hetgeen betaald moet worden aan de orde is ; 

,,dat, waar nu eerstgenoemde voorschriften 
de ouders en voogden en de verzorgers disjunc
tief naast elkander hebben gesteld, terwijl in 
eerstgenoemde bepaling verzorgers met ouders 
worden gelijkgesteld, als bedoeling van den ge
meentelijken wetgever moet worden aangeno
men, dat zij schoolgeldplichtig zijn, die de min
derjarigen verzorgen, welke opvatting wordt 
gesteund door den inhoud van art. 17, waar aan 
de hoofden der scholen de verplichting wordt 
opgelegd om de namen en adressen der ouders 
of verzorgers der nieuwe leerlingen op te geven ; 

,,dat krachtens deze opvatting, nu ook de 
voogden niet eerst bij het ontbreken van ouders 
tot den betalingsplicht worden geroepen, ouders 
reeds dan niet meer tot het betalen van het 
schoolgeld in q uaestie verplicht z o lien zij n, 
wanneer een voogd met de verzorging van den 
minderjarige is belast ; 

,,dat, waar nu vaststaat, dat appellant niet 
is voogd over voornoemd kind noch met zijn 
verzorging belast is, de gehuldigde opvatting 
van art. 1 der Verordening medebrengt, dat 
appellant t egenover de gemeente Rotterdam 
niet tot betaling van schoolgeld verplicht is; 

,,dat de Administrateur nu we! heeft opge
merkt, dat bij art. 3 der Verordening dan toch 
bepaald is, dat, indien, zooals in dezen, beide 
ouders afzonderlijk zijn aangeslagen, het· 
schoolgeld over hen wordt omgeslagen in ver
houding van ieders inkomen, doch dat dit er 
niet toe kan leiden appellant in de gegeven om
standigheden schoolgeldplichtig te verklaren, 
omdat bedoelde bepaling geplaatst in een voor
schrift, waar over het bedrag van het school 
geld en niet over de aansprakelijkheid voor het 
schoolgeld gesproken wordt, niet de kracht kan 
hebben een aansprakelijkheid voor schoolgeld 
te scheppen, die niet strookt met die, voort
vloeiende uit art. 1 der Verordening, en omdat 
bedoelde bepaling, blijkbaar overgenomen uit 
art. 32 der wet op de Inkomstenbelasting 1914, 
geacht moet worden alleen betrekking te hebben 
op de ook in dit wetsvoorschrift voorziene ge
vallen en dus niet op het geval, dat het huwelijk 
ontbonden is; 

,,dat de Administrateur nu ook nog we! ver
wezen heeft naar art. 62 der Lageronderwijswet 
en naar art. 353 B. W., waarin bepaald is, dat 
de ouders verplicht zijn hunne minderjarige 
kinderen te onderhouden en op te voeden, en 
dat verlies van de ouderlijke macht of de voogdij 
hen niet ontheft van de verplichting om tot de 
kosten van onderhoud en opvoeding naar even
redigheid van hun inkomen bij te dragen, doch 
dat dit den administrateur niet baten kan, de 
eerstgenoemde bepaling niet, omdat het hier 
niet betreft schoolgeld voor het Lager Onder
wijs, doch schoolgeld voor het Middelbaar On
derwijs, en het tweede niet omdat art. 353 B . W. 
evenmin als art. 159 van dat Wetboek, als zijnde 
een voorschrift van burgerlijk recht, de strek
king kan hebben om een publiekrechtelijke ver
plichting tot het betalen van schoolgeld te 

-scheppen, wanneer de verordening, zooals in 
, dezen het geval is, dit niet zelve heeft gedaan" ; 

op alle welke gronden de bestreden beschik
king van den Administrateur en de daarbij ge
handhaafde aans.Jag vernietigd zijn, en verstaan 
is, dat deze niet had mogen zijn opgelegd ; 

O. dat tegen deze uitspraak is aangevoerd 
het navolgend middel van cassatie: 

Schending, althans verkeerde toepassing van 
de artt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 en 17 van de Veror
dening op de hefting van school ~eld aan <1.e 
gemeen e tijke Hoogere Buruerscbolen, de ge
meentelijke Lycea voor meisjes en het Eras
miaansch gymnasium te Rotterdam, vastge
steld bij besluit van den Raad der gemeente 
Rotterdam van 28 Juli 1921, zooals die ver
ordening sedert is gewijzigd, 159 en 353 
B. W., door, hoewel vaststaat, dat de aan
geslagene is vader van een minderjarig kind, 
dat een der onderwijsinrichtingen in de ge
melde Verordening bedoeld bezocht heeft ge
durende het schooljaar waarop de aanslag be
trekking heeft, den aanslag en de beschikking 
van ondergeteekende, waarbij die aanslag was 
gehandhaafd, te vernietigen en te verstaan, dat 
die aanslag ten onrechte was opgelegd, - en 
we! op onjuiste met de aangehaalde artikelen 
strijdige overwegingen: - immers op grond 
van de overwegingen, dat de strekking van ge
melde Verordening is, dat zij schoolgeldplichtig 
zijn, die de minderjarigen verzorgen en dat de 
voouden niet eerst bij het ontbreken der ouders 
tot den belastingplicht worden geroepen, en de 
ouders reeds dan niet meer tot het betalen van 
het schoolgeld verplicht zullen zijn, wanneer 
een voogd met de verzorging van den minder
j arige is belast ; 

ztilks hoewel de strekking van voormelde ver
ordening is, dat in de eerste plaats de ouders, en 
eerst bij ontbreken van ouders, de voogd school
geldplichtig is, terwijl verzorgers als zoodanig 
alleen schoolgeldplichtig kunnen zijn, indien zij 
zonder vergoeding de verzorging van niet ouder
zooze kinderen op zich hebben genomen, van 
welke omstandigheid in casu niets is gebleken ; 

terwijl ten oprechte het gedaan beroep op 
art. 3 is verworpen op den onjuisten grond, dat 
het daar bepaalde geacht moet worden niet be
trekking te hebben op het geval, dat het huwe
lijk is ontbonden, desalniettemin dit artikel met 
de opvatting van den Raad omtrent de betee
kenis van art. 1 niet te rijmen is ; 

en ten slotte, wat er ook zij van hetgeen de 
Raad omtrent de artt. 62 der Lager Onderwijs
wet en 353 en 159 B. W. opmerkt, toch aan deze 
artikelen geen beteekenis kan worden ontzegd 
voor de interpretatie van de gemelde Verorde
ning; 

O. hieromtrent: 
dat art. 1 der bovenvermelde gemeentelijke 

ve.ro rdening in dien zin is te verstaan, dat de 
belastingplicht wegens schoolgeld voor minder
jarige kinderen in de eerste plaats rust op de 
ouders en dat eerst bij gebreke van deze de 
voogd van minderjarige leerlingen mag worden 
aangeslagen ; 

dat de verordening voor den belastingplicht 
der ouders niet den eisch stelt, dat deze de 
ouderlijke macht bezitten of met de verzorging 
der kinderen belast zijn, doch geheel in het alge
meen spreekt van ,,de ouders" zulks in overeen
stemming met het Nederlandsch familierecht, 
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dat wel in art. 353 B. W. den ouders de ver
plichting oplegt hunne minderjarige kinderen 
te onderhouden en op te voeden, doch tevens 
uitdrukkelijk bepaalt, dat het verlies van de 
ouderlijke macht of voogdij hen niet ontheft 
van de verplichting om tot de kosten van onder
houd en opvoeding, naar evenredigheid van hun 
inkomen, bij te dragen ; 

dat, waar nu echtscheiding noodzakelijk ten 
gevolge heeft, dat de ouderlijke macht ophoudt 
te bestaan, en de verzor~ing van het minder
jarige kind, althans aan een der ouders wordt 
ontnomen zonder dat de verplichting om in de 
kosten van het onderhoud en de opvoeding bij 
te dragen voor dien ouder eindigt, het a!leszins ' 
rationeel is, dat ook de belasingplicht in de 
schoolgeldheffing daardoor niet een einde neemt; 

dat de gemeenteraad dit anders had kunnen 
bepalen, doch dat de betrokken gemeente
verordening geen voorschrift behelst, waarin 
dit i, ga1cnied; 

dat veeleer uit art. 2 het tegendeel valt af te 
leiden, nu daar wordt bepaald, dat het school
geld wordt berekend naar het jaarlijksch in
komen der ouders en eerst, wanneer het ouder
looze minderjarigen betreft, niet naar het in
komen van den voogd, maar naar dat der min
derjarigen zelve, ook weder geheel in overeen
stemming met het Burgerlijk Recht, dat den 
voogd niet verplicht uit eigen middelen voor de 
verzorging zijner pupillen te zorgen ; 

dat bet nu wel rationeel is cen voogd aan te 
slaan naar het inkomen van zijn pupil, dat hij 
geacht wordt te kennen, doch dat bet weinig 
aannemelijk is, dat men hem, zooals in de op
vattin_g van den Raad van Beroep geschieJt, 
zou willen aanslaan naar het inkomender ouders, 
dat hij dikwerf niet zal kennen, zoodat hij de 
juistheid van een hem opgelegden aanslag niet 
zou kunnen beoordeelen ; 

dat voorts voor deze opvatting pleit het 
tweede lid van art. 3 der Verordening voor
schrijvende, dat indien beide ouders afzonderlijk 
zijn aangeslagen in de Rijksinkomstenbelasting, 
het schoolgeld berekend wordt naar hun ge
zamenlijk inkomen en over hen, in verhouding 
van ieders inkomen, wordt omgeslagen ; 

dat de Verordening de uitdrukking ,,omslaan" 
bezigende in een dergelijk geval, wat bij echt
scheiding, zoo beide ouders in !even zijn, veel
vuldig zal voorkomen, den aanslag van ieder 
dier ouders en niet van den voogd voorschrijft, 
ofschoon toch de voogd als zoodanig en niet de 
ouders . met de verzorging der minderjarigen 
belast 1s; 

dat nu wel de Raad van Beroep in de bestre
den uitspraak heeft overwogen, dat bedoeld 
tweede lid van art .. 3, blijkbaar overgenomen 
uit art. 32 der Wet op de Inkomstenbelasting 
1914, geacht moet worden alleen betrekking te 
hebben op de in dit wetsvoorschrift voorziene 
gevallen en dus niet op het geval, dat het huwe
lijk ontbonden is, doch ten onrechte; 

dat men bij de formuleerin~ van art. 3, 2• lid, 
der Verordening vermoedeliJk wel gelet heeft 
op art. 32, maar dit geenszins heeft gevolgd en 
het zeer onwaarschijnlijk is, dat men, geheel in 
het algemeen van ouders sprekende, het geval 
van echtscheiding zou hebben willen uitsluiten; 

dat ten slotte de Raad van Beroep nog wel 
wijst op enkele artikelen der Verordening 
- 9 en 17 - waarin van ouders of verzorgers 

sprake is, maar dat daaruit toch niet blijkt, dat 
de verordening, de ouders belastingplichtig 
verklarende, dit alleen zou doen in het geval, 
dat zij tevens verzorgers der minderjarigen 
zijn; 

dat uit het bovenstaande volgt, dat het 
middel gegrond is en de uitspraak van den 
Ra-ad van Beroep niet kan blijven gehandhaafd; 

Vernietigt de bestreden uitspraak, en 
Bevestigt de beschikking van den Administra-

teur van 15 Nov. 1929. (W.) 

25 Juni 1930. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad. 

De straatbelasting kan alleen betrekking 
hebben op eigendommen, binnen de ge
meente gelegen. 

Gezien het beroepschrift in cassatie van de 
Cooperatieve Melkinrichting en Stoomzuivel
fabriek ,;Walcheren" v/h ,,de Landbouw" te 
Middelburg, tegen de uitspraak van den Raad 
van Beroep voor de Directe Belastingen aldaar 
dd. 29 April 1929, wegens haren aanslag in de 
straatbelasting der gemeente Middelburg over 
1927; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Besier, namens den Pro
cureur-Generaal, strekkende tot vernietiging 
van de bestreden uitspraak, van de daarbij 
bevestigde beschikking van den gemeenteraad 
en van den aanslag ; 

O. dat de belanghebbende cooperatieve ver
eeniging, die blijkens aanslagbiljet dd. 10 Sep
tember 1927 over bet belastingjaar 1927 in de 
straatbelasting der gemeente Middelburg was 
aangeslagen voor een bedrag van f 230.30, tegen 
dezen aanslag een bezwaarschrift heeft inge
diend bij den Raad dier gemeente, die hierop 
bij besluit van 16 November 1927 den opgeleg
den aanslag heeft gehandhaafd ; 

dat de vereeniging zich hierop heeft gewend 
tot den Raad van Beroep voornoemd; beweren
de, dat de aanslag niet juist was, daar de eigen
dommen, terzake waarvan de aanslag was op
gelegd, niet in de gemeente Middelburg, doch in 
de gemeente Koudekerke zouden zijn gelegen, 
waarop de Burgemeester de gegrondheid van 
den aanslag heeft volgehouden, daar art. 242 c 
der gemeentewet a ls eenig criterium voor de 
heffing der betrokken belasting stelt, dat deze 
betreft gebouwde eigendommen en daarbij be
hoorende erven, die aan openbare land- of 
waterwegen in de gemeente belenden of in de 
onmiddellijke nabijheid daarvan zijn gelegen, 
doch geenszins den eisch stelt, dat ook de be
trokken perceelen in de gemeente gelegen zijn ; 

dat deze niet in de woorden van het artikel 
gestelde eisch ook niet kan strooken met de be
doeling, daar toch de belasting becloelt te zijn 
een billijke bijdrage in de ten laste der gemeente 
komende kosten voor den aanleg en bet onder
houd der wegen, voor hunne verlichting ,en voor 
afvoer van water en vuil, en een perceel, ook 
a l ligt bet niet tusschen de grenzen der ge
meente, bij een en antler evenveel belang kan 
hebben als een in de gemeente gelegen perceel; 

0. dat de. Raad van Beroep hierop in de be
streden uitspraak heeft overwogen ; 

,,dat de Raad zich vereenigt met den inhoud 
en de conclusie van het vertoogschrift, die tot 
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de zijne maakt en overneemt, en mitsdien be
slist, dat de bestreden beschikking met juist
heid is gewezen en alzoo behoort te worden be
vestigd en de aanslag gehandhaafd" ; 

0. dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie is aangevoerd : 

Schending of verkeerde toepassing van de 
artt. 240, 242b, 242c en 242d der gemeentewet 
en art. 16 der wet van 19 December 1914, S. 564, 
daar de Raad t en onrechte heeft beslist, dat 
wegens eigendommen en erven, waarvoor de 
aanslag geschiedde, gelegen in de gemeente 
K oudekerke, derhalve buiten de gemeente Mid
d elburg, door laatstbedoelde gemeente eene 
straatbelasting mocht worden geheven ; 

O. dat op de vraag of het een gemeente ge
oorloofd is om de werking eener straatbelasting 
nit te strekken buiten haar grondgebied, in
voege a ls bij art. 1 der betrokken verordening 
van 26 Maart 1924, zooals <lit artikel luidt na de 
wijziging van 4 April 1927, goedgekeurd bij 
K. B. van 18 Juli 1927, n° . 11, is geschied, 
art. 242c der gemeentewet geen rechtstreeksch 
antwoord geeft ; 

dat bij gebreke daarvan deze vraag echter 
ontkennend behoort te worden beantwoord, 
zoowel omdat het plaatselijk karakter van ge
meentelijke . verordeningen veeleer beperking 
tot het gebied dier gemeente medebrengt, het
geen dan ook in onderscheidene bepa!ingen der 
gerf!eentewet t e voorschijn treedt, als met het 
oog op het zakelij ke eener straatbelasting, van 
welke, als drukkende op bepaalde eigendommen, 
hezwaarlijk kan worden aangenomen dat zij 
ook geheven zou kunnen worden van eigen
dommen buiten het gemeentegebied, wanneer 
de wet daartoe n iet uitdrukkehjk de bevoegd
heid geeft; 

dat dan ook ten aanzien der zakelijke belas 
tingen. bedoeld bij de artt. 242d en 242e der 
gemeentewet. de wetgever den plaatselijken 
aard daarvan heeft uitgedrukt, en, a l moge zulks 
in ar~. 242c n iet zoo duidelijk zjjn geschied, 
daarmt toch zeker niet mag worden afgeleid, 
dat hier aan den ~emeenteraad een ruimere 
bevoegdheid zou z1jn verleend ; 

dat derhalve de Raad van Beroep aan het 
betrokken artikel der gemeenteverorden_ing ten 
onrechte op <lit punt verbindende kracht heeft 
toegekend; 

Vernietigt de bestreden uit spraak en het 
daarbij gehandhaafde besluit van den gemeente
raad van Middelburg van 16 November 1927 · 

Vernietigt den opgelegden aanslag. ' 
(Gem.-Stem.) 

26 ·Juni 1930. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandscbe Zaken en 
Landhouw aan de Gemeentebesturen be
~reffende overtreding der Zegelwet 1917 
m verband met het indienen van sollici
tatierekesten . 

De Minister van Financien heeft ter zake van 
nevensvermelde aangelegenheid, het volgende 
onder m1Jn aandacht gebracht: 

,,H et is mij gebleken , dat door verscheidene 
gemeentebesturen niet voldoende de hand ge
houd_en wordt aan het voorschrift van art. 23, 
n°. 3, der Zegelwet 19l7, dat sollicitatierekesten 
and ere dan die vrijgesteld in art. 32, no. 3, j uncto 
n°. 1, sub a, aan zegelrecht zijn onderworpen. 

Dit misbruik breidt zich aanzienlijk nit. In een 
bepaald geval waren van de 140 ingekomen. 
verzoekschriften er 69 ongezegeld. 

Het schijnt voor te komen, dat v66r het doen 
1 eener keuze de ongezegelde rekesten niet steeds. 

terzijde worden gelegd. Treft het dan, dat de
inzender van zulk een ongezegeld rekest voor 
eene behoeming in aanmerking gebracht moet 
worden, dan wordt hij uitgeno0digd zijn ver
zoek door een antler op zegel gesteld te vcrvan
gen. Het is duidelijk, dat, ofschoon aan de be
noeming zelf ~lechts het gezegelde rekest· van 
den voorgedragene ten grondslag ligt, bij de be
oordeeling der verschillende sollicitanten reke
ning met alle, ook met de ongezegelde, verzoek
schriften werd gehouden. Aldus overtreedt het 
gemeentebestuur art. 15 der Zegelwet 1917." 

Ik moge u, voor zoover dit noodig is, op deze · 
onre~elmatigheid wijzen, t emeer d -, ar een han-
delw,jze a ls boven ge ignaleerd, ook den adres--
santen-zelf aan vervolging bloot stelt. , 

Wellicht verdient het daarom aanbeveling· 
om in van de gemeentebesturen uitgaande ad
vertenties tot oproeping van sollicitanten uit
drukkelijk te wijzen op het wettelijk voorschrift, 
dat de candidaten hun verzoekschrift moeten_ 
indienen per geuigeld rekest. (W. v. G.) 

30 J uni 1930. BESLUIT tot nadere wijzi- . 
ging van het Koninklijk besluit van 26 , 
October 1906 (Staatsblad n°. 273), hou
dende bepalingen omtrent de Commissien. 
van deskundigen voor de Rijnvaart en om
trent de Rijnschippers- en scheepspatenten .. 
s. 270 . 

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

Waterstaat en van Buitenlandsche Zaken 
van 28 Mei 1930 , La. U., Afdeeling Vervoer
en Mijnwezen, en van 28 Mei 1930, n°. 14984 , 
Di rectie van Economi che Zaken ; 

Gez ien Ons besluit van 26 October 1906 
(Staatsblad n°. 273), het laatst gewijzigd bif 
Ons beslui t van 7 November 1927 (Staatsblaa 
D 0

• 349); 
Gezien de door de Centrale Commissie voor · 

de Rijnvaart aangenomen resolutie; 
Den R aad van State gehoord ( ad vies van . 

17 Juni 1930, n° . 33); 
Gelet op de nadere voordracht van Onze 

M inisters van Waterstaat en van Buitenland
sche Zaken van 20 Juni 1930, La. T.T. , Af
deeling Vervoer. en Mijnwezen, en van 21 
Juni 1930, n°. 19892, Directie van Econo
mische Zaken; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
I. dat Ons bes luit van 26 October 1906 · 

(Staatsblad n°. 273), het laatst gewijzigd bij 
Ons besluit van 7 November 1927 (Staatsblaa· 
n°. 349), zal worden aangevuld als volgt: 

Aan artikel 8 wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende: 

Voor hen, die een patent wenschen te ver
krijgen voor het op het ri viervak Bazel
Straatsburg voeren van een vaartuig van de 
soort, die het kanaal van de Rhone naar den 
Rijn bevaren, zal het in den loop van de 
twee aan de aanvraag van het patent vooraf
gaande jaren volbracht hebben van vier en 
twintig stroomafwaartsche reizen op dit rivier-
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vak worden gel ijkgesteld met den in het I 

vorige I id , bedoelden voorbereidingstijd. 
II. dat <lit besluit in werking treedt op 1 

Juli 1930. 
Onze Minister van Waterstaat is belast met 

de uitvoering van <lit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Finse, den 30sten Juni 1930. 
WILHELMINA. 

De 11:finister van Waterstaat, P. J. Rey me r. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 
(Uitgeg. 21 Jul i 1930.) 

30 Juni 1930. BESLUIT tot nadere aanvul
ling van het Koninklijk besluit van 30 
December 1924 (Staatsblad n°. 617) tot 
bekracht iging van een R eglement betref
fende het verleenen van patenten voor 

1 
Rijnschi ppers. S. 271. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers vau 

Waterstaat en van Bui tenlandsche Zaken van 
28 Mei 1930, La. U., Afdeeling Vervoer- en 
Mijnwezen, en van 28 Mei 1930, n°. 14984, 
Directie van Economische Zaken; 

Gelet op artikel 3 van het Verdrag van 14 
December 1922 met daarbij behoorend aan
vullend protokol van 22 December 1923 
(Staatsblad n°. 269 van 1925), gesloten tus
schen N ederland en de andere in de Centrale 
Commissie voor de Rijnvaart vertegenwoor
digde Staten - protokol 43 van de December
zitting 1922 en protokol 22 van de December
zitting 1923 van bedoelde Commissie - ter 
vervanging van de artikelen 15 tot en met 21 
der herziene Rijnvaartakte van 17 October 
1868 (Staatsblad n°. 75 van 1869) en van het 
Verdrag van 4 Juni 1898 (Staatsblad n°. 277 
van 1899); 

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

Gezien de door de Centrale Commiss ie voor 
de Rijnvaart in Hare zitting van April 1930 
goedgekeurde nadere aanvulling van het 
Reglement betreffende het verleenen van pa
tenten voor Rijnschippers; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
17 Juni 1930, n°. 33); 

Gelet op de nadere voordracht van Onze 
voornoemde Ministers van 20 Juni 1930, La. 
T.T. , Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen en 
van 21 Juni 1930, n°. 19892, Directie van 
Economische Zaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te be pal en als volgt: 
Art. 1. Aan Artikel 1 van het Reglement, 

bekrachtigd bij Ons besluit van 30 December 
1924 (Staatsblad n°. 617), betreffende het 
verleenen van patenten voor Rijnschippers, 
wordt een nieuw I id toegevoegd, 1 uidende: 

Voor hen, die een patent wenschen te ver
krijgen voor het op het riviervak Bazel
Straatsbu,·g voeren van een vaartuig van de 
soort, die het kanaal van de Rhone naar den 
Rijn bevaren, zal het in den loop van de 
twee aan de aanvraag van het patent vooraf
gaande jaren volbracht hebben van vier en 

twintig stroomafwaartsche reizen op <lit ri
viervak worden gelijkgesteld met den in het 
vorige I id bedoelden voorbereidingstijd. 

2. Dit besluit treedt in werking op 1 Juli 
1930. 

Onze Ministers van Waterstaat en van Bui
tenland che Zaken zijn belast met de uitvoe
ring van <lit besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschr ift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Finse, den 30sten J uni 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P. J. Rey me r. 
De :Minister van Buitenlandsche Zaken, 

B e e I a e r t s v a n B I o k 1 a n d. 
( Uitgeg. 21 J uli 1930.) 

3 Jul i 1930. BESLUIT, houdende wijziging 
van artikel 10 van het Radio-reglement 
1930 en vaststelling van regelen ten aan
zien van de controle op de uitzendingen 
van den Radio-omroep. S. 272. 

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

Waterstaat van 11 Juni 1930, nr. 3, Hoofd
bestuur der Posterijen, Telegrafie en Tele
fon ie; 

Gelet op artikel Ster van de Telegraaf- en 
Telefoonwet 1904 (Staatsblad nr. 7), zooals 
deze laatstelijk is aangevuld en gewijzigd bij 
de wet van 12 Mei 1928 (Staatsblad nr. 169); 

Gelet op artikel 10 van het Radio-regle
rnent 1930, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 9 Mei 1930 (Staatsblad nr. 159) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 J uni 1930, nr. 38); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 Juni 1930, nr. 7, 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. I. Artikel 10 van bet Radio-reglement 
1930 wordt gelezen als volgt: 

1. De controle op hetgeen door middel van 
de inrichtingen wordt uitgezonden, a lsmede de 
richtlijnen volgens welke deze zal worden 
uitgeoefend door een door Ons te benoemen 
lichaam, worden door Ons bij afzonderlijken 
algemeenen maatregel van bestuur geregeld. 

2. De in artikel 2 bedoelde omroep-organi
saties zijn verplicht zich aan deze controle te 
onderwerpen en op te volgen hetgeen ter uit
voer ing daarvan overeenkomstig het eerste l id 
van <lit artikel aan haar is voorgeschreven of 
wordt opgedragE>n. 

Art. II. 1. De controle op hetgeen door 
middel van de inrichtingen, bedoeld in artikel 
3ter der Telegraaf- en Telefoonwet 1904 
(Staatsblad nr. 7), wordt uitgezonden, ge
schiedt volgens de bepalingen van het regle
ment, hetwelk aan <lit besluit is gehecht. 

2. H et in het eerste lid van <l it a rtikel be
doelde reglement, zooals het bij <lit besluit 
is vastgesteld en bij nadere Koninklijke be
sluiten mocht worden gewijzigd, kan worden 
aangehaald a ls: ,,Radio-controle-reglement 
1930". 

Art. III. De bepalingen van <lit besluit als
mede van het daarbij behoorende reglement 
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treden in werking op den tweeden dag na 
dien der dagteekening van het Staatsblad, 
waarin zij zijn geplaatst. 

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

Finse, den 3den Juli 1930. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Waterstaat, P. J. R ey me r. 
( Uitgeg. 8 Juli 1930.) 

Radio -Con trole-Reglement. 

Art. 1. 1. Op de uitzendingen van den 
Radio-omroep wordt controle uitgeoefend door 
een commissie van 5 leden, die op voordracht 
van Onzen Minister van Waterstaat door Ons 
worden benoemd en ontslagen. 

2. Een der leden wordt door Ons als voor
zitter aangewezen. 

3. De commissie draagt den naam van 
Radio-Omroep controle-commissie. 

4. De Seoretaris van den Radio-raad is 
ambtshalve secretaris van de Radio-Omroep 
controle-oomm iss ie. 

Art. 2. 1. Aan de Radio-Omroep controle
commissie worden 3 ambtenaren (Radio-Om
roep controleurs) toegevoegd, die belast wor
.clen met naar bepaalde uitzendingen te luis- · 
teren. 

2. Deze ambtenaren worden benoemd, ge
schorst en ontslagen door Onzen Minister van 
Waterstaat en genieten een salaris. 

Art. 3. De instructie van de Radio-Omroep 
controle-commissie wordt door Ons vastge
steld; die der controleurs door Onzen Minis
ter van Waterstaat. 

Art. 4. Jaarlijks brengt de Radio-Omroep 
controle-commissie aan Ons een verslag uit 
omtrent hare werkzaamheden. 

Art. 5. De controle zal worden uitgeoefend 
for voorkoming van gevaar voor de veiligheid 
van den Staat, de openbare orde of de goede 
:zeden. 

Art. 6. Er zal zijn een preventieve en een 
.repressieve controle. 

Art. 7. 1. De preventieve controle bestaat 
uit het vooraf onderzoeken van de program
ma's, waarbij overlegging gevraagd kan wor
den van een schema of van den tekst der uit
zendingen. 

2. Indien tegen een programma of een 
,onderdeel daarvan bezwaar bestaat, deelt de 
Commissie deze bezwaren zoo spoedig moge
lijk aan de betrokken omroep-organisaties 
mede. Zoolang aan deze bezwaren tot genoe
_gen van de Commissie niet is tegemoetgeko
men, mag niet tot ui tzending van dat pro
gramma of dat gedeelte van het programma 
wordon overgegaan. 

Art. 8. 1. In geval het uitgezondene af
wijkt van het toegelaten programma of van 
hetgeen na overlegging tot geen bezwaar heeft 
aanleiding gegeven, zonder dat voor deze af
wijking nader goedkeuring is verleend, zal de 
uitzending kunnen worden afgebroken. 

2. Overigens zal geen afbreking eener uit
'2:ending mogen plaats vinden. 

Art. 9. 1. De repressieve controle bestaat 

rn:10. 

uit het luisteren naar de uitzendingen en het 
eventueel opnemen daarvan op wasrollen. 

2. Voor uitzendirigen tegen welke bij de 
Commissie bezwaar bestaat, zal de omroep
organisatie, die het aangaat, ter verantwoor
ding worden geroepen. 

Art. 10. Verantwoordelijk voor de uitzen
ding is de omroep-organisatie of de uitzender, 
aan wien machtiging tot de desbetreffende 
uitzending is verleend. 

Art. 11. 1. Onverminderd de in het Radio
reglement 1930 gestelde straffen en de in de 
machtigingen gestelde boetebepalingen, kan 
de Radio-Omroep controle-commissie aan den 
Minister van \Vaterstaat voorstellen de ver
antwoordelijke omroep-organisatie voor een 
bepaalden tijd niet te doen uitzenden. 

2. De bij toepassing van he.t bepaalde in 
het vorige lid vrijkomende zendtijd wordt door 
Onzen Minister van Waterstaat, den Radio
raad gehoord, over de andere omroep-organi
saties verdeeld. 

Art. 12. 1. De overeenkomstig de bepalin
gen van het Radio-reglement 1930 tot uitzen
ding gemachtigde omroep-organisaties zijn 
verplicht: 

a. · tijdig aan de Radio-Omroep controle
commissie de uit te zenden programma's te 
doen toekomen; : 

b. op verzoek van die Coffi.\llissie aan haar 
den woordelijken tekst te doen toekomen van 
de uitzendingen; 

c. alle gevraagde inlichtingen te verschaf
fen omtrent den aard der uitzendingen. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 3 Juli 
1930 (Staatsblad n°. 272). 

Mij bekend, 
De Minister van Waterstaat, P. J . Rey me r. 

3 Jnli 1930. BESLUIT t er uitvoering van 
artikel 132, derde lid, der hooger-onder
wijswet. (Amerikaansche getuigschriften .) 
s. 273. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
2 Juni 1930, n°. 2509 3, afdeeling Hooger Onder
wijs; 

Gelet op artikel 132, derde lid, dcr hooger
onderwijswet; 

Gezien de adviezen van ieder dersenaten van 
de universiteiten; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 Juni 1930, n°. 30); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 Juni 1930, n°. 2957, 
afdeeling Hooger Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel,. 
1. Zij, die in Amerika den graad van Bache

lor of Divinity hebben verworven aan eene der 
volgende instellingen van hooger onderwijs, zijn 
vrijgesteld van het afleggen van het candidaats
examen in de godgeleerdheid : 

Hartford Theological Seminary te Har1;ford 
(Conn.); 

Yale University School of R eligion to New
Haven (Conn.); 

34 
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Catl)olic University of America, School of 
Sacred. Sciences t e Washin!rton (D.C.); 

Mc. Cormick Theological Seminary t e Chicago 
(Ill.); 

University of Chicago Divinit y School te 
Chicago (Ill .); 

Garrett-Biblical Institute, Northwestern Uni
versity t e E vanst on (Ill. ); 

Presbyterian Theological Seminary of K en-
tucky, t e Louisville (Ky. ) ; · 

Southern Baptist Theological Seminary t e 
Louisville (Ky.) ; 

Boston University School of Theology t e 
Boston (Mass.) ; 

Andover Theological Seminary, H arvard 
University t e Cambridge (Mass.) ; 

Episcopal Theological School t e Cambridge 
(Mass. ); 

Harvard University Divinity School t e Cam
bridge (Mass.) ; 

Newton Theological Institution t e N ewton 
Center (Mass.); 

Western Theological Seminary of t he R efor-
med Church of America t e H olland (Mich. ) ; 

Calvin Seminary t e Gra nd Rapids (Mich .) ; 
Drew Theological Seminary t eMadison(N.I. ); 
Theological Seminary of t he R eformed Church 

of America t e New Brunswick (N.I.); 
Princeton Theologica l Seminary of the Pres

byterian Church t e Princet on (N.I.); 
Auburn Theological Seminary t e Auburn 

(N.Y.); 
General Theological Seminary of t he Prot es

tant Episcopal Church t e N ew York (N.Y.); 
J ewish Theological Seminary t e New York 

( .Y .); 
Union Theological Seminary t e New York 

(N.Y.) ; 
Rochest er Theological Seminary t e R ochest er · 

(N.Y.); 
Hebrew Union College te Cincinnati (Ohio); 
Oberlin College Theological Seminaryte Ober

lin (Ohio) ; 
Crozer Theological Seminary t e Chest er (Pa.) ; 
Theological Semina ry of t he General Synod 

of the E vangelical Lutheran Church in the 
United Stat es te Gettysburg (Pa.) ; 

W estern Theological Seminary te P ittsburgh 
(Pa.); 

Southwest ern Baptist Theological Seminary 
t e F or t Worth (Texas) ; 

U nion Theological Seminary in Virginia t e 
Richmond (Va.) 

2. Zij , die in Amerika den graad van Master 
of Laws hebben verworven aan een van de 
Laws Schools, welke lid zij n va,n de Association 
of American Law Schools, zijn vrijgesteld van 
het afleggen van het candidaatsexamen in de 
r echtsgeleerdheid. 

3. Zij , die in Amerika den graad van Master 
of Pharmacy hebben verworven aan eene der 
inst ellingen , die lid zij n van de Association of 
Colleges of Pharmacy, zijn vrijgesteld van het 
cand idaatsexamen, hetwelk leidt tot een docto
raal examen in de faculteit der wis- en natuur
kunde met hoofdvak pharmacie. 

4. Zij, die in Amerika den graad van Mast er 
of Science hebben verworeven aan eene der 
universiteiten, die lid zijn van de Association 
of American U niversit ies, zijn vrijgesteld van 
het a.fl eggen van het cand idaatscxamen in de 
wis- en natuurkunde. 

5. Zij , die in Amerika den graa d van Mast er 
of Arts hebben verworven aan eene der uni
versiteiten , die lid zij n van d e Association of 
America n Universities , zijn vrijgest eld van het 
afleggen van het candidaatsexamen in. de lette
r en en wii s begeert e. 

Onze Minist er van Onderwij s, Kunst en en 
W et enschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit , hetwelk in het S taatsblad zaI 
worden geplaat st en waarvan afschrift z"'t 
worden gezonden aan den R aad van State. 

Finse, den 3den Juli 1930. 
WILHELMINA. 

De llfinister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. T e rp s tra. 
( Uitgeg. 22 Juli 1930.) 

3 J uli 1930. BESLUIT, houdende wijziging 
van het Rijkstelegraafreglement 1926. 
s. 274. 

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

(S taatsblad n°. 7) ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 23 Mei 1930, n°. 12, Hoofd
bestuur der P osterijen, Telegra fie en Tele
fonie; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
10 Juni 1930, n° . 40) ; 

Gezien het na der r apport van Onzen voor
noemden Minister van 20 Juni 1930, n° . 11, 
H oofdbestuur der P oster ij en, Telegrafi e en 
Telefonie; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
pa len : 

A rt. I. Artikel 19 va n bet Rijkstelegraaf
reglement 1926 word t gewijzigd als volgt :' 

in het l ste lid sub d wordt de aanhef ge
lezen: 

,,indien bij de aanbieding het verlangen 
tot behandeling al.s re geerings-tel egram wordt 
te kennen gegeven, tel eg,·am ,nen over dienst
zakcn van :"; 

de voorlaatste en laatste zinsnede van het 
l ste lid sub d worden gelezen: 

,,de bevelvoerende officieren van H are,· 
Majesteits schepen en vaartuigen van oorlog 
aan den Minister van Defensie en aan de 
commandanten (c. q. ondercommandanten) 
der Mar ine; 

de off icieren en onderofficieren der Ko
ni nklij ke Marechaussee en der Poli t ietroe
pen ·" · 

h~t i ste lid sub e wordt gewijzigd als volgt: 
de l ste zi nsnede wordt gelezen : 
,,e. te]egra.rnmen van garnizoenscomman

danten, betrekking hebbende op bet verl ee
nen van mi l itairen bijstand ;"; 

in de 2de zinsnede wordt ,,Motordienst en 
Vaartui gdi enst" gewijzigd in ,,Motordienst en 
Vaartuigendienst"; 

het l ste I id sub / wordt gelezen : 
,,/. telegrammen van de Nederlandsche en 

vreemde diplomatieke en consula ire vertegen
woordigers;"; 

in het l ste lid sub i wordt ,,officieren van 
J ustitie" gewijzigd in ,,Officieren van Ju
st itie" · 

het iste lid sub j wordt gewijzigd als vol gt: 
,,j. indien bij de aanbieding het verlangen 
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tot behandeling als reiJeeringstelegra11i wordt 
te kennen gegeven, telegrammen over dienst
zaken van: 

den Procureur-Generaal van den Hoogen 
Raad der Nederlanden ; 

de Procureurs-Generaal der gerechtshoven; 
den Advocaat-Fiscaal van het Hoog Mili

tair Gerechtshof; 
den Auditeur-Mil itair van den Krijgsraad; 
den Fiscaal bij den Krijgsraad binnen het 

Rijk in Europa voor de zeemacht te Willems
oord; 

de Officieren van Justi t ie; 
de burgemeesters in hunne hoedanigheid 

van hulpofficier van J ustitie; 
de rechters-commissarissen ; 
de kantonrech ters ; 
de comm issarissen van politie; 
de Districts-commandanten, tevens Inspec-

teurs, der Rijksveldwacht ; "; 
het l ste lid sub k wordt gewijzigd als volgt: 
,,k. telegrammen over dienstzaken van: 
den Agent van het Ministerie van Finan-

cien te Amsterdam aan den Minister van 
Financi0n; 

den Directeur van het Rijksinkoopbureau te 
's-Gravenhage ·" · 

in het lste 'lid sub l wordt de eerste zin
snede vervangen door het volgende: 

,,l. indien bij de aan bieding het ve,·langen 
tot behandeling als regeeringstelegram wordt 
te kennen gegeven: 

telegrammen van of aan de Rijkswater
staatsam btenaren en -beambten, betreffende 
den toestand der rivieren , waterhoogten (met 
uitzondering van die omtrent de gewone da
gelijksche waterstanden), ongevall en met dij
ken , sluizen en andere werken, het bekend
maken van stremming van bet verkeer over 
schipbruggen en groote veren ;"; 

het lste I id sub l , laatste zinsnede wordt 
gelezen: 

,,telegrammen over dienstzaken van den 
Rijkswaterstaat zee,· dringende gevallen be
trefl ende van of aan den Directeur-Generaal, 
de Hoofdingenieurs-Directeuren, Hoofdinge
nieurs, Ingenieurs, Technisch-ambtenaren, de 
Rijkshavenmeesters en de kanaalwachters ;"; 

het l ste lid sub 11t wordt gelezen: 
,,m. indien bij de aanbieding het verlan

gen tot behandeling regeeringstelegram word/, 
te kenncn gegeven: 

telegrammen van de hoofden der kustwacht
posten omtrcnt al wat betrekking heeft op de 
kustbewaking, aan de redd ingsmaatschappijen, 
sleepdiensten en bergingsmaatschappijen, aan 
de Commissarissen en Directeuren van het 
loodswezen, aan de Commandanten (c. q. 
onder-comm a ndanten) der Marine en andere 
autorite iten en aan elkander onderli ng; 

telegrammen, betreffende den vredeskust
wachtdienst, van de Directeuren en Commis
sarissen van bet loodswezen en den Chef der 
Marine- kustwacht {wat dezen laatste betreft, 
na installing van den ,,voorloop igen Marine
kustwachtdienst"); 

stormwaarschuwingstelegrammen;" ; 
het l ste lid sub o wordt gewijzigd als volgt: 
,,o. telegrammen over dienstzaken, gewis-

seld tusschen den Inspecteur-Generaal van 
spoor- en tramwegen en de onder hem ge
plaatste ambtenaren, alsmede de telegrammen 

ove1· dienstzaken gewisseld tusschen dien In
specteur-Generaal en bedoelde ambtenaren 
eenerzijds en de bestuurders van spoorweg
di ensten anderzijds;" ; 

het l ste lid sub p, 2de zinsnede wordt ge
wijzigd a ls volgt: 

,,telegrammen afkomstig van den Direc
teur va n het Staatsboschbeheer;" ; 

in het 2de lid wordt ,,de diplomatieke en 
consulaire ambtenaren der contracteerende re
geeringen" gewijzi gd in ,,de diplomatieke en 
consulaire vertegenwoordigers van vreemde 
Regeeringen"; 

in het 5de lid wordt ,,telegrammen van 
consulaire ambtenarcn" gewijzigd in ,,tele
grammen van consulaire vertegenwoordige~s". 

Art. II. Artikel 24 van genoemd reglement 
wordt gewijzigd als volgt: 

in het 2de lid wordt ,,een Rijkskantoor" 
vervangen door ,,een zelfde Rijkskantoor" ; 

het 8ste lid wordt gelezen: 
,,Voor de draadlooze wisseling van tele

grammen tusschen den vasten wal en de Ne
derl a ndsche lichtschepen zijn geen extra
kosten verschuldigd; voor deze telegrammen 
afkomstig van of bestemd voor Nederland
sche kantoren is ui tsluitend het tarief ge
noemd in het eerste lid van <lit artikel van 
toepass ing.". 

Art. III. N a artikel 26 van genoemd regle
ment wordt een nieuw artikel opgenomen, 
luidende: 

Maatregelen bij wan betaling. 
,,Art. 26bis. Bij nalatigheid in de betaling 

van kosten wegens zonder dadelijke betaling 
aangeboden telegrammen, zal de Directeur
Generaal ter verkrijging van die betal ing, in 
elk bijzonder geval de wettige middelen aan
wenden, welke hij passend acht. De nalatige 
is in dat geval zonder ingebrekestelling, 
enkel en alleen door zij ne nalatigheid, blij 
kende uit de desbetreffende ambtelijke aan
teeken ing op de aangeboden quitantie, boven 
de telegramkosten verschuldigd de door den 
Directeur-Generaal te bepalen kosten voor het 
Staatsbedrijf uit die nalatigheid voortvloeien
de.". 

Art. IV. De laatste zinsnede van het 7de 
lid van artikel 40 van genoemd reglement 
wordt gelezen als volgt: 

,,De bestelling van de overige telegrammen 
met inbegrip van die met aanwijzing = Dag = of = Jour =, geschiedt den vol genden 
morgen om 7 uur." 

Art. V. H et eerste lid van artikel 51 van 
genoemd reglement wordt gelezen als volgt: 

,, Telegrammen, bestemd voor plaatsen in 
Nederl and, waar geen kostelooze bestelling 
plaats vi ndt, kunnen op verzoek van den af
zender per bode van daarvoor door de tele
graafadmini stratie aangewezen kantoren uit 
worden besteld. De a fzender kan ook verzoe
ken dat zijn telegram per telegraaf naar een 
door hem aangewezen kantoor wordt overge
bracht en van daar per bode of per post naar 
zijn bestemming wordt gezonden. In <li t laat
ste geval is de telegraafadministratie echter 
bevoegd, indien aan de bodebezorging voor 
den dienst bijzondere bezwaren zijn verbon
den, bezorging per bode te weigeren." 

Art. VI. Het 3de lid van artikel 55 van 
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genoemd reglement wordt gelezen als volgt: 
,,Perstelegrammen tegen verlaagd tarief 

worden op elk uur van den dag of van den 
nacht aangenomen en overgeseind." 

Art. VII. Het 5de lid van artikel 58 van 
genoemd reglement wordt gelezen als volgt: 

,,Van de per telefoon of langs een verbinding, 
als bedoeld in art. 8, aangeboden telegrammen 
wordt op verzoek kosteloos een afschrift uit
gereikt. Van per telefoon of langs een verbin• 
ding, als bedoeld in artikel 8, afgeleverde te
legrammen wordt op verzoek van den ge
adresseerde het formu lier, waarop het tele
gram is opgenomen, of, ter beoordeeling van 
den telegraafdienst, in de plaats daarvan een 
afschrift, kosteloos uitgereikt. I ngeval be
langhebbende dadelijke bezorging verlangt. is 
daarvoor een recht van 10 cent verschuldigd, 
indien zij geschiedt binnen den in artikel 38 
bedoelden kring. Wordt bestelling buiten 
dien kring verzocht, clan wordt het voor be
zorging va n telegrammen voor dezelfde be
stemm ing geldende bodeloon geheven." 

Art. VIII. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van den l sten September 1930. 

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

Finse, den 3den Juli 1930. 
WILHELMI A. 

De :Aliniste,· van Waterstaat, P. J. Rey me r. 
( Uitgeg. 24 J uU 1!130.) 

3 Juli 1930. BESLUIT t-ot nadere wijziging 
van het Tramwegreglement. S. 275. 

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

Waterstaat van 21 Mei 1930, n°. 494, afdeeling 
Vervoer- en Mijnwezen; • 

Gelet op artikel 5, vijfde lid, der Locaalspoor
en Tramwegwet. ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 10 
Juni 1930, n°. 41); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 Juni 1930, n°. 483, 
afdeeling Vervoer- en Mjjnwezen ; 

IIebben goedgevonden en verstaan: 
het Tramwegreglcment, vastgesteld bij Ko

ninklijk besluit van 24 Februari 1920 (Staaf.s
blad n°. 85), het laatst gewijzigd bii K oninklijk 
besluit van 13 Ma.art 1929 (Staatablad no. 76), 
te wijzigen als volgt : 

Artikel 83, paragraaf 3, letter k, wordt ge
lezen als volgt : 

,,k. tramrijtuigen, welke stilbouden tot het 
,,in- of ui~laten van reizigers, voorbij te rijden 
,,aan de z1Jde, waar moet worden in- of uitge
,,stapt, tenzij a.an die zijde langs de trambaan 
,,een vlucbtheuvel aanwezig is." 

Onze Minister van W aterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatablad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State m edep:edeeld zal worden. 

Finse, den 3den Juli 1930. 
WILHELMINA, 

· De Minister van Waterstaat, 
P. J. R ev m er. 

( Uit,geg. 24 Juli 1930.1 

3 Juli 1930. BESLUIT tot wijziging van het 
Reglement van politie voor de visschers
haven te IJ,nuiden, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 3 Augustus 1921 
(Staatsblad n°. 1020) en gewijzigd bij 
Koninklij k besluit van 22 December 1925 
(Staatsblad n°. 480). S. 276. 

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

Waterstaat van 5 Mei 1930, La. M., afdee
ling Waterstaatsrecht ; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad n°. 69) tot vaststelling van bepalingen 
betreffende 's Rijks waterstaatswerken; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 Mei 1930, n°. 18); 

Gezien bet nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 17 J uni 1930, n°. 443, 
afdeeling vVaterstaatsrecht; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
H et Reglement van polit ie voor de vis

schershaven c. a. te !Jmuiden, vastgesteld bij 
Ons beslu it van 3 Augustus 1921 (Staatsblad 
n°. 1020) en gewijzigd bij Ons besluit van 22 
December 1925 (Staatsblad n°. 480) nader te 
wijzigen als volgt: 

I. in artikel 2, eerste lid , onder g, verval
len de woorden: ,,de Inspecteurs-Generaal"; 

II. in artikel 3, eerste lid, worden tus
schen de woorden ,,worden" en ,,all een" in
gevoegd de woorden: ,,behoudens vergunning 
van den Directeur". 

III. artikel 14 wordt gelezen: 
,,Art. 14. Het is, tenzij met vergunning 

van den havenmeester, verboden op de los- of 
laadplaatsen, op de loopbrug of op de boor
den van de haven andere voorwerpen of goe
deren neder te leggen dan die, welke zijn ~e
lost of moeten worden ingescheept of goede
ren te laten liggen na verloop van den door 
of vanwege den havenmeester voor de inla
ding of wegvoering bepaalden termijn." . 

IV. artikel 15 wordt gelezen: 
,,A rt. 15. 1. Het is, tenzij met vergunning 

van den Directeur, verboden op de wegen of 
hunne bermen en op de terre inen, behoorende 
tot het Staatsvisschershavenbedrijf, voorwer
pen of goederen neer te leggen, bouwmateria
len op te slaan, rij- of voertuigen te laten 
staan, alsmede wegen en wegbermen te ge
bruiken voor andere doeleinden dan voor het 
verkeer. 

2. Als barmen der wegen worden be
schouwd, ingeval de betrokken wegzijde niet 
bebouwd is, een strook ter breedte van 3 M . 
buiten de wegverharding en, indien de be
trokken wegzijde bebouwd is, de strook tot 
aan de rooilij n der aangrenzende bebouwing." . 

V. in het tweede lid van artikel 16 wor
den na ,,Rijwielwet" ingevoegd de woorden 
,,en het Motor- en Rijwielreglement". 

Het eerste lid van het artikel vervalt en 
het tweede en derde lid worden eerste en 
tweede lid. 

VI. in artikel 22 wordt gelezen voor .,een 
havenambtenaar": ,,den havenmeester of een 
havenambtenaar". 

VIL het eerste lid van artikel 27 wordt 
gelezen: 
.. .. I. Met de handhaving van dit reglement 

z1J n belast: de Directeur, de havenmeester, 
de havenambtenaren, de ambtenaren en be-
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ambten van de Rijks- en gemeentepolitie, de 
ambtenaren van den Waterstaat, die van het 
Loodswezen, die van de ambulante recherche 
te water en die belast met het toezicht op de 
visscherij,''. 

VIII. Het tweede lid van artikel 29 wordt 
gelezen: 

,.2. Zij, die zich bevinden in de Rijks
vischhall en of op de daaraan grenzende tot 
het Staatsvisschershavenbedrijf behoorende 
kaden en perrons, zijn verplicht de bevelen op 
te volgen, welke door of vanwege den Di
recteur in het belang van de goede orde en 
het veilig gebru ik van die inrichtingen war
den gegeven.". 

IX. in artikel 30, eerste lid. worden na 
het woord ,.Waterstaat" ingevoegd de woor
den: ,.den havcnmeester". 

X. in artikel 32/ .vervall en <le woorden 
,.eerste en tweede lid", na het getal ,.14". 

XI. in artikel 33 vervallen de getallen 3, 
li' en 20 en wordt gelezen voor ,.24, 25 en 
26" : ,.24 en 25". 

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

Finse, den 3den Juli 1930. 
WILHELMINA. 

De Minist er van Waterstaat, P. J . Rey me r. 
( Uitgeg. 21 Jul i 1930.) 

3 Jul i 1930. BESLUIT, houdende beslissing 
op het beroep, ingesteld door H. G. Berm, 
te Dussen, tegen de beschikking van Ge
deputeerde Staten van NoordrBrabant 
van 6 Maart 1929, Provinciaal Blad n°. 
26, waarbij hem vergunning is geweigerd 
tot bet in werking brengen van een 
autobusdienst van Sleeuwijk over Dussen, 
H eusden en Drunen naar 's-Hertogen.. 
bosch. S. 277. 

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

H. C. Berm te Dussen tegen de beschikking 
van Gedeputeerde Staten van N oord-Brabant 
van 6 Maart 1929 (Provinciaal Blad n°. 26), 
waarbij hem vergunning is geweigerd tot het 
in werking brengen van een autobusdienst 
van Sleeuwijk over Dussen, Heusden en Dru
nen naar 's -Hertogenbosch; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord (adviezen 
van 21 Augustus 1929, n°. 604 en van 5 
Maart 1930, n°. 604 (1929)/25); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 26 Juni 1930, n°. 484, afdee
ling Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
NoordrBmbant bij voornoemd besluit aan H . 
Berm te Dussen vergunning hebben gewei
gerd tot het in werking brengen van een 
autobusdienst van Sleeuwijk over Dussen, 
H eusden en Drunen naar 's-Hertogenbosch; 
dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat op het baanvak Drunen
H eusden en H eusden-'s-Hertogenbosch vol
doende verkeersgelegenheid bestaat, hetzij per 
autobus, hetzij per tram der Hollandsche 
Buurtspoorwegen te Tilburg; dat voorts de 

•on·dernemingen A.L.A.D. en Onze Dienst een 
dagelijkschen autobusdienst onderhouden van 
Sleeuwijk over Dussen, H eusden en H edik
huizen naar 's -H ertogenbosch; dat het in het 
belang van eene economische exploitatie van 
genoemde vervoermiddelen ongewenscht is de 
verkeersconcurrentie te vergrooten; dat mits
dien het algemeen verkeersbelang met het in 
werking brengen van voorzegden autobus
dienst niet zal zijn gediend; 

dat de appell ant in beroep aanvoert, dat hij 
fe itelijk den dienst van de N .A.B.O., wier 
autobussen voorwaardelijk aan hem zijn ver
kocht, zal voortzetten; dat hij inzonderheid 
voor de inwoners van Babilonienbroek (met 
1000 zielen) en van Hank (met 1500 zielen), 
die overigens van een openbaar middel van 
vervoer zijn verstoken, in eene verkeersbe
hoefte voorziet; dat bovendien voor verzwa
ring van concurrentie met tram- of spoorwe
gen niet behoeft te worden gevreesd, aange
zien de vergunning zou treden in de plaats 
van een feitelijk opgeheven concessie, en hij 
bovendien bij voorkeur bereid is, om in be
perkende regelen omtrent de trajecten 's-Her
togenbosch-Heusden-Drunen en Drunen
Jleusden-Sleeuwijk te berusten; 

Overwegende, dat met Gedeputeerde Sta
ten op grond van de in het land van Altena 
opgedane ervaringen moet worden aangeno
men, dat door het verleenen van de gevraag
de vergunning op een groot gedeelte van het 
gevraagde traject een te ruime en daardoor 
onjuiste voorziening met verkeersmiddelen 
zou ontstaan, welke met het beginsel der Wet 
Openbare Vervoermiddelen in strijd zou zijn ; 

Gelet op de Wet Openbare Vervoermid
delen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat met het 
rapport van Onzen Minister in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Finse, den 3den Juli 1930. 
WILHELMINA. 

De M inister van Waterstaat, P. J. Rey me r. 
( Uitgeg. 24 Juli 1930.) 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

N°. 484. 

Afdeeling 
Ve r v o e r- en M ij n we z e n. 

's-Gravenhage, 25 Juni 1930. 

Aan de Koningin. 
De R 3<ad van State, Afdeeling voor de 

Geschillen van Bestuur, deed mij toekomen 
het door de ·Afdeeling aan Uwe Majesteit 
uitgebracht advies van 21 Augustus 1929, n°. 
604, met ontwerpbesluit en bijlagen, betref
fende het beroep, ingesteld door H . C. Berm 
te Dussen tegen de beschikking van Gedepu
teerde Staten van N oordrBrabant van 6 Maart 
1929 (Provinciaal Blad n°. 26), waarbij hem 
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vergunning is geweigerd tot het in werking 
brengen van een autobusdienst van Sleeuwijk 
over Dussen, Heusden en Drunen naar 's-Her
togcnbosch. 

Blijkens het ontwerp-besluit achtte de Af
deeling het beroep gegrond. 
. Dit ontwerp-besluit luidde: 

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

H. C. Berm te Dussen tegen de beschikking 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
van 6 Maart 1929 (Provinciaal, Blad n°. 26), 
waarbij hem vergunning is geweigerd tot het 
in werking brengen van een autobusdienst 
van Sleeuwijk over D ·ussen, H eusden en Dru
nen naar 's-Hertogenbosch; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord (advies van 21 
Augustus 1929, n°. 604); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
NoordrBrabant bij voornoemd besluit aan H . 
Berm te Dussen vergunning hebben gewei
gerd tot het in werking brengen van een 
autobusdienst van Sleeuwijk over Dussen, 
H cusden en Drunen naar 's-H ertogenbosch; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat op het baanvak Drunen
Heusden en Heusden-'s -Hertogenbosch vol
doende verkeersgelegenheid bestaat, hetzij per 
autobus, hetzij per tram der Hollandsche 
Buurtspoorwegen te Tilbu1·g; dat voorts de 
ondernemingen A .L .A .D. en Onze Dienst een 
dagelijkschen autobusdienst onderhouden van 
Sleeuwijk over Dussen, H eusden en Hedik
huizen naar 's-H ertogenbosch; dat het in het 
belang van eene economische exploitatie van 
genoemde vervoermiddelen ongewenscht is de 
verkeersconcurrentie te vergrooten · dat mits
dien het algemeen verkeersbelang met het 
in werking brengen van voorzegden autobus
dienst niet zal zijn gediend; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat hij 
feitelijk den dienst van de N.A.B.O., wier 
autobussen voorwaardelijk aan hem zijn ver
kocht, zal voortzetten; dat hij inzonderheid 
voor d_e inwoners van Babilonienbroek (met 
1000 ziel_en) en van Hank (met 1500 zielen). 
die ovengens van een openbaar middel van 
vervoer zijn verstoken, in eene verkeersbe
hoefte voorziet; dat bovendien voor verzwa
ring van concurrentie met tram- of spoorwe
gen niet behoeft_ te worden gevreesd, aange
zren de vergunnmg zou treden in de plaats 
van ee!1 feit_~lij k opgeheven concessie, en hij 
bovend1en btJ voorkeur bereid is, om in be
perkende regelen omtrent de trajecten 's-Her
togenbosch-Heusden- D runen en Drunen
H eusden-Sl eeuwijk te berusten; 

Overwegende: dat, indien een verbod van 
[ocaal vervoer wordt opgelegd voor de tra
Jecten Sleeuwijk-Nieuwendijk en H eusden
Drunen-'s-H e1·togenbosch, niet kan worden 
gezegd, dat de ondeThavige autobusdienst, 
welke voor de overigens gei:soleerde bewoners 
van Babilonienbroek en Hank van belang is, 
schade doet aan de duurzame verkeersvoor
ziening; 
· dat onder deze omstandigheden de vergun

ning kan worden verleend; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van NoordrBra_bant 
aan H . C. Berm te Dussen vergunning te ver
leenen tot het in werking brengen van een 
autobusdienst op het traject Sleeuwijk, Nieu
wendijk, Hank, Dussen, Meeuwen, Babilonien
b1·oek, Drongelen, Heusden, Elshout, Drunen, 
Nieuwkuik en Vlijmen naar 's-Hertogenbosch 
onder de volgende voorwaarden: 

1. Alie ritten worden stipt gereden over
eenkomstig de door den ondernemer, inge
volge de Wet Openbare Vervoermiddelen, aan
gekondigde dienstregeling(en) . 

Het vervoer vindt uitsluitend plaats tegen 
het door den ondernemer, ingevolge de Wet 
Openbare Vervoermiddelen, aangekondigde 
tarief. 

2. De tarieven en de dienstregeling{en) 
zijn aan de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten onderworpen, met dien verstande, dat 
het thans geldende tarief en de thans gel
dende dienstregeling( en) v;1n kracht blijven 
tot 2 maanden na de dagteekening van <lit 
besluit. 

3. De ondernemer is verplicht te zorgen, 
dat tegen betaling van den vrachtprijs een 
voor de door den passagier af te leggen reis 
geldig p laatsbewijs wordt afgegeven, waarop 
het begin- en het eindpunt der reis en het 
,·oor het traject verschuldigde bedrag dui
del ijk vermeld staan. 

4. Het aantal autobussen, merk, motor, 
chassis, model der carrosserie, het aantal 
plaatsen voor reizigers in el ke dier bussen en 
de grootste afmetingen in lengte en breedte 
zijn aan de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten onderworpen. 

5. De wagens moeten tot genoegen van 
Gedeputeerde Staten worden onderhouden. 

6. De ondernemer heeft zich te gedragen 
naar de aanwijzingen, die Gedeputeerde Sta
ten betreffende voorziening van de behoefte 
aan reservemateriaal mochten geven. 

7. De ondernemer is verplicht zich tot ge
noegen van Gedeputeerde Staten te verzeke
ren tegen de schade, waarvoor hij ingevolge 
artikel 9, lid 1, der Wet Openbare Vervoer
middelen verantwoordelijk is. 

In de polis moet de bepaling voorkomen, 
dat de verzekeraar verplicht is aan hun Col
lege mededeeling te doen van wijziging of te 
niet gaan van de aangegane verzekerings
overeenkomst. 

Aan hun College moet een duplicaat der 
polis worden overgelegd en jaarlijks een af
schrift der kwitantien van de betaalde verze
keringspremie worden toegezonden. 

8. In de wagens moeten in behoorlijken 
staat aanwez ig zijn een brandbluschapparaat 
en middelen tot het aanleggen van een snel
verband. 

De ondernemer draagt zorg, dat in de wa
gens niet wordt gerookt. 

Na een desbetreffend verbod van Gedepu
teerde Staten mogen andere voorwerpen dan 
handbagage niet met de wagens worden ver
voerd. 

9. Indien de dienst wordt onderbroken, is 
de ondernemer verplicht daarvan, onder op-
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gaaf van de redenen, onverwijld aan ,Gede
JJuteerde Staten kennis te geven; ook van de 
nervatting wordt aan hun 'College medede«i• 
ling gedaart. 

De ondernemer is verp1icht Gedeputeerde 
Staten alle gevraagde inlichtingen omtrent 
den dienst op de door hen gewenschte wijze 
te verschaffen. 

10. Het is verboden om, rijdende in de 
richting 's-Hertogenbosch op het traject H eus
den-D1·unen-' s-H ertogenbosch, reizigers op 
te nemen en op het traject Sleeuwijk-Nieu
wendijk reizigers op te nemen, bestemd voor 
niet verder -clan Nieuwendijk; het is verbo
den om, rijdende in de richting Sl eeuwijk, op 
het traject Nieuwendijk-Sl eeuwijk reizigers 
op te nemen, en op het traject 's-H ertogen
bosch-Drunen-Heusden reizigers op te ne
men, bestemd voor niet verder dan H eusden . 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, waarvan af
·schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

Aangezien ik tegen het advies ernstige be
-zwaren had, zette ik bij schrij ven van 25 F e-
-bruari 1930, n°. 436, afdeeling Vervoer- en 
Mijnwezen mijne bezwaren a ls volgt uiteen: 

,,Blijkens het ontwerp-besluit is de Afdee-
1ing van oordeel, dat de door Berm gevraag
de vergunning kan worden verleend, aange
zien, indien een vervoerverbod wordt opge
legd voor de trajecten Sl eeuwijk-Nieuwen• 
,dijk en H eusden-Drunen- 's-H ertog·enbosch, 
niet kan worden gezegd, dat deze autobus
dienst, welke voor de overigens gei:soleerde 
bewoners van Babilonienbroek en Hank van 
belang is, schade doet aan de duurzame ver
keersvoorziening. 

In het ontwerp-besluit is derhalve geen 
aandacht geschonken aan de vergunningsaan
vrage van Gebrs. van Wijk te Genderen en 
<le autobusonderneming A.L.A.D. te Meeuwen 
voor een marktautobusdienst op Maandag en 
Woensdag, waardoor a lthans op die dagen in 
de verkeersbehoefte van Babilonienbroek en 
Hank zou worden voorzien, noch aan de me
dedeeling van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant, dat de autobusdienst N.A.B.O. 
-zelfs met een beperkter vervoerverbod niet in 
staat is gebleken den dienst op het traject 
te onderhouden. 

Inmiddels is, zooals uit het thans hierbij 
gevoegd schrijven van Gedeputeerde Staten 
van 20 November 1929 en uit het Provinciaal 
Blad van Noord-Brabant 11°. 97 (1929) blijkt, 
de bovenbedoelde vergunning voor markt
autobusd iensten verleend, en is daartegen 
blijkens het mede hierbij gevoegd schrijven 
van den Commissaris der Koningin in de pro
vincie Noord-Brabant geen beroep ingesteld. 

Indien thans eene beslissing op het door 
Berm ingestelde beroep zou worden genomen 
in overeenstemming met het advies van Uwe 
Afdeeling, zou dit tot gevolg hebben, dat in 
de verkeersbehoefte op het traject Sleeuwijk
M eeuwen-'s-H ertogenbosch zou worden voor
zien, naast de reeds geruimen t ijd werkzame 
dagelijksche diensten van de autobusonder
nemingen A.L.A.D. en Onze Di enst (Gebr. 
van Wijk) en de nieuwe marktautobusdien-

sten van die ondern~mingen, door een dage
lijkschen dienst, die is te beschouwen als de 
opvolger van den dienst van eene onderne
ming, welke, hoewel onder gunstiger omstan
digheden werkende dan die opvolger, den 
dienst niet heeft kunnen volhouden, en waar
aan dus blijkbaar reeds toen bovenbedoelde 
marktdiensten nog niet uitgeoefend werden, 
slechts _zeer weinig behoefte bestond. 

Het komt .mij daarom voor, dat door eene 
zoodanige beslissing op het beroep een te 
ruime vervoergelegenheid in het !even zou 
worden geroepen, waa1·door de duurzame ver
keersvoorziening zou worden geschaad, te 
meer, nu op marktdagen in de verkeersbe
hoefte van de dorpen Hank en Babilonien
oroek wordt voorzien." 

De Afdeeling deed mij hierop haar nader 
adv ies aan Uwe Majesteit van 5 Maart 1930, 
n°. 604 (1929)/25, toekomen, waarbij zij haar 
advies van 21 Augustus 1929, n°. 604, hand
haaft, onder mededeeling van de volgende uit-
eenzetting naar aanleiding v·an mijne bezwa
ren. 

,,De Afdeeling moge er allereerst op wij
zen, dat zij bij het vaststelhm van haar ad
vies op 21 Augustus 1929 bezwaarlijk reke
ning kon houden met besluiten van Gedepu
teerde Staten van Noord-Brabant van 20 No
vember 1929. Wellicht zouden deze besluiten 
ook in tegengestelden zin genomen zijn, in
dien de Minister in September 1929 het voor
gedragen ontwerp-besluit aan Uwe Majesteit 
ter bekrachtiging zou hebben voorgedragen. 
Het is aan de Afdeeling dan ook onmogelijk 
om haar advies te wijzigen op grond van fei
ten , die eenige maanden, nadat het advies is 
vastgesteld, zich hebben voorgedaan. Van een 
goed geregelden rechtsgang zou anders geen 
sprake meer zijn; over eenige maanden of 
een jaar is de toestand misschien weer gewij
zigd; het m aandenlange tijdsverloop, dat bij 
beroepen betreffende autobusconcessies dik
wijls ligt tusschen den dag, waarop de Af
deeling adv ies uitbrengt, en den dag, waarop 
dienaangaande door den Minister rapport aan 
Uwe Majesteit wordt uitgebracht, mag toch 
niet ten nadeele van appell anten strekken. 

Voorts merkt de Afdeeling op, dat in de 
aanvragen voor marktdiensten voor de Af
deel ing geen reden was, om eene ongunstige 
beslissing op de aanvrage voor den dagelijk
schen dienst voor te stellen, omdat immers 
volgens vaste jurisprudentie een dagelijksche 
dienst de voorkeur verdient boven een markt
dienst. 

Dat een vorige ondernemer den dienst niet 
kon volhouden, was evenmin een omstandig
heid, welke van een girnstige beslissing m'oest 
weerhouden; de rentabiliteit van een onder
neming hangt iminers van vele factoren af; 
de eene onderneming kan op eenig traject 
met ve rl ies werken, waar later eene andere 
winst behaalt. Als de appellant geen kans 
zag, om op den duur winstgevend te exploi
teeren , zou hij de vergunning toch niet aan
vragen. 

Nu de opgelegde vervoerverboden de be
langen van de bestaande diensten - daarge
laten dan de marktautobusdiensten, waarvoor 
eerst in November 1929 vergunning is ver-
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leend en om welker will e volgens de jurispru
dentie toch aan een 'dagelijkschen dienst nie.t 
de vergunning wordt geweigerd - voldoende 
beschermen, vermag de Afdeeling niet in te 
zien, hoe de duurzame verkeersvoorz ien ing 
door het verleenen van de vergunning kan 
warden geschaad. Zij adviseert derhalve Uwer 
Majesteit, om het voorgedragen ontwerp-be
sluit te bekrachtigen." 

Deze uiteenzetting vermag m,ijne bezwaren 
tegen het ontwerp-besluit niet te verminderen. 

Bij de in de eerste zinsnede gegeven be
schouwing verliest de Afdeeling mijns in
ziens uit het oog, dat eene beslissing in be
roep ingevolge de Wet Openbare Vervoer
middelen slechts dan volledig aan den eisch 
der wet voldoet, indien de Kroon in het be
Jang van het verkeer der betrokken streak 
rekening houdt met alle H aar bekend gewor
den omstandigheden , die voor die beslissing 
van belang zijn. Bovendien bleek uit de bij 
het aanhangig maken van het beroep op 28 
Juli 1929 overgelegde stukken, dat Gedepu
teerde Staten van N oord-Brabant overwogen 
door het verleenen van vergunning voor 
marktdiensten te gemoet te komen aan de 
behoefte aan verkeersvoorziening van de dor
pen Babuonienbroek en Hank, zoodat ook in 
September 1929 die omstandigheid niet bui
ten beschouwing kon warden gelaten. 

De opmerking, dat volgens eene vaste ju
risprudentie een dagelijksche dienst de voor
keur verdient boven een marktdienst, acht ik 
in haar algemeenheid minder juist. Roewe! 
ik beaam, dat voor die voorkeur in den regel 
grand bestaat, meen ik toch, dat zich bij
zondere gevall en kunnen voordoen, waarin de 
verkeersvoorziening meer zal zijn gebaat met 
een m arktdienst dan met een dagelijkschen 
dienst, b.v. indi en op grand van de opgedane 
ervaringen moet warden aangenomen, dat een 
dagelijksche dienst geen levensvatbaarheid 
zal hebben , of de bestaansmogelijkheid van 
de andere dagelijksche diensten in ernstig ge
vaar zal brengen. Ook naar de meening van 
Gedeputeerde Staten is zoodanig geval hier 
aanwezig. . 

Dat de eene onderneming op eenig traject 
met verlies kan werken. waar l ater eene an
dere winst behaalt, gee£ ik toe; in dit geval 
heh ik evenwel geen enkelen grand gevonden 
voor de onderstelling, dat de onderneming 
van Berm op betere uitkornsten zal kunnen 
rekenen dan de vroegere ondernemer; inte
gendeel zouden de meer uitgebreide door de 
Afdeeling voorgestelde vervoerverboden eer
der reden geven voor eene verwachting in 
tegengestelden zin. 

De rneening der Afdeeling, dat, als appel
lant geen kans zag om op den duur winstge
vend t-e exploiteeren, hij de vergunning met 
zou aanvragen, is in strijd met de hier en 
elders opgedane ervaring. 

Bovendien behooren niet de belangen van 
appellant, maar die van de verkeersvoorzie
ning van het land van Altena op den voor
grond te staan, en deze zijn meer gebaat bij 
concentratie dan bij eene versnippering, als 
door de Afdeeling beoogd. Zelfs de dorpen 
Babilonienbroek en Hank zijn beter geholpen 
met een marktdienst, waarop zij blijvend kun-

nen rekenen, dan met een dagelijkschen dienst, 
die binnenkort toch weer verdwijnt. 

Ook na kennisneming van het nader ad
'vies van de Afdeeling blijf ik derhalve van 
meening, dat bet beroep van Berm onge
grond behoort te warden verklaard. 

In dit oordeel hen ik nog gesterkt door de 
omstandigheid, dat Gedeputeerde Staten van 
Noordr Brabant bij hunne beschikking van 5 
Maart 1980 (Provinciaal Blad n°. 24) de 
vergunning van Gebrs. van Wijk te Genderen 
voor den dienst van Sleeuwijk naar 's -Her
togenbosch over Almkerk, Dussen, Heusden 
en H edikhuizen hebben ingetrokken, zonder 
dat de belanghebbenden daartegen in beroep 
zijn gekornen of zelfs maar bezwaren hebben 
gemaakt, waaruit naar rnijne meening kan 
warden opgemaakt, dat ook deze dienst niet 
winstgevend te onderhouden was. 

Ik gee£ Uwer Ma jeste it mitsdien zeer eer
biedig in overweging door bekrachtiging van 
het hierbij gevoegde ontwerp-besluit het be
roep van H . C. Berm te Dussen ongegrond 
te verklaren. 

H et zou Uwer M ajesteit voorts kunnen be
hagen het rnede hierbij gevoegd, aan den 
Raad van State gericht schrijven van de 
N. V. H oll andsche Buurtspoorwegen aan den 
Vice-President van dien R aad te doen terug
zenden. 
De Minister van W aterstaat; P. J. Rey me r. 

3 Juli 1930. BESLUIT tot wi.izi;dng van het 
Koninklijk besluit van 5 November 11}23, 
S. 507, tot uitvoering van artikel 15, lid 
2, der W et op het Levensverzekeringbedrijf 
1922, S. 7M. S. 278. 

Wji WILHELMINA, enz. 
Gelet op de artikelen 15, 84 en 86 der W et 

op het Levensverzekeringberlrjjf 1922 (Staate
blad n°. 716) ; 

Op <le voordracht van Onzen Minister van 
Justitie, Onzen Minister van Staat, Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, en 
Onzen Minister van K olonien van 10 April 1930, 
l st e Afdeeling C, n°. 1005, van 12 April 1930, 
Afdeeling B.B., n°. 3470, van 22 April 1930, 
lste Afdeeling, no. l ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 Mei 1930, n°. 12) ; 

Gezien het nad er rapport van Onze voor
noemde MinistPfs van 3 Juni 1930, lste Afdee
ling C, n°. 9ll, 6 Juni 1930, n°. 6738, Afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur, en van 14 Juni 1930, 
lste Afdeeling, n°. 4; 

H ebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen : 
Art. I . Artikel 1 van Ons besluit van 5 

November 1923 (Staatsblad n°. 507) tot uit
voerin~ van artikel 15, lid 2, der Wet op bet 
Levensverzekeringbedrijf 1922 (Staatsblad n°. 
716) wordt gelezen : 

,, Ten aanzien van naamlooze vennootschap
pen en onderlinge maatschappijen ter uitoefe
ningvan het levensverzekeringbedrijf, ontstaan
de door afecheiding van dat bedrijf - al of niet 
met inbegrip van mogelijke bijzondere ver
plichtingen, als genoemd in het tweede lid van 
artikel 2 der W et op het Levensverzekering
bedrijf -, wordt het in het eerste lid van artikel 
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15 dier wet bedoelde kapitaalsminimum terug
gebracht tot f 250 000 (tweehonderd vijft ig 
duizend gulden). 

Wanneer de Verzekeringskamerin eenbepaald 
geval van oordeel is, dat met een lager bedrag 
dan bet bovenvermelde kan warden volstaan, 
geldt dat lagere bedrag als kapitaalsminimum." 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden <lag na <lien der dag
t eekening van bet Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van <lit besluit, dat in het Staat.sb/,ad 
zal warden geplaatst en waarvan afschrift zal 
warden gezonden aan den Raad VA.n StA.te. 

Finse, den 3den Juli 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. Donner. 
De Minister van Staat, . 

Minister van Binnen/,andsche Zaken 
en Landbouw, 

Ruy s d e B eerenbrouck. 
De Minister van Kolonien, de Graaf f. 

( Uitgeg. 14 J uli 1930.) 

3 Juli 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 213.) 

Al mogen de particuliere belangen van 
t a! van ingezetenen eener gemeente bij de 
al of niet oprichting van een waterschap 
zijn betrokken, zoo heeft de gemeente als 
zoodanig daarbij deswege nog geen belang. 
Nu ook overigens niet is gebleken dat eenig 
gemeentebelang daarbij is betrokken, heb
ben Ged. Staten terecht goedkeuring ont
houden aan eene wijziging der gemeente
begrooting in verband met het verleenen 
van een subsidie aan eene commissie, ten 
doe! hebbend de oprichting van bedoeld 
waterschap te voorkomen. 

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

den Raad der gemeente Denekamp, tegen het 
bes! uit van Gedeputeerde Staten van Overijs
sel van 19 November 1929, 0

• 8472/7447, 2e 
afdeeling, waA.rbij goedkeuring is onthouden 
aan het raadsbeslui t vA.n 31 J uli 1929, N°. 
683, tot wijziging van de begrooting voor het 
dienstjaar 1929; 

Den R A.ad van State, Afdeeling voor de Ge
schi llen van Bestuur, gehoord, adv ies van 12 
Maart 1930, 0

• 183 ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenl andsche Zaken en 
Landbouw, van 26 Juni 1930, N°. 7205, af
deeling Binnenl andsch Bestuur ; 

0. dat het besl uit van Ged. Staten berust 
op de overweging, dat de R aad van Denekamp 
in zijne vergadering van 31 Jui i 1929 heeft 
besloten de begrooting voor 1929 in dier 
voege te wijzigen, dat onder de ui tgaven, af
deeling I, hoofdstuk VI, volgnummer 134a, 
wordt ingesteld een post, groot f 50, wegens 
subsidie aan de a nti-Dinkelwaterschapscom
missie, waartegenover de post ,.Onvoorziene 
ui tgaven" met gelijk bedrag wordt verl aagd ; 
dat de Staten van Overijssel bij bes lui t van 
6 Juni 1928, N °. 51, in beginsel zich hebben 
ui tgesproken v66r de oprichting van een Din-

kelwaterschap; dat daarop grondeigenaren , 
groote en kl eine bezitters, alsmede andere per
sonen uit de Dinkelstreek zich tot eene Com
miss ie hebben gevormd, ten doe] hebbende de 
eventueele oprichting van genoemd waterschap 
te voorkomen; dat de R aad van Denekamp 
in zijne vergaderi ng van 31 Jul i 1929 besloot 
aan deze commissie een subsidie te verleenen 
van f 50, ten einde hiermede als zijne ziens
wijze uit te spreken, dat aan de opri chting van 
een Di nkelwaterschap geen behoefte bestaat, 
alsmede een blijk te geven van zij ne instem
ming met het streven en werken va n de meer
genoemde Commissie; dat de gemeente niet 
is eigenaresse van gronden, welke eventueel 
in een op te rich ten Dinkelwaterschap zouden 
warden openomen, maar slechts eigenaresse 
is van enkele gebouwde perceel en , welke bo
vendien nog van publiekrechtelijken aard 
zijn ; dat de gemeente Denekamp derha lve uit 
<li en hoofde geen bel ang heeft bij de al of 
niet totstandkoming van een Di nkelwater
schap, zoodat bij de actie tegen een op te 
ri chten waterschap geen gemeentebelang is 
betrokken en de betreffende begrootingspost 
mitsclien niet voor goedkeuring vatbaar moet 
warden geacht; dat voorts, wanneer de Raad 
van Denekamp zijne instemming wenscht te 
betuigen met het streven van de meergenoem
de Comm issie ter behartiging van de bijzon
dere belangen van de bij een op te richten 
waterschap betrokken personen, de R aad deze 
belangen, voor zoover het belangen van zij ne 
ingezetenen zijn, met gebruikrnaking van de 
hem bij art. 120 der Gemeentewet gegeven 
bevoegdheicl en derha l ve zonder eeni ge kos
ten, bij de Staten van Overijssel ka n voo1·
staan, zoodat ook om die reden voor den Raad 
geen aanleicling bestaat voor deze actie een 
subsidie uit de gemeentekas beschikbaar te 
stell en ; 

dat de Gemeenteraacl in beroep aanvoert, 
dat het grootste dee! van de ingezetenen bij 
de 1\1 of niet opr ichting groot bela ng hebben 
en in meerderheid de oprichting, met het ge
volg groote waterschaps lasten , a fkeuren; dat, 
nu een bela ngrijk aanta l ingezetenen geen 
waterschap wenschen, het voorkomen van de 
oprichting ervan een belang is van de ge
meente als zoodanig; 

0 . dat, al mogen de particulie,re bela ngen 
van ta! van ingezetenen van Denekamp bij 
de a l of niet oprichting van het Dinkelwater
schap zijn betrokken, de gemeente a ls zooda
nig deswege daarbij nog geen belang heeft ; 

dat ook niet is gebleken, dat uit anderen 
hoofde eenig gemeentebelang daarbij is be
trokken; 

dat, nu een aanwijsbaar gemeentebelang 
niet bij de uitgave betrokken is, Ged. Staten 
terecht aan de wijziging van de begrooting 
hunne goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw is belast enz. (A. B.) 
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3 Juli 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 31.) 

Terecht hebben kloosterinstellingen be
zwaar gemaakt tegen het opnemen in een 
uitbreidingsplan van wegen over haar ter
reinen, waar niet vaststaat dat- de behoefte 
aan deze wegen zich reeds in de naaste 
toekomst zal doen gevoelen en appellanten 
aannemelijk hebben gemaakt dat hare 
terreinen na aanleg van bedoelde wegen 
niet meer ten volle dienstbaar zouden kun
nen zijn aan de door haar behartigde, 
geestelijke belangen. 

De bezwaren tegen den eventueelen aan
leg van de wegen behooren reeds bij de 
beslissing omtrent het opnemen cler wegen 
in het uitbreiclingsplan te worden oncler
zocht. Daaraan doet niet af dat die aanleg 
tegen den wil rler appellanten enkel zou 
kunnen plaats vinden na onteigening, waar
bij gelegenheid tot het inbrengen van be 
zwaren is gegeven. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld on

derscheidenlijk door het Zedelijk Lichaam: 
School van Onze Lieve Vrouw" te Tegelen 

~n de Vereeniging Missiezusters te Steijl, ge
meente Tegelen, tegen het besluit van Ged. 
Staten van Limburg van 9 Augustus 1929, 
waarbij een uitbreidingsplan voor die gemeen
te is goedgekeurd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
7 Mei 1930, 0

• 163, en 11 Juni 1930, N°. 
163/72; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid H andel en Nijverheid van 23 Juni 
1930, N°. 4504 M/P.B.R., afdeeling Volksge
zondheicl; 

0. dat Geel. Staten van Limburg bij besluit 
van 9 Augustus 1929, 4e Afdeeling, La. 
7761/3 B, hebben goedgekeurd het uitbrei
dingsplan voor de gemeente Tegelen, vastge
steld bij besluit van den Raad dier gemeente 
van 26 October 1928 ; 

dat Geel. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat bij het terzake respectievelijk van de o. a. 
door het Zedelijk Lichaam ,,School van Onze 
Lieve Vrouw" en de Vereeniging Missiezus
'ers te Tegelen ingediende bezwaren ingesteld 
onclerzoek is gebleken, dat deze niet van dien 
aard zijn , dat op grond daarvan de ver
eischte goedkeuring aan het uitbreidingsplan 
zoude moeten worden onthouden; 

dat van d it besluit het Zedelijk Lichaam 
School van Ooze Lieve Vrouw" te Tegelen 

~n de Vereeniging Missiezusters te Steij l ge
meente Tegelen, bij Ons in beroep zijn geko
men; 

dat het Zedelijk Lichaam ,,School van Onze 
Lieve Vrouw" aanvoert, dat het te Tegelen 
in eigendom heeft een klooster (waarin Novi
ciaat en Kostschool) met kapel, bijgebouwen, 
ed, speelplaats, tnin, boomgaard en uitweg, 
alles in een blok aan de ieuwe Munt, ge
meente Tegelen, Sectie B., nummers 872, 
1307, 1309 en 1818, groot 2.57.93 H.A.; dat 
over deze zijne eigendommen op het uitbrei
dingsplan der gemeente Tegelen een weg is 
geprojecteerd; dat die weg voor het plan va!! 
uitbreiding van weinig heteekenis is; dat h1J 

echter den appellant ten zeerste belemmert in 
zijn vrije doen en laten; dat het ter plaatse 
thans a l reeds niet te veel ruimte voor zijne 
kloostergemeente heeft; dat de waarde van 
het blok zeer verminderd wordt, hetgeen ge
vaar voor de geldelijke verplichtingen van de 
Vereenigi11g oplevert; d,it het Instituut van 
het Zedelijk Lichaam er al meer dan 30 jaren 
bestaat · dat wanneer de geprojecteerde weg 
er ooit' komt, hij het blok zal verdeelen in 
twee voor het klooster waardelooze en on
bruikbare deelen; dat het verzoekt, de pro
jectie van den weg over zijn eigendom uit het 
plan van uitbreiding te doen vervallen; 

dat de Vereeniging Missiezusters te Steijl 
in hoofdzaak aanvoert, dat zij in de gemeente 
Tegelen een groot terrein in eigendom heeft, 
waarop haar klooster gebouwd en de kloostcr
tuin aangelegd is; dat bij het uitbreidings
plan der gemeente Tegelen een tweetal stra
ten, daarop aangegeven als de nummers 3 en 
34, over haar terrain is geprcjecteerd; dat 
het niet noodzake!ijk, zeifs overbodig en onge
wenscht is, dat de straat N°. 34 wordt aange
Jegd; dat het bovendien niet is aan te nemen, 
dat men die straat ,,in de naaste toekomst" 
zou kunnen en will en aanleggen; dat deze 
straat een straat zou worden zonder bewoners, 
daar zij aan beide zijden begrensd zou zijn 
door den kloostertuin; dat geen noodzakelijk
heid gebiedt, in dezen uithoek der gemeente 
juist dwars door den kloostertuin een straat 
aan te leggen, vooral, daar nog geen honderd 
vijftig meter verder op hetzelfde uitbreidings
pian een, in dezelfde richting loopende, de
zelfde straten verb indende en voor het groot
ste gedeelte reeds bestaande, straat (N°. 41) 
is geprojecteerd; dat overigens aan verbin
dingsstrnten naar de Engerveldstraat al zeer 
weinig behoefte bestaat en ook niet ontstaan 
kan; dat de doorgang ,, Znsterstraat" bestaat, 
die als verbreede weg (N°. 3) ook al in de
zelfde richting op het uitbreidingsplan gepro
jecteerd is en die zij, appellante, geheel on
verplicht voor het publiek toegankelijk heeft 
gesteld; dat het klooster met zijn tuin ~en 
dorp op zich zelf vormt, welk grondgeb1ed 
echter - met het oog op de orderegels, die 
geen wandelingen naar buiten veroorloven, -
slechts geheel aaneen kan sluiten; dat de 
groote omvang en de aard van dit klooster 
een grooten kloostertuin onontbeerlij k ma ken; 
dat zij vrij wil blijven om ook op het terrein 
van de geprojecteerde straat N°. 34 een ge
bouw, bijvoorbeeld een nieuw noviciaat te 
plaatsen; dat, hoewel in veel geringere mate, 
het vorenstaande eveneens toepasselijk is op 
de geprojecteerde straat N°. 3; dat door die 
straat hare bezittingen als kloostergronden 
sterk in waarde zu llen dlden; dat het verkeer 
op die straat met karren, auto's en andere 
voertuigen de rust zou storen en de daaraan 
grenzende terreinen voor de verschillende cloel
einden, waartoe zij thans gebezigd worden, on
bruikbaar zon maken; dat de geprojecteerde 
straten nummers 34 en 3 onderscheidenlijk 
340 en 330 lVL Jang zouden worden, zoodat zij , 
appellante, zeer belangrijke sommen zou moe
ten besteden voor de hooge muren, die noodig 
zouden worden om hare eigendommen af te 
scheiden; 

0. dat de Gemeenteraad met het opnemen 
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in het uitbreidingsplan van de wegen over de 
be ide kloosterterreinen in hoofdzaak beoogt 
om, wanneer de terre inen door bebouwing zul
Ien zijn omgeven," daa rover het aanleggen van 
verbindingswegen rµo gelijk te maken; 

dat blijkens de overgelegde ambtsberichten 
niet vaststaat, dat de behoefte aan deze wegen 
zich re ds in de naaste toekomst zal doen ge
voelen; 

0. wijder s , dat d e appellanten aannemelijk 
hebben gemaakt, dat hare terreinen na aanleg 
van de bedoelde wegen niet meer ten volle 
dienstbaar zouden kunnen zijn aan de door 
haar behartigde geestelijke belangen, terwijl 
ook reeds thans door de tweede a ppell ante be
Iemmeriug zou worden ondervonden bij den 
bouw van een nieuw novioiaat; 

dat Ged. Staten nu we! opmerken, da t de 
aanleg van de bedoelde wegen tegen den wil 
der appellanten enkel zou ktumen plaats vin
den na onteigening, waarbij gelegenheid tot 
het inbrengen van bezwaren is gegeven, doch 
dat dit niet. wegneemt, dat de bezwaren der 
appellanten tegen den eventueelen aanleg van 
de wegen alreeds bij de besliss ing omtrent het 
opuemen van de wegen in het uitbreidings
plan behooren te worden onderzocht ; 

0 . dat onder de genoemde omstandighedon 
geen voldoende aanlei ding bestaat, de bc
doelde wegen in het ui tbreidingsplan op te 
nemen, zoodat aan dat pl an alsnog goedkeu
ring behoort te worden onthouden; 

Gezien de Woningwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Limburg van 9 Augustus 1929, 4e 
a fdeeling, L a. 7761/3 B , aan het uitbre idings
p lan voor de gemeente Tegelen, vastgesteld 
bij besluit van den R aad dier gemeente van 
26 October 1928, goedkeur ing te onthouden. 

Onze M inister van Arbeid, Handel en Nij-
verheid is belast enz. (A . B.) 

3 Juli 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Motor- en Rijwielreglement Art. 9.) 

E en raadsbesluit tot b et gesloten ver
kla ren van wegen kraohtens a rt. 8 tweede 
lid sub c, waarin aan het hoofd van het 
beslnit is vermeld, dat de Raad heeft 
kennis genomen van het advies der Com
missie voor de strafverordeningen en de 
overwegingen, daarin vervat, tot de zijne 
maakt, voldoet niet aan den eisch, $esteld 
in art. 9 derde lid, dat het moet ziJn met 
redenen omkleed, en kan derhalve niet 
worden gehandhaafd. 

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

J. J esse te L e iden, tegen het besluit van de 
gemeente Leiden, tot vaststelling van eene 
verordening, houdende wijzig ing van de ver
ordening van 23 Mei 1912 (Gemeenteblad N °. 
18) op het rijden, Iaatstelijk gewijzigd bij ver
oidening van 21 J anuari 1929 (Gemeenteblad 
N°. 5) ; 

Den_ R aad van State, Afdeel ing voor de 
Gesoh1llen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
25 April 1930, N°. 305; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 14 Juni 1930, 0
• 428, afdee

ling W aterstaatsrecht ; 
0 . dat de artt. 24 en 24bis der door den 

Gemeenteraad van Leiden vastgestelde ver
ordening van 23 Mei 1912 (Gemeenteblad N°. 
18) op het rijden, zooals deze verordening is 
gewijzigd bij verord_ening van 21 J a nuar i 1929 
(Gemeenteblad N °. 5), luiden a ls volgt : 

Art. 24. Voor bet berijden. met a ll e motor
rij tuigen warden, in het be lang van de vrijhe id 
en vei ligheid van het verkeer daarover, ge
sloten verkl aard: 

1. het Paterstraatje in beide richtingen ; 
2. de Huigstraat in beide richtingen ; 
3. de Huigbrug in beide r ichtingen; 
4. de Stille Mare in de richting naar de 

H aarlemmerstraat; 
5. het Rapenburg Westzijde tusschen de 

.c ·onnensteeg en het Noordeinde in de richting 
naar het oordei nde; 

6. het Rapenburg Oostzijde tusschen de 
Brecstraat en de Kloksteeg in de richting naar 
<le Kloksteeg; 

7. de Oude Rijn Noordzijde tusschen de 
Donkersteeg en de Hooglandsche K erksteeg 
in de ri chting naar de Hoogland che K erk
steeg ; 

8. de Oude Rijn Zuidzijde tusschen de 
Hooglandsche K erkgracht en de Hoogstraat in 
de richting naar de H oogstraat. 

Art. 24bis. Voor het berijden met alle mo
torrijtuigen en met rijwielen worden, in het 
belang van de vrijhe id en veiligheid van het 
verkeer daarover, gesloten verklaard: 

1. de Maarsmansteeg in be ide richtingen 
van 6 uur v.m . tot 11 uur n.m.; 

2. de Donkersteeg jn be ide richtingen van 
6 uur v.m . tot 11 uur n.m. ; 

3. de W atersteeg in beide richtingen van 
6 uur v.m. tot 11 uur n.m.; 

4. de belling van de Vischbrug in de ri ch
t ing naar den Ni euwen Rijn ; 

5. de Morschpoort in de richting naar den 
Morschweg; 

6. de weg benoorden de Morschpoort in de 
richting naar de Morschstraat; 

dat de genoemde verordening wederom is 
gewijzigd door den gemeenteraad bij di ens be
slui t van 5 Augustus 1929, waarvan de artt. 
II en III Iuiden a ls volgt: 

Art. II. Uit art. 24 vervalt het sub 5 en 
6 gestelde en wordt in pl ants van ,, 7" gelezen 

5" en in plaats van 8" 6" 
" Art. III. Aan art. 24bis '~o; dt toegevoegd : 

,, 7. het Rapenburg vVestzijde tusschen de 
Nonnensteeg en het Noordeinde in de richting 
naar het oordeinde; 

8. het R apenburg Oostzijde tusschen de 
Breestraat en de Kloksteeg in de richting naar 
de Kloksteeg". 

De p unt achter het sub 6 gestelde wordt ver
anderd in een puntkomma; 

dat van dit besluit J. J esse te Leiden bij 
Ons in beroep is gekomen, in hoofclzaak aan
voerende, dat het gesloten verklaren van de 
beide R apenburgen voor wielrijders niet ge
schied is in het beiang van de vrijhe id of de 
veiligheid van het verkeer daarover, zooals 
art. 8, oerste lid

1 
van het Moto r- en Rijwiel

reglement duidehjk e ischt ; dat, daar deze Ra
penburgen reeds een-ri chting-verkeer hebben 
voor voertuigen en automobielen, er steeds 
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ruimte genoeg ove1·blijft voor het smalle rij 
wiel ; dat di t nog in sterker m ate geldt ten 
aanzien van het breedere Oost-R apenburg dan 
van het West-Rapenburg; dat de onde rhavige 
geslotenverklaring niet met redenen is om
kl eed geworden, zooals a r t. 9, derde Jid, van 
het Motor- en Rijwielreglement ui tdrukkelijk 
eischt; da t er door den R aad van Leiden we! 
redenen worden genoemd, samenhan~end met 
het kruispunt, die niet all e juist ziJn, maar 
geen redenen, die betreffende vrijheid en vei
l igheid over de Rapenburgen ; dat het in 
strijd is met het al gemeen belang het onmis
bare wielrijden te belemmeren in gevallen, 
waarin dit nie t noodzake lijk is ; dat aan de 
bezwaren inzake het verkeer bij de De Gijse
laarbank op andere wijze, bijvoorbeeld door 
het aldaar plaatsen van een verkeersagent, 
kan warden tegemoet gekomen ; 

0 . dat op grond van de stukken moet war
den aangenomen, dat het belang van de vrij
heid en veiligheid van het verkeer op de beide 
R apenburgen, waar die het kruispunt van 
Breestraat en oordeinde met R apenburg en 
Kort Rapenburg naderen, door het enkel toe
laten van eenrichtingsverkeer met rijwielen 
ter plaatse ten zeerste word t gediend ; 

dat de Gemeenteraad van Leiden in die om
standigheid terecht aanl eiding heeft gevonden, 
op de beide R apenburgen (van het genoemde 
kruispunt tot aan de Nonnensteeg en de Klok
steeg) het eenrichtingsverkeer voor rijwiel en 
in te voeren, nu - gelijk uit de stukken valt 
a£ te leiden - eene systematische verkeers
regeling voor wielrijders op die beide wegen , 
waarop het voetgangersverkeer veelal niet on
aanzienlijk is, vordert dezen maatregel aldus 
te treffen ; 

dat intusschen het bestreden beslui t , voor 
wat het bepaalde in de a r tt. II en III betreft , 
nie t voldoet aan het voorschrift van a rt. 9, 
derde lid, van het Motor- en Rijwielreglement, 
dat het met redenen moet zijn omkleed ; 

dat toch weliswaar aan het hoofd van dat 
besluit is vermeld, dat de R aad heeft kennis 
genomen van het advies der Commiss ie voor 
de Strafverordeningen van 13 Juli 1929 en 
de overwegingen, daarin vervat, tot de zijne 
maakt, doch dat uit deze vermelding de rede
nen, die tot het nemen van het beslui t hebben 
geleid, niet worden gekend ; 

dat mi tsdien het bestreden beslui t, voor wat 
de artt. II en III betreft, niet ka n warden 
gehandhaafd ; 

Gezien de Motor- en Rijwielwet en het Mo
tor- en Rijwielreglement; 

H ebben goedgevonden en verstaa11: 
het besluit van den R aad der gemeente Le i

den van 5 Augustus 1929 voornoemd, voor 
zoover het bepaalde in de artt. II en III van 
dat besluit betreft , te vernietigen. 

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

3 Juli 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet openbare vervoermiddelen Art. 3.) 

Al heeft het beroepschrift den Commi~
saris der Koningin niet binnen den termijn 
van 30 dagen bereikt, zoo staat zulks niet 
aan de ontvankelijkheid van appellant in 
zijn beroep in den weg, wanneer vaststaat 

dat het niet aan zijn schu]d is te wijt,en, 
dat het beroepschrift niet v66r het einde 
van den terrnijn bij den CommiBsaris is 
bezorgd. . 

Tegen eene door Ged. Stitten in een ver
!eende vergunning aangebrachte wijziging, 
die slecbts beoogt de strekking van het 
aan de vergunning verbonden vervoerver
bod door verandering van redactie buiten 
elken twijfel t e stellen, kan niet met grand 
bezwaar warden gemaakt. Voorzoover 
appellant ophefling van bet vervoerverbod 
mocbt wenschen, kan daaromtrent in dit 
geschil, betwelk de door Ged. Staten aan
gebracbte wijziging van bet vervoerverbod 
t,ot onderwerp heeft, niet warden beslist. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Beschikkende op de heroepen, ingesteld on

derscheidenlijk door A. van Iperen, autobus
dienstondernemer te Schoonoven, tegen de he
schikking van Ged. Staten van Zuid-Holl and 
va n 30 December 1929, G. S . 0

• 98, waarhij 
is gewijzigd de hem verleende vergunning tot 
het onderhouden van een autobusdienst tus
schen Schoonoven en Woerden, voor zoover het 
traject in de prov incie Zuid-Holl a nd ligt, en 
door A. van Iperen voornoemd en M. J . de 
Krij ger e. a., a li en inwoners van de gemeente 
Linschoten, tegen de beschikking van Ged. 
Staten van U trecht van 8 Janua ri 1930, 2e 
Afdeeling N °. 29/40, waarbij is gewijzigd de 
aan A . van Iperen voornoemd verleende ver
gunning tot het onderhouden van een auto
busdienst tusschen Schoonhoven en Woerden, 
voor zoover het t raject in de provincie U trecht 
is gel egen; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuu r, gehoord, a dviezen van 
14 Mei 1930, 0

• 369, en 11 Juni 1930, N° . 
369/73 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 25 Juni 1930 N°, 483, Afdee
ling Vervoer- en Mijnwezen ; 

0. dat Ged. S taten van Zuid-Holland bij 
hun beslui t van 30 December 1929, G.S. N °. 
98 (Provinciaal Bl ad 0

• 139), hun besluit 
van 25 Juni 1928 (Provinciaal Blad N°. 76) , 
waa rbij aan A. van· Iperen te Schoonoven, 
voor zooveel het in de provincie Zuid-Holl and 
gelegen gedeel te va n het na te· noemen traject 
betreft, vergunning werd verleend tot het in 
werking brengen van een autobusdienst van 
Schoonhoven (S teenen Brug) over Polsbroeker
dam, Oudewater en Linschoten naa r Woerden 
(centrum der gemeente ) en omgekeerd, voor 
zooveel de provi ncie Zuid-Holland betreft, in 
dier voege hebben gewijzi gd, dat de aan die 
vergunni ng verbonden vijfde voorwaa rde wordt 
gelezen als vol gt : 

5. H et is verboden om : 
a. rijdende in de richt ing naar Woerden op 

de grens van de gemeenten Linschoten e'n 
Snelrewaard en verder , reizigers in de auto
bussen op te nemen ; 

b. rijdeode in de richt ing naar Schoonhoven 
te Woerden en verder, reizigers in de autobus
sen op te nemen, bestemd voor niet verder 
dan de grens van de gemeenten Linschoten 
en Snelrewaard. 

E ene gedrukte of geschilderde aanduiding 
van het in de vorige alinea bedoelde vervoer-
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verbod, bevattende de in die almea voorko
mende woorden, moet op voor het publiek 
duidelijk zichtbare wijze in de autobussen zijn 
aangebracht; 

dat Ged. Staten daarbij o. a. hebben over
wogen, dat aan de vergunning, verleend bij 
hun besluit van 25 Juni 1928 (Provinciaal 
Blad N °. 76). de volgende vijfde voorwaarde 
is verbonden: .,5. Reizigers voor verkeer uit
sluitend op het trajectgedeel te tusschen Woer
den en de grens der gemeenten Linschoten en 
Snelrewaard mogen niet ten vervoer worden 
toegelaten. Eene gedrukte of geschi lderde aan
duiding van het in de vorige alinea bedoelde 
yervoerverbod, bevattende de woorden: .,Het 
is verboden in deze autobus reizigers te ver
voeren voor verkeer uitsluitend op het tra· 
jectsgedeelte tusschen Woerden en de grens 
der • gemeenten Linschoten en Snelrewaard" 
moet op voor het publiek duidelijk zichtbare 
wijze in de autobussen zijn aangebracht."; 

dat aan hunne ambtgenooten der provincie 
Utrecht uit ingekomen ambtsberichten is ge
bleken, dat in de autobussen van den onder
werpelijken autobusdienst reizigers worden op. 
genomen voor verkeer van het dorp Linscho
ten tot in de stad Woerden en omgekeerd, van 
verschill ende plaatsen in de gemeente Woer
den met bestemming naar punten, gelegen in 
de gemeente Linschoten, doch dat het bedoel
<le vervoer, bij de bestaande redactie van de 
vijfde voorwaarde der onderhavige vergunning, 
naar de meening van den betrokken Ambte
naar bij het Openbaar Ministerie niet eene 
overtreding van die voorwaarde oplevert; dat 
hun College naar aanleiding daarvan in over
weging heeft genomen, tot wijziging van de 
onderwerpelijke autobusvergunning over te 
gaan, in dier voege, dat de redactie van de 
vijfde voorwaarde verbetering ondergaat; dat 
bezwaren zijn ingebracht door A. van Iperen 
te Schoonhoven, daarbij aanvoerende, dat de 
voorgenomen wijziging een zoo zwaren slag 
zou beteekenen, dat het voortbestaan van den 
autobusdienst Schoonhoven-Woerden ernstig in 
gevaar zou warden gebracht; dat z. i. de oud
ste autobusdienstonderneming op het traject
gedeelte Linschoten-Woerden, P. J . van Ros
sum te l'l'lontfoort, van een onbeperkt vervoer 
op dat trajectgedeelte door den autobusdienst 
Schoonhoven-Woerden niet het geringste na
deel wu ondervinden, op grand waarvan de 
adressant verzoekt de voorgenomen wijziging 
niet door te voeren, doch integendeel de be
staande beperking op te heffen; dat hun Col
lege bij het verleenen van de bedoelde vergun
ning daaraan onder meer de hierboven aange
haalde voorwaarde heeft verbonden, omdat 
naar het oordeel van hunne arnbtgenooten der 
provincie Utrecht op het traject Linschoten
Woerden op voldoende wijze door den be
staanden autobusdienst Montfoort-Linschoten
\Voerden van P. J. van Rossum te Montfoort 
wordt voorzien; dat Van Iperen, indien hij 
het vervoerverbod wenschte te zien opgeheven, 
een daartoe strekkend verzoek bij Ged. Staten 
van Utrecht en hun College had behooren in 
te dienen; dat evenwel de onderhavige dienst 
wordt uitgeoefend in strijd met de kennelijke 
strekking van het vervoerverbod, hetgeen 
hunne genoemde Ambtgenooten en hun Col
lege, in verband met het hiervoren vermelde, 

heeft genoopt de strekking daarvan door eene 
wijziging van de redactie buiten twijfel te 
ste ll en; dat derhal ve thans alleen de vraag 
aan de orde is, of al dan niet tot de voorge
nomen redactiewijziging behoort te worden 
overgegaan, zoodat het verzoek om het be
staande vervoerverbod op te heffen, a ls niet 
ter zake dienen<le, buiten beschouwing client 
te warden gelaten; dat voorts hunne ambtge
nooten der provincie Utrecht ook thans nog 
van meening zijn, dat aan een veelvuldiger 
vervoergelegenheid tusschen Woerden en Lin
schoten geen behoefte bestaat en dat de auto
busdienst Woerden-Montfoort, welke boven
dien in de eerste plaats in aanrnerking zou 
komen, in een eventueel verrneerderde ver
voerbehoefte op dat traject te voorzien, op vol
doende wijze het verkeer ~usschen de genoemde 
gemeenten onderhoudt; 

dat boven<lien het toelaten van een tweeden 
autobusdienst tot deelnerning aan de verkeers
voorziening tusschen Woerden en Linschoten, 
blijkens door Ged. Staten der provincie 
Utrecht ingewonnen ambtsberichten, zou lei
den tot eene zoodanige vermindering van de 
inkomsten va n den autobusdienst Montfoort;.. 
Woerden, dat de bestaansmogelijkheid van 
<lien sinds J anuari 1924 uitgeoefenden dienst, 
welke voor Montfoort en Linschoten van g roat 
belang moet worden geacht, ernstig in de 
waagschaal zou worden gesteld; dat mitsdien, 
naar het oordeel van hunne voornoemde ambt;.. 
genooten, bij het deelnemen van een tweeden 
autobusdienst aan het verkeer tussch en Woer
den en Linschoten het algemeen belang, be
trokken bij eene behoorlijke en duurzame 
voorziening in de behoefte aan dat verkeer en 
aan het verkeer tusschen Montfoort en Woer
den, zou worden geschaad; dat het derhal ve, 
ook naar de meening van hun Coll ege, ge
wenscht is, de strekking van het aan den auto
busdienst Schoonhoven-Woerden opgelegde ver
voerverbod door eene andere redactie van de 
desbetreffende voorwaarde scherper tot uit
drukking te brengen; 

dat voorts Ged. Staten van Utrecht, bij hun 
besluit van 8 J anuari 1930, 2e Afdeeling, N°. 
29/40, (Provinciaal Bl ad N°. 1), o. a. hun 
besluit van 3 Juli 1928, 2de Afdeeling, N°. 
1816/982 (Provinciaal Blad 0

• 35 van 1928). 
waarbij aan A. van Iperen te Schoonhoven tot 
1 Mei 1933, behoudens vroegere intrekking, 
vergunning is verleend tot het in werking 
brengen van een autobusd ienst Schoonhoven
Oudewater-Linschoten-Woerden en omgekeerd, 
voor zooveel het in de provincie Utrecht ge
legen gedeel te van het genoernde traject be
tref t, in dier voege hebben gewijzigd, dat de 
aan de vergunning verbonden zesde voorwaar
de, welke hetzelfde vervoerverbod inhoudt als 
de vorengenoemde vijfde voorwaarde van de 
door Ged. Staten van Zuid-Holland verleende 
vergunning, in gelijken zin als deze wordt ver
anderd; 

dat Ged. Staten van Utrecht hunne beslis
sing doen steunen op gronden, overeenkomstig 
aan die, welke door Ged. Staten van Zuid
Holland ten aanzien van de beslissing van dat 
College zijn overwogen; 

dat van het besluit van Ged. Staten van 
Zuid-Holland A. van Iperen te Schoonhoven 
en, van het besluit van Ged. Sta ten van 
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Utrecht, A . van Iperen voornoemd, a lsmede 
M. J. de Krijger e. a., alien inwoners van de 
gemeente Linschoten, bij Ons in beroep zijn 
gekomen; 

dat A. van lperen tegen de beide besluiten 
aanvoert, dat door deze wijziging van de ver
gunningsvoorwaarden het voorbestaan van 
zijne onderneming ernstig in gevaar zou wor
den gebracht; dat zij n autobusd ienst in eene 
zeer groote behoefte voorziet, in het bijzonder 
voor de gemeenten Linschoten en Snelre
waard; dat de oudste ondernemer op dit tra
jectsgedeelte, P. J. van Rossum te Montfoort, 
van een onbeperkt vervoer op dit trajectge
deel te geenedei nadeel zou ondervinden; 

dat M. J . de Krijger e. a. tegen het be luit 
van Ged. Staten van Utrecht aanvoeren, dat 
het door de wijzig ing in de voorwaardeo voor 
passagiers van L inschoten naar Woerden en 
omgckeerd niet meer mogelijk is, van den 
dienst van A. van Iperen gebruik te maken; 
dat, ook naar de meening van het Gemeente
be tuur van Li nschoten, de ondernemer P. J. 
van Rossum van den dienst l\footfoort-Woer
den van den d ienst van A . van lperen geener
lei nadeel ondervindt; dat zij verzoekeu, het 
beslu1t van Ged. Staten van Utrech t te ver
n iet igen en aan A. van I peren a lsnog zooda
nige vergunning te verleenen, dat de bewoners 
van Lin choten volled ig kunnen blij ven profi
teeren van <liens autobusdienst; 

0. ten aanzien van de door Ged. Staten van 
Zuid-Holland betwiste ontvankelij kheid van 
den appellant A. van Iperen in zijn beroep 
tegen het bovengcnoemde besluit van dit Col
lege, dat dit besluit in het Provinciaal Blad 
is aangekondigd op 10 Januari 1930 ; 

dat weliswaar het beroepschrift Onzen Com
missar is in de provincie Zuid-Holland eerst 
op 13 Februari 1930, dus niet binnen den bij 
art. 3 der Wet Openbare Vervoerm iddelen 
voor het instellen van beroep gegunden ter
mij n van dertig dagen, heeft bereikt, <loch dat 
die omstandigheid niet aan de ontvankelij k
heid van den appellant in zij n beroep in den 
weg staat; 

dat toch de enveloppe, waari n het beroep
schri ft per expresse-bestell ing is verzonden, 
was voorzien van het volgende adres: ,,Aan 
Hare Majesteit de Koningin, per adres Zij ne 
Excell entie den Commi aris der Koning in in 
de Provincie Zuid-Holland te 's Gravenhage", 
en ten postkantore ie 's Gravenhage is afge
stempeld op 6 Februari 1930, zoodat het niet 
aan de schuld van den appellant te wijten is, 
dat het beroepschrift nict v66r het einde van 
den beroepstermijn bij Onzen Commissaris in 
de provincie Zuid-Holl and is bezorgd; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak, dat de 
aangebrachte wijziging beoogt, de strekking 
van het aan de vergunningen verbonden ver
voerverbod, door verandering van redactie bui
ten el ken twij fel te stell en; 

dat derha tve door deze wijziging aan den 
vergunninghouder niet meer beperking wordt 
opgelegd clan reeds naar de bedoeling van de 
oor pronkelijke bewoordingen op hem rustte; 

dat dus tegen de wijziging niet met g rond 
bezwaar kan word en gemaakt; 

dat, voor zoover de appel I an ten opheff i ng 
van het vervoerverbod mochten wenschen, 
daaromtrent in dit geschil, hetwelk de door 

Ged. Staten aangebrachte w1Jz1gmg van het 
vervoerverbod tot onderwerp heeft, niet kan 
worden be list; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen , 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

de beroepen ongegrnnd te verklaren. 
Onze l\linister van \Vaterstaat is belast, enz. 

(A. B.) 

3 J uli 1930. KONINKLIJK BESLUIT . 
(Gemeentewet Ar t . 207.) 

Weliswaar betreft de vraag van d e 
grootte van het salaris van een gemeente
veldwachter de huishouding der gemeente, 
waarvan het oordeel a llereerst aan den oe. 
meenteraad staat, doch het a lgemeen rijks
belan$ van de open bare orde en veiligheid is 
daar b1j toch in z66 nauwe en belangrij ke 
mate betrokken, dat ten dezen het toezicht 
van Ged. St-aten zich verder beh oort uit 
te strekken, dan in het algemeen ten aan 
zien van de h uishouding der gemeente 
geoorloofd is. In casu hebben Ged. Staten 
terech t hun goedkeuring aan de gemeente
begrooting onthouden op grond dat de 
jaarwedden der veldwach ters met het oog 
op de wenschelijkheid van eene goede 
ambtsvervull ing te laag zjjn t e achten . 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Besch ikkende op het beroep, ingestel d door 

den Raad der gemeente Melick en Herken
bosch, tegen het besl ui t van Ged. Staten van . 
Limburg van 3 Januari 1930, n°. 12583/2 D , 
6e afdeeling, waarbij goedkeuring is onthou
den aan de begrooting dier gemeente voor het 
dienstjaar 1930; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
chillen van Be tuur, gehoord, advies van 14 

Mei 1930, n° . 314; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 19 Juni 1930, n°. 7237, Afd. 
B .B.; 

0 . dat het besluit van Ged. Staten berust op 
de overweging, dat onder post volgnummer 42 
dier begrooting een bedrag van f 2325 ge
raamd is wegens jaarwedden der beide veld
wachters, zij nde een g rondsalaris van f 1100 
voor iederen veldwachter en een bedrag van 
f 125 wegen kindertoeslag voor een hunner; 
dat daarboven door ieder der veldwachters ecn 
bedrag van f 75 als vergoeding voor kleeding 
en gebruik van e igen rijwiel, uit de gemeente
kas wordt ontvangen; dat in die gemeente de 
ingevolge de P ensioenwet 1922 verschuldigde 
bedragen tot het daarbij toegestaan maximum
percentage op beide functionarissen worden 
verhaald, zoodat de veldwachters met inbegrip 
der vera:oeding voor kl eed ing en gebruik van 
eigen rijwiel, slechts een salaris genieten van 
netto plus minus f 1075 ; dat eene dergelijke 
bewldiging, wanneer rekening wordt gehou
den met de noodza kel ij kheid, dat een goed 
po! itieman een dusdanig inkomen moet heb
ben, dat hij een onafhankelijk standpunt te
genover de ingezetenen kan innemen en voorts 
met de normen, neergelegd in de aanschrijving 
van Ged. Staten nan de gemeentebesturen van 
15 October 1920, La. 10290/8 D , le afd. A, 
naar het oordeel van dit College te laag moet 
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worden geacht en die jaarwedden in eene ge
meente als Melick en H erkenbosch van f 1200 
tot f 1500 behooren te bedragen ; dat de R aad 
dier gemeente niet genegen is de bezoldiging 
der veldwachte rs te verhoogen, noch door ver
hooging der kindertoelage noch door afschaf
fing van het verhaal van pensioensbijdragen, 
daarin verbetering te brengen; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, 
dat de Raad in zijne vergader ing van 16 De
cember 1929 heeft besloten niets aan de jaar
wedden der veldwachters te veranderen, noch 
aan pensioensbijdragen of kindertoelage omdat 
hij van oordeel is, dat met den inhoud van 
het 8chrijveu van 13 October 1920 thans geen 
rekening meer gehouden kan worden en 90 % 
der belastingbetalers er slechter voor staan 
dan de veldwachters; dat hij het salaris van 
den veldwachter Lechner, die geene kinderen 
beneden den 18-jarigen leeftijd heeft, op een 
bruto totaal bed rag van f 1175 vol doende 
vindt; dat de veldwachter Moors, die 5 kin
deren heeft beneden den 14-jarigen leeftijd, 
waa rvoor hij in totaal f 125 kindertoelage ge
niet en hier meer een bruto salaris heeft van 
f 1300, een kl ein boerenbedrijf hee ft; 

0. dat de vraag van de grootte van het 
salaris van een gemeenteveldwachter welis
waar betreft de huishouding der gemeente, 
waarvan het clordeel allereerst aan den ge
meenteraad staat, maar dat het algemeen 
Rijksbelang van de openbare orde en veilig
heid daarmede toch in zoo nauwe en belang
r ij ke mate is betrokken, dat ten dezen het 
toez ich t van Ged. Staten zich verder behoort 
uit te strekken, dan in het algemeen ten aan
zien van de huishouding der gemeente geoor
loofd is ; 

dat in het onderhavige geval Ged. Staten 
terecht hebben aangenomen, dat de jaarwed
den van de veldwachters in de gemeente Me
lick en H erkenbosch met het oog op de wen
schelijkheid van eene goede ambtsvervulling 
te laag zijn te achten; 

Gezien de Gemeentewet ; 
H ebben goedgevonclen en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Bi nnenlandsche Zaken 

en L andbouw is belast enz. (A. B. ) 

3 J uli HJ30. KONINKLIJK BESLUIT. 
Aansla.g Dividend- en T anti,mebelasting. 

Als pl~ats van vestiging in den zin van 
art . l4bis der wet van 11 Januari 1918 
(8taatsblarl n°. 4) moet warden beschouwd 
de gemeente, waar het bedrijf van de be
trokken vennoot.schap op bet tiidstip van 
den aanslag wordt uitgeoefend . 

Wij WILHF:LMINA, enz. ! 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het gemeentebestuur van Gouda tegen het aan
merken van de gemeente 's-Gravenbage a ls 
plaats van vestiging van de . V. G. B. van 
Goor Zonen's Uitgevers Maatscbappij voor bet 
opleggen van den aanslag in de dividend- en 
tantiemebelasting over bet boekjaar 192 ; 

Den R aad van State enz. ; 
0. dat b~j aanslagbiljet van 24 DPcember 

1929 over bet boekjaar 1928 n,an de 'N. V. 
G. B. van Goor Zonen's Uitgevers Maatschappij 

een aanslag in de dividend- en tantiemebelas
ting is opgelegd in de gemeente 's-Gravenhage; 

dat het gemeentebestuur van Goudii daar
tegen bezwaren heeft ingebracht, aanvoerende, 
dat in verband met dezen aanslag de vraag is 
gere en of de aanslag moet worden opgelegd 
in de gemeente 's-Gravenhage, waar de N . V. 
was gevestigd op het tijdstip, waarop het be
lastbare feit (de uitdeeling) plaats voncl, dan 
we! in de gemeente Gouda, waar de tot uit
deeling gebracbte winst indertijd werd behaald; 
dat de Uitgevers Maatschappij tijdens het boek
jaar 1928 haar bedrijf in de gemeente Gouda 
uitoefende en in bet begin van bet boekjaar 
1929 is overgebracht naar 's-Gravenhage ; dat, 
nu de aanslag in de gemeente 's-Gravenhage is 
opgelegd, alleen die gemeente als zijnde de ge
meente van aanslag, de betrekkelijke opcenten 
zal ontvangen en de gemeente Gouda wordt 
uitgesloten ; dat toch de wet op de divirlend
en tantiemebelasting heeft bedoeld in de eerste 
plaats de gemeenten, waar het bedrijf imrdt 
11ityeoefend, in het genot te stellen van de op
centen op de dividend- en tantiemebelasting ; 

0. dat ingevolge art. 14bis der gewijzigde 
wet van 11 J anuari 1918 (8taatsblad n°. 4) de 
a.anslag in de dividend- en tantiemebelasting 
wordt opgelegd ter plnatr,e, waar de vennoot
schap, vereeniging of maatschappij gevestigd is ; 

dat deze wetsbepaling redelijkerwijze geen 
andere uitlegging toelaat, dan dat de aanslag 
wordt opgelegd ter plaatse, waar op bet tijd
stip van den a.anslag de vennootschap, ver
eeniging of maatschappij gevestigd is ; 

0. dat blijkens de stukken het geheele beclrijf 
der N. V. G. B. van Goor Zonen's Uitgevers
Maatschappij op 15 April 1929 van Gouda naar 
's-Gravenhage is overgebracht; 

dat derhalve de aanslag op 24 December 1929 
terecht in de gemeente 's-Gravenhage beeft 
pl aats gevonden ; 

Gezien de bovengemelde wet; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 

( Gem. Stem.) 

18 Jul i 1930. BESLUIT, strekkende tot vast
stelling van de Algemeene bepalingen 
betreffende het buiten landsch postverkeer 
van N ederlandsch-I ndie (Internationaal 
Postbesluit 1930) . S. 279. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 

Gelet op het den 28sten Juni 1929 te Lon
den gesloten Algemeen Postverdrag en op de 
op clenzelfden datum mede aldaar gesloten 
overeen komsten, betreffende: 

a. de brieven en de doosjes met aangege-
ven waarde; 

b. de postpakketten; 
c. de postwissels; 
d. de invordering van gelden op quitan

t ien en handelspa pier (Nederlandsch Staats
blad 1930, n°. 157, I ndisch Staatsblad 1930, 
respectievelijk nos. 52, 53, 54, 55 en 56) ; 

Overwegende, dat het ter ui tvoering van 
voormeld verdrag en van voormelde overeen
komsten , noodig is voorschriften vast te stel
len betreffende het buitenlanclsch postver
keer van N ederlandsch-I ndie, welke voor
schriften op 1 Juli 1930 in werking moeten 
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treden, zoodat de tijd ontbreekt om den Volks
raad ter zake te hooren; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van 11 Juni 1930, 5e Afdeeling, 
n° 1· 

Ded Raad van State gehoord (advies van 
24 Juni 1930, n°. 42) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Koloni iin van 7 Juli 1930, 5c Af
deeling, n° . 27 ; 

Nog gelet op de artikelen 70 en 91 van de 
Indische Staatsregeling; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Vast te stellen de aan dit besluit ge

hechte ,,Algemeene bepalingen betreffende het 
buitenlandsch postverkeer van Nederlandsch
lndie (In ternationaal Postbesluit 1930) . 

2. Dit besluit wordt geacht in werking te 
zijn getreden op 1 Juli 1930. 

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

Bygdin, den 18den J u l i 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloni en, De Graaf f. 
(Uitgeg. 18 Augustus 1930.) 

ALGEMEENE BEPALINGEN betreffende 
het buitenlandsch postverkeer van Neder
landsch-lndie (Internationaal P ostbesluit 
1930) . 

HOOFDSTUK I. 

Algemeene bepalingen. 
B egripsverklaringen. 

Art. 1. In deze bepalingen wordt verstaan 
onder: 

a. Algemeen Postverdrag: de op den 28sten 
Juni 1929 te L onden gesloten ,,Convention 
Postale Universelle"; 

b. overeenkomst, betreffende 
1. de brieven en de doosjes met aangege-

ven waarde; 
2. de postpakketten; 
3. de postwissels; 
4. de invordering van gelden op quitan

tien en handelspapier; 
de op den 28sten Juni 1929 te Londen ge

sloten ,,arrangement concernant" : 
1. les lettres et les boites avec valeur de-

claree" 
2. l~s col is postaux", 
3. Jes mandats de poste", 
4. Jes recouvrements" ; 
c. brieven, briefkaarten, documenten, druk

werken, Braillegeschr iften, monsters en pak
jes: de ,. lettres", ,,cartes postales", ,,pa piers 
d'affaires", ,,imprimes", ,,impressions en re
lief pour Jes aveugles", ,,echantillons de mar
ch and ises" en ,,petits paquets", genoemd in 
de eerste kolom van de tabel , opgenomen in 
a rtikel 33, lid 1, van het Algemeen Postver
drag; 

d . stukken: de brieven, briefkaarten, docu
menten, drukwerken, Braillegeschriften en 
monsters, hiervoren onder c. omschreven; 

e. voorwerpen: alle andere zaken dan stuk
ken; 

f. zending : een of meer stukken en/of 
voorwerpen onder een afzonderlijk adres; 

g. pakketten: de , .col is postaux" , bedoeld 

bij artikel 1, lid 1, van de overeenkomst, be
treffende de postpakketten, we! ke een door 
den Gouverneur-Generaal vast te stellen ge
wicht niet te boven gaan; 

h. zeepost: de rechtstreeksche verzending 
over zee tusschen Nederlandsch-Indie en Ne
derland; 

i. port en recht: het port, respectievelijk 
het recht, hetwelk in Nederlandsch-lndie is 
verschuldigd wegens het postverkeer met N e
derland, Suriname en Curafao en het overige 
buitenland. 

V ergoedingen wegens vervoe1· van brieven
post en postpakkett .m. 

Art. 2. Voor zoover daaromtrent niet bij 
bij zondere overeenkomst anders is of zal wor
den bepaald, kunnen, naar bij R egeer ings
verordening te bepalen regelen, vergoedingen 
worden u itgekeerd wegens: 

a. het vervoer over water van buitenland
sche brievenpost; 

b. het vervoer van buitenlandsche post
pakketten. 

T oepassing van binnenlandsche bepalingen. 
Art. 3. Tenzij bij deze bepalingen of bij 

Regeeringsverordening anders is of zal wor
den bepaald, zijn de bepalingen, voorkomende 
in algeroeene verordeningen of daarop ge
gronde be.luiten, betreffende het binnenlandsch 
postverkeer, van toepassing op alle onder
werpen, welke niet op bindende wijze door 
het Algemeen Postverdrag of de bij artikel 1 , 
onder b, bedoelde overeenkomsten , zijn of zul 
len worden geregeld. 

HOOFDSTUK II. 
B epalingen naar aanleiding van het Alge

mean Postverdrag. 
P akjes. 

Art. 4. 1. In het verkeer met de landen, 
welke zich met de behandeling daarvan be
lasten, zijn pakjes toegelaten. 

2. Voor de aflevering van uit het buiten
land afkomstige pakjes, is een bij R egeerings
verordening vast te stell en recht verschuldigd. 

P orten en algemeene voorwaarden. 
Art. 5. 1. H et port der zendingen wordt 

bij Regeeringsverordening vastgesteld, met 
dien verstande, dat het bij vooruitbetaling ten • 
hoogste bedraagt: 

I. a. voor brieven en briefkaarten naar 
N ederland, Suriname en Cu,·afaO: 

b. voor andere zendingen dan brieven en 
briefkaarten naar N ederland per zeepost: 

de tot N ederlandsch-Indische munt herleide 
bedragen, genoemd in de derde kolom van de 
tabel , opgenomen in artikel 33, l id 1, van 
het Algemeen Postverdrag; 

II. in alle andere gevall en: 
de hiervoren onder I bedoelde bedragen, 

vermeerderd met 20 %. 
2. Voor zoover daaromtrent in het Alge

meene Postverdrag niet anders is of zal wor
den bepaald, geschiedt de berekening van het 
port naar het totaal gewicht van elke zen
ding, a lles wat client tot beveilig ing van den 
inhoud daaronder begrepen, en, indien bijeen
voeging van verschillende soorten van stuk-
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ken onder een adres heeft pla;its gehad, naar 
het port van de zich in de zending bevinden
de stukken, waarvoor het hoogste port ver
schuldigd is . 

3. Voor zoover daaromtrent in het Alge
meen Postverdrag niet anders is of zal war
den bepaald, worden uit het buitenland ont
vangen en terugontvangen ongefrankeerde en 
ontoereikend gefrankeerde zendingen, belast 
met het dubbele van het ontbrekende bedrag, 
met aanvu!ling tot het naast hoogere veel
Youd van 21/2 cent en met toepassing van een 
bij Regeeringsverordening vast te stellen 
minimum. 

4. In de door het Hoofd van den post-, 
telegraaf- en telefoondienst te bepalen ge
vallen, worden uit het buitenland ontvangen 
volledig gefrankeerde zendingen, welke af
komstig zijn van, of betrekking hebben op in 
Nederlandsch-lndiif gedreven zaken of uitge
oefende bedrijven, belast met het port, het
welk voor soortgelijke zendingen in het bin
nenlandsch verkeer bij vooruitbetaling ver
schuldigd is. 

5. Vorengenoemd Diensthoofd is mede be
voegd om in de door hem te bepalen gevallen 
volledige frankeering van zendingen te vorde
ren. 

6. Uit het buitenland afkomstige zendin
gen, welke ten onrechte op den voet van docu
menten, drukwerken, Braillegeschriften, mon
sters of pakjes ter verzending zijn toegelaten, 
worden behandeld als "de zendingen, waartoe 
:zij volgens haren aard behooren. 

Vervoer m et buitengewone diensten. 
Art. 6. De porten, rechten en voorwaarden 

voor de verzending van zendingen door mid
del van vliegtuigen of met andere buiten
gewone diensten, waarvoor bijzondere kosten 
verschuldigd zijn, worden bij Regeeringsver
ordening vastgesteld. 

Voorwerpen, waarvoor invoerrechten verschul
digd zijn. Rechtvrije zendingen. 

Art. 7. 1. Voorwerpen, waarvoor invoer
rechten verschuldigd zijn, mogen per brieven
post in Nederlandsch-lndiif worden ingevoerd. 

2. Voor uit het buitenland afkomstige niet 
verboden zendingen, welke aan douaneforma
liteiten onderhevig zijn, is een bij Regeerings
verorde•ing vast te stellen inklaringsrecht 
verschuldigd. 

3. In het verkeer met de landen, welke 
·zich met de behandeling daarvan belasten, 
:zijn toegelaten aangeteekende zendingen, 
waarvan de afzender de gezamenlijke postale 
en niet-postale rechten, waarmede die zen
dingen bij de aflevering mochten zijn be
·zwaard, voor zijne rekening wenscht te nemen. 

4. Voor uit het buitenl and afkomstige zen
,dingen, als bedoeld bij het vorige lid, is een 
bij Regeeringsverordening vast te stellen com
missierecht verschuldigd. 

Expresse-bestelling. 
Art. 8. 1. In het verkeer met de landen, 

·welke zich met de behandeling ciaarvan be
lasten, zijn expresse-zendingen toegelaten. 

2. Voor de expresse-bestelling is een bij 
Regeeringsverordening vast te stellen recht 
·verschuldigd. 

1930. 

A ntwoord-coupons. 

Art. 9. 1. Tegen een door het Hoofd van 
den post-, telegraaf- en telefoondienst vast te 
stellen prijs zijn antwoord-coupons verkrijg
baar. 

2. Uit het buitenland afkomstige ant
woord-coupons zijn inwisselbaar tegen een 
of meer frankeerzegels tot een waarde van 
het hoogste port van een gefrankeerden brief 
van enkelvoudig gewicht naar het buitenland. 

Aangeteekende zenaingen. 

Art. 10. 1. Het aanteekenrecht wordt bij 
Regeeringsverordening vastgesteld. 

2. Ingeval eene aangeteekende zend\ng 
verloren gaat, wordt in de gevallen, voorzien 
bij het Algemeen Postverdrag, schadevergoe
ding verleend tot een bedrag van ten hoogste 
vijf en twintig gulden. 

3. Schadevergoeding is niet verschuldigd, 
indien het verlies het gevolg is van over
macht. 

Recht voor een bericht van ontvangst van of 
een navraag naar een aangeteekende zending. 

Art. 11. Voor een bericht van ontvangst 
van of een navraag naar eene aangeteekende 
zending is bij vooruitbetaling een bij Regee
ringsverordening vast te · stellen recht ver
schuldigd. 

Aangeteekende zendingen met verrekening. 

Art. 12. 1. In het verkeer met de landen, 
welke zich met de behandel ing daarvan be
lasten, zijn aangeteekende zendingen met ver
rekening toegelaten. 

2. Het verrekenrecht wordt bij Regeerings
verordening vastgestel d. 

HOOFDSTUK III. 

Bepal,ingen naar aanleiding van de overeen
komst betreffende de brieven en de doosjes 

met aangegeven waarde. 

Aangegeven waarde . Verrekening. Porten 
en rechten. 

Art. 13. 1. In het verkeer met de land~n.. 
welke zich met de behandeling daarvan be
lasten zijn brieven en doosjes met aangege
ven ,;aarde, al of niet met verrekening, toe
gelaten. 

2. De porten en rechten, waaraan de brie
ven en de doosjes met aangegeven waarde 
zijn onderworpen, alsmede het hoogste bedrag 
der aangegeven waarde worden bij Regee
ringsverordening vastgesteld. H et verreken
recht is gelijk aan dat, bedoeld bij artikel 12, 
lid 2. 

3. Voor doosjes met aangegeven waarde, 
welke aan uitvoerrechten onderhevige voor
werpen inhouden en verzonden worden uit 
plaatsen, waar geen kantoor van de iIL en 
uitvoerrechten en accijnzen is gevestigd, is bij 
vooruitbetaling een bij Regeeringsverorde
ning vast te stellen uitkl aringsrecht verschul
digd. 

S chadevergo eding. 

Art. 14. 1. In geval van verlies, beroo
ving of beschadiging van een brief of doosje 

35 
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met aangegeven waarde wordt in de gevallen 
en binnen de grenzen, voorzien bij de over
eenkomst, betreffende de brieven en de doos
jes ·met aangegeven waarde, schadevergoeding 
verleend. 

2. Schadevergoeding is niet verschuldigd, 
indien het verlies, de berooving of de bescha
diging het gevolg is van overmacht. 

Vervoer met buitengewone diensten. Voorw er
pen waarvoor invoerrechten verschuldigd zijn. 

R echtvrije zendingen. Expresse-bestelling. 
Recht voor berichten van ontvangst 

en navragen. 
Art. 15. H et bepaalde bij de artikelen 6, 

7, 8 en 11 is mede van toepassing op brieven 
en doosjes met aangegeven waarde. 

HOOFDSTUK IV. 
B epalingen naar aanleiding van de overeen

komst betreff ende de postpakketten. 
lnhoudsmaat. A fm etingen. Aandeel wegens 

land- en zeevervoer. P ort. 
Art. 16. 1. De grenzen voor de inhouds

maat en de afmetingen der pakketten worden 
bij R egeeringsverordening bepaald. 

2. Het aandeel van N ederlandsch-Indiii 
wegens land- en zeevervoei- van de uit Ne
derlandsch-lndiii afkomstige of daarvoor be
stemde pakketten, wordt mede bij Regeerings
verordening bepaald. 

3. Het port der pakketten wordt door bet 
Hoofd van den post.., telegraaf_ en telefoon
dienst vastgesteld, met dien verstande, dat 
een gouden frank daarbij wordt gelijkgesteld 
met vij fti g cent. 

R echten . Aangegeven waarde. Verrekening. 
Art. 17. 1. Voor de overbrenging van het 

antwoord naar aanleiding van een ontvangen 
kennisgeving van onbestelbaarheid, is een bij 
Regeeringsverordening vast te stellen recht 
verscbuldigd. 

2. In het verkeer met de landen, welke 
zich met de behandeling daarvan belasten, 
zijn toegelaten: 

a. pakketten met aangegeven .waarde, 
b. pakketten met verrekening, al of niet 

met aangegeven waarde. 
De rechten, waaraan de pakketten met aan

gegeven waarde zijn onderworpen, alsmede 
het hoogste bedrag der aangegeven waarde, 
worden bij R egeeringsverordening vastgesteld. 
H et verrekenrecht is gelijk aan dat, bedoeld 
bij artikel 12, lid 2. 

Schadevergoeding. 
Art. 18. 1. In geval van verlies, beroo

ving of bescbadiging van een pakket wordt in 
de gevallen en binnen de grenzen, voorzien 
bij de overeenkomst betreffende de postpak
ketten, schadevergoeding verleend. 

2. Schadevergoeding is niet verschuldigd, 
indien het ,;erlies, de berooving of de bescha
dig ing het gevolg is van overmacht. 

Vervoer met buitengewone diensten. l nkla
ringsrecht. R echtvrije pakketten. Expresse-

bestelling. R echt voor berichten van ont
vangst en navraoen. Uitklaringsrecht. 

Art. 19. H et bepaalde bij de artikelen 
6, 7, 8 en 11 en artikel 13, lid 3, is mede 
van toepassing op pakketten. 

HOOFDSTUK V. 
B epalingen naar aanleiding van de overeen

komst betreffende de postwissels. 
Maximum bedrag. R echt . 

Art. 20. 1. In het verkeer met • de landen, . 
welke zich met de behandeling daarvan be
lasten, zijn postwissels toegelaten tot de door
die landen vastgestelde m axima of zooveel 
lager als bij R egeeringsverordening zal war
den bepaald. 

2. Voor elke afzonderlijke overmaking van• 
geldelijke bedragen per postwissel is bij voor
ui tbetal i ng een bij Regeeri ngsverordeni ng
vast te stellen recht verschuldigd. 
V ervoer met buitengewone diensten. Expresse

bestelling. R echt voor een bericht van 
betaling van of een navraag naar een 

pos~wissel. 
Art. 21. 1. H et bepaalde bij de artikelen, 

6 en 8 is mede van toepassing ·op postwissels . 
2. Voor een bericht va n betaling van of 

een navraag naar een postwissel is bij voor
uitbetal ing een recht verschuldigd, gelij k aan. 
dat, bedoeld bij artikel 11. 

R echt voor duplicaten en het verl engen van: 
den geldigheidstermijn. 

Art. 22. Voor het afgeven van duplicaten, 
van verloren of in het ongereede geraakte· 
postwissels, alsmede voor het verlengen van 
den geldigheidstermijn van postwissels, is. 
een bij R egeeringsverordening vast te stellen, 
recbt verscbuldigd. 

Vervaldag. 
Art. 23. Ingeval het bPdmg van een uit 

N ederlandsch-Indiii verzonden postwissel niet· 
binnen twee jaren, te rekenen van den dag, 
volgende op dien van het nemen van den
postwissel is opgeeischt, wordt met het ge
storte bedrag gehandeld als voor binnenland
sche postwissels is of zal worden bepaald. 

HOOFDSTUK VI. 
B epalingen naar aanl eiding van de overeen
komst betreffende de invordering van gelder,,, 

op quitantiiin en han1lelspapier. 
T er invordering toegelaten bescheiden. 

Art. 24. 1. In bet verkeer met de landenr 
welke zich met de behandeling daan-an be
lasten, is invordering van geiden op quitan
Win toegelaten. 

2. Behalve gewone quitantien, worden ook 
voor voldaan geteekende rekeningen, order
briefjes, wissels of a ntler handelspapier, mits 
zonder kosten betaalbaar, ter invordering toe
gelaten. 

P ocrten en rechten. 
Art. 25. 1. De verzending van in te vor

deren waarden geschiedt rechtstreeks aan bet 
kantoor met de invordering belast, onder aan
geteekenden omslag, waarvoor bet port en 
recht, verscbuldigd voor een aangeteekenden 
brief van gelijk gewicht en dezelfde bestem
ming, bij vooruitbetaling moeten zijn voldaan. 

2. Voor elke ingevorderde quitantie, enz., 
alsmede voor elke niet ingevorderde quitantie, 
enz. , waarvan de invordering is beproefd . 
wordt een bij Regeeringsverordening vast te 
stellen recbt ten laste· van den bewaargever 
geheven. 
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Slotbepalingen. 
Toepassing porten en rechten. 

Art. 26. Voor zoover niet anders is of zal 
worden bepaald, zijn de porten en rechten, 
bedoeld bij deze bepalingen, mede van toe
passing in het verkeer met de landen, welke 
niet tot de Wereldpostvereeniging behooren 
of niet zijn toegetreden tot een of meer der 
overeenkomsten, bedoeld bij artikel 1. onder 
b; een en ander voor zooveel de dien::;ten met 
de betrokken landen zijn opengesteld. 

Uitvoering van deze bepalingen. 
Art. 27. Bij Regeeringsverordening wordt 

overigen geregeld alles, wat betreft het post
verkeer van N ederlandsch-I ndie met N eder
land, Surina1ne en Curafao en het overige 
buitenland. 

Aanhaling van deze bepalingen. 
Art. 28. Deze bepalingen kunnen worden 

aangehaald onder den titel: ,,Internationaal 
Postbesluit 1930". 

18 Juli 1930. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Reglement voor de Nederland
sche Haringcontrole (Staatsblad 1928 n°. 
83). s. 280. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 26 Mei 1930, n°. 1048, Af
deel ing Visscherijen; 

Gelet op de Ifaringwet 1927 (Staatsblad n• . 
387) en op het Reglement voor de Neder
landsche Haringcontrole (Staatsblad 1928, n°. 
83), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van 4 Juli 1929 (Staatsblad n°. 379) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 Juni 1930, n°. 29); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 1 Juli 1930, n°. 1554, 
Afdeeling Visscherijen; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. I. a. In artikel 1, letter a, van 

genoemd Reglement wordt de komma-punt 
achter het woord ,,is" vervangen door een 
punt en aan deze letter wordt toegevoegd de 
zin: Als ,,pekelharing" wordt mede be
schouwd door zouten verduurzaamde haring, 
welke van den kop of een gedeelte van den 
kop is ontdaan; 

b. In artikel 1, letter e, wordt aan het 
slot de punt vervangen door een komma
punt; . 

c. Aan artikel 1 wordt toegevoegd een 
nieuw lid f , luidende: 

f. ,,steui·haring": ongekaakte haring, wel
ke door zouten verduurzaamd is. 

II. Artikel 2 wordt gelezen: 
Als soorten van haring, bedoeld in artikel 

1 van de Haringwet 1927 (Staatsblad n•. 
387) worden aangewezen: pekelharing en 
steurharing. 

III. a. In artikel 3 wordt na het eerste 
lid tusschengevoegd een nieuw lid la, lui
dende: 

l a. Steurharing, welke wordt uitgevoerd 
of aan een middel van vervoer tot uitvoer 

wordt aangeboden, moet, voor zoover z1J m 
tonnen verpakt wordt verzonden, zijn ver
pakt in Hollandsche, Schotsche of oorsche 
tonnen. 

b. De aanhef van artikel 3, vierde lid, 
wordt gelezen als volgt: 

4. De Holl andsche, de Schotsche en de 
Noorsche tonnen moeten . . . . . . . . . . . . . . . . .. enz. 

c. Het vierde lid van artikel 3 wordt aan
gevuld a ls volgt: 

c. N oorsche tonnen. 

1/1 ton. De afmetingen moeten ten minste 
zoo groot zijn als die, voorgeschreven voor de 
Hollandsche 1/1 tonnen, onder letter a van 
dit artikel. 

IV. a. In artikel 5 wordt na lid 1 toege
voegd een nieuw lid la, 1 uidende: 
. la. Iedere ton,_ waarin steurharing verpakt 
1s, welke wordt mtgevoerd of aan een middel 
van vervoer tot uitvoer wordt aangeboden, 
moet op beide bodems voorzien zijn van een 
stempelmerk, hetwelk aangeeft het formaat 
van de ton, het door het Hoofd van den 
Dienst der Nederlandsche Haringcontrole 
vastgestelde volgnummer van den exporteur en 
het woord ,,steurharing". 

b. Lid la van artikel 5 wordt lid lb ter
wijl in <lit lid de woorden ,,het vorige' lid" 
,~orden vervangen door de woorden ,,de vo
r1ge leden". 

V. Artikel 6, 2de lid, wordt aangevuld als 
volgt: 

Voor het bezigen van de stempels tot het 
aanbren~en van de stempelmerken op tonnen 
steurharmg, w~lke zullen worden uitgevoerd, 
of aan een m1ddel van vervoer tot uitvoer 
aangeboden, moet de exporteur betalen voor 
zoover betreft iedere: ' 

1/1 ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 cents. 
ton van kleiner formaat 1 cent. 

VI. a. Aan artikel 8, l ste lid, wordt het 
volgende toegevoegd: 

Indien de aanteekening steurharing betreft 
moet bij het aantal eenheden de letter S 
worden vermeld. 

b. Achter het 4de lid van artikel 8 wordt 
de punt vervangen door een komma en wordt 
dit lid. aangevuld als volgt: 

gesphtst naar de hoeveelheden pekelharing 
en steurharing. 

2. Dit besluit treedt in werking op 1 
Augustus 1930. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den R aad van State. 

Bygdin, den 18den Juli 1930. 
WILHELMI A. 

De Minister van Staat, 
Minister van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

( Uitgeg. 28 Jul i 1930.) 
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18 Juli 1930. BESLUIT tot toepassing van 

artikel 8 der Landbouwuitvoerwet 1929 
(wet van 31 Mei 1929, houdende voor
schriften betreffende het waarborgen van 
bepaalde eigenschappen of hoedanigheid 
van uitgevoerde voortbrengselen van het 
landbouw-, tuinbouw- , veeteelt- en zui
velbedrijf (Staatsblad n°. 277) met be
trekking tot melkproducten en tot ge
pasteuriseerde en gesteriliseerde melk en 
room. S. 281. 

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

Staat. Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 30 April 1930, Directie van 
den Landbouw, 5e afdeeling, n°. 531; 

Gezien artikel 8 en artikel 13 der Land
bouwuitvoerwet 1929 (wet van 31 Mei 1929 
(Staatsblad n°. 277); 

Overwegende dat het wenschelijk is be
pal ingen te maken tot het waarborgen van 
hoedanigheid van uitgevoerde melkproducten 
en uitgevoerde gepasteuriseerde en gesterili
seerde melk en room ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 Juni 1930, n°. 31); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 Juli 1930, Directie 
van den Landbouw, 5e afdeeling, n°. 770 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. I. In deze voorschriften wordt onder 
me! kproduct verstaan: me! k, al dan niet, ge
heel of gedeeltelijk, ontroomd, 
of room, 

die, al dan niet onder toevoeging van sui
ker, door uitdampen of op andere wijze is 
geconcentreerd of gebracht tot poeder- of 
blokvorm. 

2. I. Het is verboden melkproducten, gepas
teuriseerde of gesteriliseerde melk, gepasteu
riseerde of gesteriliseerde room en als melk
producten, als gepasteuriseerde of gesteril i
seerde melk, of als gepasteuriseerde of geste
riliseerde room aangeduide of kennelijk als 
zoodanig voorhanden waar uit te voeren of 
aan eenig middel van vervoer tot uitvoer aan 
te bieden, welke: 

a. andere vetten bevatten dan die van melk 
afkomstig zijn; 

b. niet bereid ziin in Nederland; 
c. niet voldoen aan eischen met betrek

king tot het minimum vetgehalte, voor zoo
veel deze door Onzen met de zaken van den 
Landbouw belasten Minister zijn gesteld. en 
niet voorzien zijn van aanduidingen, door 
dien Minister in verband met die eischen 
vastgestel d ; 

d. v66r, tijdens of na de bereiding toege
voegde stoffen bevatten, aangeduid op een 
door Onzen met de zaken van den Landbouw 
belasten Minister vastgestelde lijst. 

2. De eischen en aanduidingen onder c 
en de lij~t onder d bedoeld, worden niet vast
gesteld, dan nadat de organisaties van daarbij 
betrokken producenten zijn gehoord. 

3. De omhullende laag, waarin blokmelk 
wordt afgeleverd, wordt voor de toepassing 
van het bepaalde onder a van dit artikel be
schouwd als verpakking. 

3. 1. Met betrekking tot waren, als in ar-

tikel 2 bedoeld, voor medicinale of andere 
bijzondere doeleinden bereid, kan door Onzen 
met de zaken van den Landbouw belasten Mi
nister van deze voorschriften, al dan niet voor. 
waardelijk, ontheff ing warden verleend. 

2. Waren, als bedoeld in artikel 2. welke 
zijn ingevoerd, kunnen met afwijking in zoo
verre van het in dat artikel bepaalde, worden 
weder-uitgevoerd, indien ten genoege van de 
Rijkszuivelinspectie door den belanghebbende 
de herkomst uit het buitenland wordt aange
toond, en met inachtneming van de voorwaar
den, met betrekking tot weder-uitvoer door 
Onzen voornoemden Minister te stellen. 

4. 1. Als bewijs, dat de waar voldoet aan 
de bij of krachtens deze voorschriften gestel
de eischen, kan uitsluitend dienen een bij de 
waar gevoegd certificaat volgens een door 
Onzen met de zaken van den Landbouw be
lasten Minister vastgesteld model. 

2. Het in het vorige lid bepaalde is niet 
van toepassing ten aanzien van de in artikel 
3, tweede lid, bedoelde waar. 

3. De certificaten warden door de ambte
naren der invoerrechten aan de laatste wacht 
ingehouden en teruggezonden aan de instel
ling, met de controle belast. 

5. Certificaten. als in artikel 4 bedoeld, 
kunnen uitsluiteud warden gebruikt door : 

a. aangeslolienen en ingeschrevenen bij 
eene onder Rijkstoezicht gestelde controle
instell ing, welke door Ons is bevoegd ver
klaard tot het uitreiken van deze certifica
ten · b: aangeslotenen en ingeschrevenen bij 
eene door Ons onder daarbij gestelde voor
waarden aangewezen controle-instell ing, van 
walker beslissingen omtrent aansluiting en in
schri.iving bij Onzen met de zaken van den 
Landbouw belasten Minister beroep open 
staat. 

6. 1. Orn onder Rijkstoezicht te kunnen 
warden gesteld, moet eene controle-instelling 
voldoen aan de eischen, in de volgende ar
tikelen gestel d. 

2. Indien een controle-instelling de haar 
opgeleg-de verplichtingen 'niet nakomt, hare 
bevoegdheid op andere wijze te buiten gaat 
of handelt in strijd met het belang van de 
uitvoer-controle, kan door Ons het Rijkstoe
zicht warden ingetrokken. 

7. De controle-instelling: 
a. moet rechtspersoonlijkheid bezitten; 
b. mag als aangeslotenen en ingeschrevenen 

slecbts aannemen natuurlijke en rechtsperso
nen, die bereiders van, en handelaren in 
melkproducten of andere in artikel 2 be
doelde waren zijn , te goeder naam en faam 
bekend staan en de bevoegdheid hebben, ver
bintenissen aan te gaan; hij die me! kproduc
ten of andere, in artikel 2 bedoelde waren 
bereidt, kan uitsluitend aangeslotene zijn ook, 
indien hij tevens in die melkproducten en 
waren handel drijft; 

c. moet zich ten doe! stell en door middel 
van controle te bewerkstell igen, dat de door 
de aangeslotenen en ingeschrevenen vervaar
digde en verhandelde producten, onder b be
doeld, voldoen aan de daaraan voor uitvoer 
gestel de eischen. 

8. 1. De statuten van een controle-instel-
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ling en alle w1Jz1gmgen en aanvullingen 
daarvan behoeven de goedkeuring van Onzen 
Minister, belast met de zaken van den Land
bouw. 

2. De statuten moeten inhouden: 
a. dat de aangeslotenen en ingeschrevenen 

moeten voldoen aan de van Rijkswege met 
betrekking tot den uitvoer van melkproduc
ten en andere in artikel 2 bedoelde waren 
krachtens de Landbouwuitvoerwet 1929 vast
gestelde en vast te stellen voorschriften; 

b. dat in het bestuur noch onder de leden 
der instelling de aangeslotenen of ingeschre
venen of beiden te zamen, de meerderheid 
mogen uitmaken; 

c. dat de voorzitter van bet bestuur geen 
aangeslotene of ingeschrevene mag zijn; 

d. eene regel ing van het recht van beroep ; 
e. voor chriften, welke waarborgen eene 

juiste nakoming van de onder a bedoelde 
voorschriften, berustende op eene voldoende 
tegen misbruik zekerheid gevende contrlile in 
de inrichtingen en het bedrijf van aangeslo
tenen en ingeschrevenen. 

3. De contrlile-instelling is bevoegd, onder 
goedkeuring van Onzen met de zaken van 
den Landbouw belasten Minister, voor te 
schrijven, dat de verpakking der van aange
slotenen en inge chrevenen afkomstige waar 
op bepaalde wijze moet zijn gekenmerkt. 

9. Onze met de zaken van den Landbouw 
belaste Minister heeft het recht, aan het be
stuur een adviseerend lid toe te voegen. 

10. 1. De bestuursleden en de directeur 
van eene contrlile-instelling moeten voldoen 
aan de volgende vereischten: 

1 °. zij moeten te goeder naam en faam 
bekend zijn ; 

2°. zij mogen niet betrokken zijn bij de 
bereiding van of den bande! in a. surrogaten 
van melk- en zuivelproducten, b. alien en niet 
van melk afkomstige vetten. 

2. De direoteur mag niet betrokken zijn 
bij de bereiding van of den bandel in melk
en zuivel producten. 

11. Het bestuur van eene contrlile-instel
ling, de directeur en bet verdere personeel 
zijn verplicht aan de ambtenaren, belast met 
het Rijkstoezicht, all e inlichtingen te ver
strekken, welke voor de uitoefening van toe
zicht op die instelling, zoowel als op de aan
ge lotenen en ingescbrevenen noodig zijn. 

12. Het Rijkstoezicht wordt uitgeoefend 
door den di enst der Rijkszuivelinspectie. 

13. De benoeming van den directeur van 
de contrlile-instelling is onderworpen aan de 
goedkeuring van Onzen met de zaken van 
den Landhouw belasten Minister. 

14. 1. H et bestuur geeft aan Onzen met 
de zaken van den Landbouw belasten Minis
ter kennis van de namen der aangeslotenen 
en ingeschrevenen en der uitgetreden aange
slotenen en ingeschrevenen. 

2. Besluiten tot schrapping of scborsing 
\~?rden binnen 3 dagen, nadat zij genomen 
z1Jn, aan Onzen voornoemden Minister mede
gedeeld. 

15. 1. De keuring, bet bemonsteren van 
melkproduoten en bet onderzoek der mon
sters geschieden volgens door de contrlile-in
stelling vastgestelde voorschriften, welke de 

goedkeuring van Onzen met de zaken van 
den Landbouw belasten Minister behoeven. 

2. De kosten der contrlile worden geheven 
volgens een tarief, en geind op de wijze, door 
de controle-instelling vastgesteld, na goedkeu
ring van Onzen vpornoemden Minister. 

16. 1. De contr6le-instelling legt aan de bij 
haar aangeslotenen de volgende verplichtin
gen op: 

1 °. de aangeslotenen mogen l'echtstreeks 
noch zijdelings betrokken ziin bij de bereiding 
van of den hande] in a. surrogaten van melk
en zuivelproducten, b. alien en niet van melk 
afkomstige vetten, welke kunnen dienen tot 
vervalsching van melk- en zuivelproducten; 
zij zullen de vorenbedoelde surrogaten, olien 
en yetten niet voorhanden mogen hebben in 
hunne bereidplaatsen of op hunne terreinen, 
behoudens ontheffing, al dan niet voorwaar
delijk, door Onzen voornoemden Minister; 

2°. zij dragen zorg, dat de door hen ir, 
Nederland bereide producten voldoen aan de 
ingevolge de Landbouwuitvoerwet 1929 ge
stel de eischen ; 

3°. zij dragen zorg, dat de verpakkingen van 
de door hen in Nederland bereide waar, be
doeld in art. 2, en de verzending der partijen 
in overeenstemming zijn met de ingevolge de 
Landbouwuitvoerwet 1929 te <lien aanzien 
gestel de eischen; 

4°. zij mogen geen waar, bedoeld in art. 2, 
in N ederland in het vrije verkeer voorhanden 
hebben of verhandelen, dan welke voldoet 
aan de sub 2 en 3 van <lit artikel bedoelde 
voorschriften ; 

6°. zij verstrekken aan de contrlile-instel
ling een volledige lijst van alle bij hen in 
gebruik of in medegebruik zijnde bereid
plaatsen, magazijnen, pakhuizen, terreinen en 
andere bergplaatsen, met een nauwkeurige 
omschrijving van stand of Jigging, en nemen 
geen a nder gebouw, lokaal of terrein, dan op 
die lijst vermeld, in gebruik of medegebruik, 
dan na van hun voornemen mededeeling te 
hebben gedaan aan het bestuur van de con
trol e- i nstell ing ; 

6°. zij zullen de bereidplaatsen, gebouwen 
en terreinen, sub 5°. van <lit artikel bedoeld, 
te allen tijde zonder eenig voorbehoud toe
gankelijk stellen voor de ambtenaren van de 
contrlile-instelling en voor hen, die met bet 
Rijkstoezicht zijn belast, en hun alle ge
wenschte in] ichtingen verschaffen en bij het 
uitoefenen van de contr6le behulpzaam zijn; 

7°. zij zullen de ambtenaren, voor de con
trlile-instelling werkzaam en die, met bet 
Rijkstoezicht belast, desverlangd in de ge
lel"enheid stellen, kosteloos de voor de con
trlile benoodigde monsters te nemen. 

2. Ten aanzien van ingeschrevenen zijn de 
bepalingen sub 4, 6, 6 en 7 van <lit artikel 
van daarmede overeenkomstige toepassing. 

17. 1. Een aangeslotene of ingeschrevene 
kan door bet bestuur van de contrlile-instel
ling worden geschrapt, wanneer hij, ter be
oordeeling van bet bestuur, 

a. niet of niet meer voldoet aan de ver
eischten, Y00r de toelating als aangeslotene of 
ingeschrevene gesteld ; 

b. op ernstige wijze de belangen van de 
contrlile schaadt of heeft geschaad. 
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2. Bij schrapping kan tevens een geld
boete worden opgelegd. 

18. 1. Een aanges lotene of ingeschrevene 
kan door het bestuur van de controle-instel
ling worden geschorst, indien het bestuur ver
moedt, dat een der in bet vorige artikel be
doelde redenen tot schrapping bestaat. 

2. Bij schorsing kan tevens een geldboete 
worden opgelegd. 

3. Schorsing kan geschieden voor een ter
mijn van ten hoogste een maand. 

4. Zoo spoedig mogelijk, in ieder geval 
binnen een maand, beslist het bestuur, of de 
geschorste al dan niet zal warden gescbrapt. 

Bij deze beslissing wordt tevens uitgemaakt, 
of eene boete, opgelegd krachtens het bepaal
de in het tweede lid van dit artikel, wordt 
gehandhaafd. 

5. In geval van beroep tegen het besluit 
tot schrapping wordt de schorsing geacht te 
zijn verlengd tot de uitspraak in beroep, on
geacht het bepaalde in het 3e lid van dit ar
tikel. 

6. In verband met dezelfde feiten kan een 
aangeslotene of ingeschrevene niet meer dan 
eenmaal worden geschorst. 

19. Voor overtredingen, van welken aard 
ook, geconstateerd door ambtenaren van het 
Rijkstoezicht, gelden dezelfde strafbepalingen 
als voor overtredingen, geconstateerd door 
ambtenaren voor de controle-instelling werk
zaam. 

20. Het bestuur kan den aangeslotene of 
den ingeschrevene bij bet niet nakomen van 
een of meer zijner verplichtingen eene boete 
opleggen van ten hoogste f 10,000. 

21. 1. Het bestuur kan eischen, dat door 
iederen aangeslotene en ingeschrevene te zij
nen name een garantie wordt en blijft gesteld, 
ten genoege van het bestuur. 

2. Het bedrag van zoodanige garantie, het
welk voor verschillende aangeslotenen en in
geschrevenen verschillend kan zijn , en de voor
waarden waaronder deze wordt gesteld, wor
den door het bestuur vastgesteld. 

22. Met het opsporen van de ingevolge 
deze voorschriften strafbaar gestelde over
tredingen zijn, behalve de ambtenaren, uit 
hoofde van artikel 13 der Landbouwwet 1929 
daartoe aangewezen. belast de ambtenaren 
van den Dienst der Rijkszuivelinspectie. 

23. Dit besluit treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen tijdstip. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den R aad van State en aan de 
Algemeene R ekenkamer. 

Bygdin, den 18den Juli 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 5 Augustus 1930. ) 

18 Jul i 1930. BESLUIT houdende: 
1°. intrekking van het Koninklijk be

sluit van 16 September 1895 (Staatsblad 
161) betreffende het krankzinnigenge
sticht ,,Endegeest" te Oegstgeest; 

2°. vergunning aan het bestuur der ge
meente L eiden, om de gebouwen van 
,,Endegee t" te Oegstgeest, voor een ge
deelte in te richten als krankzinnigenge
sticht; 

3° . aanwijzing van twee paviljoenen 
gezamenlijk met den naam .,Voorgeest", 
beboorende tot ,,Endegeest", als eene in
richting, welke niet als krankzinnigenge
sticht wordt beschouwd, ook wanneer daar
in meer dan twee krankzinnigen worden 
verpleegd. S. 282. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voord.racht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 11 Juli 1930, n°. 1844, af
deeling Armwezen ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Met ingang van 1 Augustus 1930 
wordt ingetrokken Ons besluit van 16 Sep
tember 1895 (Staatsblad n°. 161, gelijk dat 
sedert gewijzigd is. 

2. Aan het bestuur van de gemeente L ei
den wordt vergunning verleend de gebouwen 
van Endegeest, bestemd en gebezigd voor de 
verpleging van lijders, met uitzondering van 
de beide paviljoenen, welke in October 1911 
in gebruik zijn genomen, in te richten tot een 
gesticht voor krankzinnigen, overeenkomstig 
de voorheen en thans overgelegde teekenin
gen en daarbij gegeven beschrijving. 

3. De beide paviljoenen, welke in October 
1911 in gebruik zijn genomen, worden ge
zamenlijk met den naam Voorgeest, onder de 
voorwaarden, vermeld in artikel 11, aangewe
zen als eene inrichting, welke niet als ge
sticht wordt beschouwd, ook wanneer daarin 
meer dan twee krankzinnigen worden ver
pleegd. 

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

4. In het gesticht voor krankzinnigen mo
gen niet meer dan 487 krankzinnigen, 223 
mannen en 264 vrouwen, verpleegd worden. 

Bovendien mogen gedurende het tijdvak, 
eindigende 31 December 1931, nog 15 man
nen en 19 vrouwen verpleegd worden. 

5. In de inrichting, bedoeld in artikel 3 
en bestemd voor de verpleging van jeugdige 
zwakzinnigen, mogen niet meer dan 144 
zwakzinnigen, 72 mannelijke en 72 vrouwe
lijke, verpleegd worden. 

Bovendien mogen gedurende het tijdvak, 
eindi gende 31 December 1931, nog 11 man
nelijke en 10 vrouwelijke zwakzinnigen ver
pleegd worden. 

6. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandscbe Zaken en Landbouw mo
gen op bet terrein van Endegeest geen op
stallen, tenzij overeenkomstig de teekeningen 
en beschrijving, bedoeld in artikel 2, worden 
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-0pgericht en mag niet aan derden de be
schikking over eenig dee! van d it terrain wor
den gegeven. 

7. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw mag 
in de gebouwen van Endegeest, de rioleering 
en verdere inrichtingen op het terrein, zoo
mede in de omheining van de tuinen, geen 
verander ing worden aangebracht, welke ten
gevolge zoude hebben, dat zij n iet meer ge
heel overeenstemden met de teekeningen en 
beschrijv ing, bedoeld in artikel 2. 

8. In elk voor meer dan een verpleegde 
bestemd slaapvertrek wordt op eene duidelij k 
zichtbare p i aats aangegeven het aantal per
.sonen, waarvoor het vertrek bestemd is. 

9 . De geneeskundige behandeling der ver
pleegden wordt opgedragen aan ten minste 
vier geneeskundigen, waarvan ten minste dr ie 
gevestigd moeten zijn in woningen op het 
terrein van Endegeest en daarbuiten geen 
_geneeskundige praktijk, tenzij consultatieve, 
mogen uitoefenen. 

10. Van elke opneming, ontslag of over
lijden van een verpleegde wordt binnen twee 
·weken eene schriftelijke kennisgeving gezon
den aan den inspecteur, die door Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken en L and
bouw is belast met het toezicht op Endegeest. 

11. De voonvaarden, bedoeld in artikel 3, 
J uiden als vol gt : 

1. Tot de inrichting wordt te alien t ijde 
vrije toegang verleend aan den inspecteur, be
last met het toezicht op Endegeest. 

2. Het bestuur, de geneeskundigen, ver
bonden aan de inrichting, benevens het overige 
.a ldaar werkzaam personeel , geven den in
.specteur de door hem verlangde inl ichtingen. 

3. De geneeskundigen, verbonden aan de 
jnrichtingen, maken regelmatig ten aanzien 
van de verp leegden, aan hunne behandeling 
toevertrouwd, nauwkeurige aanteekeningen, 
welke een duidelijk beeld geven van de voor
_geschiedenis, zoomede van den toestand van 
de verpleegden in lichamelij k, geestelij k en 
maatschappelij k opzicht, van de wijzig ingen, 
welke deze toestand ondergaat, van bijzondere 
voorvallen en van hetgeen in het belang van 
de verpleegden wordt gedaan; uit deze aan
teekeningen moet voorts nu en dan blij ken of 
voortzetting van de verpleging in de inrich
ting nog noodzakelij k of wenschelijk is. Zij 
worden na het ontslag of overl ijden van den 
verp leegde zorgvuldig bewaard gedurende een 
door Onzen M inister van Binnenlandsche Za
ken en Landbouw te bepalen termijn. Van 
deze aanteekeningen wordt aan den Inspec
teur op zijn verlangen inzage gegeven. 

4. H et is verboden den verpleegden te be
lemmeren zich schriftel ijk te wenden tot de 
hoofden der Departementen van algemeen be
stuur, tot den inspecteur en tot den off icier · 
van J ustitie. 

5. Een verpleegde wordt ontslagen: 
a. op eigen verzoek of op dat van een der 

ouders of van den voogd, ingeval de ver
pleegde staat onder ouderl ijke macht of voog
dij; 

b. op schriftel ij ke verklaring van den ge
neeskundige, of zoo er meer zij n, van den 
eersten geneeskundige, dat zijne verpleging in 
de inrich t ing niet !anger noodzakelijk of wen
schel ij k is ; 

c. op verlangen van den inspecteur. 
6. In acht worden genomen de nadere 

voorschriften, welke door Onzen M in ister van 
B innenlandsche Zaken en Landbouw ten aan
zien van het bepaalde in dit artikel mochten 
worden gegeven. 

12. Aan den inspecteur wordt te a lien tijde 
vrije toegang verleend tot de dienstgebouwen 
van Endegeest. 

13. Het bestuur draagt zorg, dat een a f
schrift van dit beslu it en van de Ministerieele 
beschikkingen, bedoeld in de artikelen 6, 7 
en 11, zoomede een copie van de teekenin
gen en beschrij ving, be'doeld in artikel 2, aan
wez ig zijn op Endegeest en aan den Inspec
teu1·, zoomede aan den Off icier van J ustitie, 
te alien t ijde op verlangen ter inzage worden 
voorgelegd. 

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

Bygdin, den 18den Juli 1930. 
WILHELMINA. 

D e Ministe1· van Staat, 
Minister van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

( Uitgeg. 5 Augustus 1930.) 

18 Juli 1930. BESLillT tot aanwijzing over
eenkomstig artikel 157 der hooger-onder
wijswet van de afdeeling gymnasium van 
het Roomsch K atholiek lyceum voor meis
jes te Rotterdam van het Zedelij k L ichaam: 
Vereeniging van Vrouwen tot het geven 
van onderwijs, gevestigd te 's-Hertogen
bosch. S. 283. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 2 
J uni 1930, n°. 7242 III , afdeeling Voorberei
dend Hooger en M iddel baar Onderwijs; 

Gel et op • artikel 157 der hooger-onderwijs
wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 Juli 1930, n°. 32); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden M inister van 10 J uli 1930, n°. 
8921, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
M iddelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1930 de af

deeling gymnasium van het Roomsch-Katho
l iek lyceum voor meisjes te Rotterdam van 
het Zedelij k Lichaam: Vereeniging van Vrou
wen tot het geven van ondenvijs, gevestigd te 
's-Hertogenbosch, voor een t ijdvak van zes 
jaren aan te wijzen a ls bevoegd om met in
achtneming der desbetreffende wettelij ke voor 
schriften aan h aar leerl ingen die het onder
wijs tot aan het einde hebben bijgewoond een 
getuigschrift van bekwaamheid tot universi
ta ire studien af te geven, dat met het ge
tu igschrift, in artikel 11 der hooger-onderwijs
wet ve1meld, wordt gel ijkgesteld. 

Onze M inister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit beslu it, dat in het Staatsblad zal 
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worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Bygdin, den 18den Juli 1930. 
WILHELMINA. 

De M inister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J . T e r p s t r a. 
( Uitgeg. 18 Augustus 1930. ) 

18 Jul i 1930. BESLUIT, strekkende tot ver
nietiging van het besluit van Gedepu
teerde Staten van NoordrHolland d.d. 27 
November 1929 n°. 162, waarbij werd ge
grond verklaard het beroep van H. A.. 
van M eurs tegen het besluit van Burge
meester en Wethouders van H ee1nstede 
d.d. 10 April 1929, waarbij de ten name 
van H. A. van M eurs staande vergunning 
voor den verkoop van sterken drank in 
het klein voor gebruik ter plaatse van 
verkoop, in het perceel Valkenburgerplein 
n°. 9, te H ee1nstede, werd ingetrokken. 
S . 284. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 16 Mei 
1930, N° . G.-549, Afdeeling Volksgezondheid 
en van Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw van 21 Mei 1930, n°. 
5834, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; be
treffende het bes! uit van Gedeputeerde S taten 
van oord-Holland, d.d. 27 November 1929, 
n°. 162, waarbij werd gegrond verklaard bet 
beroep, ingesteld door H . A. van Meurs te 
H eemstede . tegen het besluit van Burgemees
ter en Wethouders van H eemstede, d.d. 10 
April 1929, waarbij de ten name van H. A. 
van Meurs staande vergunning voor den ver
koop van sterken drank in het klein voor ge
bruik ter plaatse in het perceel, Valkenbur
gerple in n°. 9 te H eemstede, werd ingetrok
ken; 

Overwegende, dat bij besluit van Burge
meester en Wethouders van Heemstede d.d. 
23 November 1927, aan Hubertus Antonius 
van Meurs vergunning is verleend voor den 
verkoop van sterken drank in het klein voor 
gebruik ter plaatse van verkoop in de bene
den-voorlocaliteit en de boven-voorlocaliteit 
van het perceel Valkenburgerplein n°. 9; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wet
houders van Heemstede bij besluit van den 
l0den April 1929 de vergunning van H. A. 
van Meurs, die op 10 April 1929 niet meer 
de beschikking had over bovengenoemde loca
li teiten, hebben ingetrokken ; 

dat de intrekking geschiedde op grond van 
artikel 28, 1 °., juncto artikel 8, eerste lid, 
9°., (wanneer de verzoeker niet de beschik
king heeft over de localiteit, waarvoor hij de 
vergunning vraagt) der Drankwet, welke 
laatste bepaling kracht van wet ha d op bet 
tijdstip, waarop de vergunning werd verleend, 
te weten 23 November 1927 ; 

Ovenvegende, dat het bij Gedeputeerde Sta
ten van oord-Holland ingestelde beroep van 
H. A. van Meurs d.d. 22 April 1929, door 
dit College bij besluit van 27 ovember 1929, 
n°. 162, werd gegrond verklaard, omdat bet 
door Burgemeester en Wethouders aangehaal-

de eerste 9°. van artikel 8, eerste lid, der 
Drankwet tijdens de behandeling van de wij
zigingswet van 29 Juni 1925, Staatsblad n°. 
280, achter 8°. is ingelascht, zonder dat daar
bij de volgende nummers zijn vernummerd 
en zonder dat in de verwijzing in artikel 28, 
1 °. naar verschillende bepalingen van artikel 
8, eerste I id , wijziging is gebracht; 

dat, naa,· de meening van Gedeputeerde 
Staten voornoemd, onder deze omstandighe
den moet worden aangenomen, dat de ver
wijzing in artikel 28, 1 °., betrekking heeft 
op het bestaande en gehandhaafde tweede 9°. 
van artikel 8, eerste lid, en geenszins op het 
bij amendement ingelaschte eerste 9°.; 

dat hiervoor, naar de meaning van Gede
puteerde Staten, te meer aanleiding bestaat, 
omdat uit de ge chiedenis van de tot stand
koming van voormelde wijzigingswet niet 
blijkt van eenige bedoeling bij den wetgever, 
om door de inlassching van een nieuw 9°. , 
behalve een nieuwen grond voor de weigering 
van eene vergunning, ook een nieuwen grond 
voor de intrekking van eene vergunn.ing in 
het !even te roepen; 

Overwegende, dat de tekst der wet geen 
twijfel laat bestaan aan de toepasselijkheid 
van de beide nummers 9° . van artikel 8, der 
Dranlnvet en dat, al is het mogelijk niet de 
bedoeling van den wetgever geweest, behalve 
een nieuwen grond voor de weigering eener 
vergunning, ook een nieuwen grond voor de 
intrekking eener vergunning in bet !even te 
roepen, van die bedoeling noch uit de ge
schiedenis, noch uit den tekst der wet iets 
blijkt en bovendien de bedoeling van den 
wetgever nooit mag leiden tot een interpre
tatie, welke niet in overeenstemming is te 
brengen met den duidelijken tekst der wet; 

Overwegende derhalve, dat het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland dd. 
27 ovember 1929, n°. 162, waarbij werd ge
grond verklaard het beroep van H . A. van 
Meurs tegen het besluit van Burgemeester en 
Wethouders van H eemstede dd. 10 April 1929 
is i11 strijd met artikel 28, 1 °. juncto artikel 
8, eerste lid, eerste 9°. der Drankwet en der
hal ve is in strijd met de wet; 

Gelet op de Drankwet en op artikel 166 
der Provinci ale wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 17 
Juni 1930, N° . 36); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid en 
van Onzen Minister van Staat, Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 26 
Juni 1930, N°. 971 G, Afdeeling Volksge
zondheid en van 7 Juli 1930, 0

• 7708, Af
deeling Binnenlandsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bet besluit van Gedeputeerde Staten van 

Noord-Holl and d.d. 27 ovember 1929, N°. 
162, waarbij werd gegrond verklaard het be
roep van H. A. van Meurs tegen bet besluit 
van Burgemeester en Wethouders van Heem
stede dd. 10 April 1929, waarbij de ten 
name van H . A. van Meurs staande vergun
ning voor den verkoop van sterken drank in 
het klein voor gebruik ter plaatse van ver
koop, in het perceel. Valkenburgerplein N°. 
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9 te H eemstede. werd inp:etrokken, te vernie
tigen wegens strijd met de wet; 

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

Bygdin, den 18den Juli 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. Ver s c h u u r. 
De Minister van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
( Uitgeg. 21 Augustus 1930.) 

18 Jul i 1930. BESLUIT tot vernietiging van 
de krachtens artikel 4, onder 2°., der 
Hinderwet door den Raad der gemeente 
Gorinchem in zijne vergadering van 12 
Juli 1928 vastgestelde verordening. S. 
285. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid en van Onzen 
Minister van Staat, Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw van 13 J anuari 
1930, N°. 15 H., Afdeeling Arbeid en van 
25 Januari 1930, N°. 572, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur; 

Overwegende, dat door den Raad der ge
meente Gorinchem, in zijne vergadering van 
12 Juli 1928 krachtens artikel 4, onder 2°., 
der Hinderwet eene verordening is vastge
steld, waarbij voor het oprichten, hebben of 
gebruiken van slachterijen, vilderijen, pense
rijen en inrichtingen, bestemd tot bewaring of 
verwerking van bloed of dierlijken afval, war
den aangewezen de terreinen, gelegen ten 
Oosten van de lijn Visschersdijk, Burgstraat, 
Dalemstraat (met doortrekking van de lijn 
dezer laatste straat tot aan de rivier de Mer
wede) alsmede de terreinen, gelegen ten noor
den van het kanaal van Steenenhoek en te
vens westelijk van de lijn Bullekenslaan
Mollenburgscheweg, en waarbij voorts wordt 
verboden elders in de gemeente de bedrijven 
uit te oefenen, waartoe de oprichting of het 
gebruik van een der bovenbedoelde inrichtin
gen vereischt wordt, tenzij van dit verbod 
door den Raad ontheffing is verleend; 

dat Mr. H. J. Biegel te Gorinchem, als ge
machtigde van P. H. Smits, a ldaar, zich tot 
Ons heeft gewend met een adres, waarbij hij 
verzoekt de bovenbedoelde verordening te 
vernietigen, daarbij onder meer aanvoerende, 
dat de aanleiding tot het vaststellen dier ver
ordening deze is geweest, dat de te Gorinchem 
hun bedrijf uitoefenende slagers, met uitzon
dering van Smits voornoemd, zich hebben 
vereenigd tot eene cooperatieve vereeniging, 
die een slachthuis heeft gesticht en die, ten 
einde Smits zoo mogelijk te dwingen ook tot 
de Vereeniging toe te treden, tot den ge
meenteraad het verzoek heeft gericht om 
eene verordening vast te stellen, krachtens 
artikel 4, onder 2°., der Hinderwet; dat de 
gemeenteraad daarna eene zoodanige verorde
ning heeft vastgesteld; dat in het belang der 
openbare orde en gezondheid bedoelde veror-

dening echter niet noodig is; dat toch geen 
schade voor de gezondheid is te .duchten van 
een slachterij, a ls bij de verordening verbo
den, welke aan de e ischen door of krachtens 
de Vleeschkeuringswet thans gesteld, voldoet 
en dat daarvan ook geen gevaar voor de 
openbare orde valt te vreezen, vermits in de 
gemeente Gorinchem geen bepaalde woonwij
ken, villaparken of andere deelen aan te wij
zen zijn, waarvan het karakter of de bestem
m ing niet zou strooken met de aanwezigheid 
van een dergelijke inrichting; 

0. dat de verordening van den Raad der 
gemeente Gorinchem ten gevolge heeft, dat 
eene bestaande particuliere slagerij, welker 
bedrijfsuitoefening ten voile beantwoordt aan 
de bepalingen der wet, gedwongen wordt ge
bruik te maken van een slachthuis, door vak
genooten opgericht in hun eigen particulier 
belang en zoodoende de concurrentie door 
even goed geoutilleerde slagerijen verhindert ; 

dat bedoelde verordening mitsdien in strijd 
is te achten met het algemeen belang; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

11 Maart 1930, n°. 32); 
Gelet op het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van 25 Juni 1930, n°. 
443 H., Afdeeling Arbeid en van 5 Juli 1930, 
n°. 7612, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de verordening, vastgesteld door den Raad 

der gemeente Gorinchem in zijne vergadering 
van 12 Juli 1928, krachtens artikel 4, onder 
2°., der Hinderwet, te vernietigen wegens 
strijd met het algemeen belang. 

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

Bygdin, den 18den Juli 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J . Ve r s c h u u r. 
De Minister van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
(Uitgeg. 21 Augustus 1930.) 

18 Juli 1930. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Rijkstelefoonreglement 
1929. s. 286. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
In aanmerking nemende, dat het wensche

lijk is • over te gaan tot wijziging en aanvul
ling van eenige bepalingen van het Rijkstele
foonreglement 1929, vastgesteld bij Konink
lijk besluit van 19 September 1929 (Staats
blail n°. 441); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 23 Juni 1930, n°. 3, Hoofd
bestuur der Posterijen, Telegrafie en Tele
fonie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 Juli 1930, n°. 43); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 Juli 1930, n°. 14, 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 
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Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen : 

Art. I. De tweede zinsnede onder letter k 
van lid 1 van artikel 6 van voornoemd regle
ment wordt vervangen door: 

,,gesprekken over dienstzaken, aangevraagd 
door de Directie der ederlandsche Bank met 
de Ministers of de hoofdambtenaren van de 
Departementen van Algemeen Bestuur; 

alsmede gesprekken over dienstzaken, ge
wisseld tusschen de leden van genoemde Di
rectie onderling, tusschen de Directie der 

ederlandsche Bank, de bijbank te Rotter
dam en de agentschappen en tusschen deze 
laatste onderling; ". 

Het woord ,,waterstaatsambtenaren" in de 
eerste zinsnede onder letter m wordt vervan
gen door het woord ,,Rijkswaterstaatsambte
naren" en het woord ,,Technische" in de 
vierde zinsnede onder letter m door het woord 

Technisch" 
" Art. II. In de eerste zi nsnede van het 
tweede lid van artikel 9 worden de woorden 
,,kantoren van aanvraag en bestemming" ver
vangen door de woorden ,,door den Direc
teur-Generaal voor de prijsberekening vastge
stel de meetpunten", terwij l in lid 5 van ge
noemd artike l het bepaalde sub b vervalt en 
in verband daarmede punt c wordt gewijzigd 
in punt b. 

Het bepaalde onder 3 van artikel 9 wordt 
gelezen als volgt: 

,,3. De prijs van een dringend interlocaal 
gesprek is het drievoud en die van een inter
locaal ijlgesprek het t ienvond van hetgeen is 
verschuld igd voor een niet-dringend van ge
lijken duur." 

Art. III. In artikel 10 worden gewijzigd: 
in lid 1 het woord ,,eenzelfde" in ,,een", en 
in lid 6 het woord ,,kantoren" in ,,meet-

punten bedoeld in lid 2 van artikel 9". 
Art. IV. In artikel 13 wordt na het be

paalde onder 1, g, ingelascht: 
h . internationale ijlgesprekken; 
i. interlocale ijlgesprekken; 

en worden de oude letters h tot en met m 
veranderd in respectievelijk j tot en met o. 

Art. V. Het eerste lid van artikel 15 wordt 
gelezen als volgt: 

,,1. Ten behoeve van de afwikkeling van 
het verkeer worden locale gesprekken en door 
den Directeur-Generaal aan te wijzen inter
locale gesprekken verbroken in de gevallen 
door den Directeur-Generaal te bepalen. Te
rugbetal ing van de kosten van het verbroken 
gesprek vindt niet plaats." 

Art. VI. In artikel 17, lid 4, worden na 
,, f 0.10" ingelascht de woorden ,,en niet meer 
clan f 0.20". 

Art. VII. De eerste zin van artikel 20, lid 
3, wordt gelezen als volgt: 

,,Bij niet-betaling van aan het Rijk voor 
telefoongebruik verschuldigde gelden, onge
oorloofd gebruik der telefoon ter beoordeeling 
van den Directeur-Generaal, eigenmachtige 
verandering der technische inrichting, opzet
tel ij ke beschadiging der geleidingen of toe
stellen, inschakeling van andere toestellen 
zonder goedkeuring van den Directeur-Gene
raal en niet toelating tot het aangesloten per
ceel van het met het toezicht en het onder
houd belaste rijkspersoneel heeft de Direc-

teur-Generaal de bevoegdheid den geabon
neerde tijdelijk uit te sluiten van het gebruik 
van zijn aansluiting en zoo noodig deze aan
sl ui ting op te heffen." 

Art. VIII. Dit besluit treedt in werking 
op den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waa rin het is ge
plaatst. 

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

Bygdin, den 18den Juli 1930. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Waterstaat, P. J. Rey me r. 
( Uitgeg. 19 Augustus 1930. 

18 Jul i 1930. BESLUIT tot wijziging van 
het Algemeen Reglement van politie voor 
rivieren en Rijkskanalen, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 24 November 1919 
(Staatsblad n°. 765), laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 6 Juli 1929 
(Staatsblad n• . 382). S. 287. 

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

Waterstaat van 11 Juni 1930, La. R., Afdee
ling Waterstaatsrecht ; 

Gel et op de wet van 28 Februari 1891 
(Staatsblad n°. 69) en op het Algemeen 
Reglement van politie voor rivieren en Rijks
kanalen; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
8 Juli 1930, n° . 17) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 Juli 1930, La. Z., 
Afdeel ing Waterstaatsrecht; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
A1·t. I. In artikel 2 van het Algemeen 

Reglement van politie voor rivieren en Rijks
kanalen verva llen de woorden: ,,onder Onzen 
Commissaris, die in de provincie, waarin de 
rivier, het kanaal, het betrokken gedeelte 
van de rivier of het kanaal of de werken zijn 
gelegen". 

Art. II. In artikel 25, lid 2, van het Al
gemeen Reglement van politie voor rivieren 
en Rij kskanalen wordt in plaats van: ,,door 
den Commissaris" gelezen: ,,door of vanwege 
den Minister". 

Art. III. In artikel 56, lid 1, van het Al
gemeen R eglement van politie voor rivieren 
en Rijkskanal en wordt in plaats van: ,,zonder 
vergunning van den Minister" gelezen: ,,wn
der vergunning, verleend door of vanwege 
den Minister". 

Art. IV. In artikel 65, lid 1, onder 1°. , 
van het Algemeen Reglement van politie voor 
rivieren en Rijkskanalen wordt in plaats van: 
,,tenzij met vergunning van den Minister" ge
lezen: ,,tenzij met vergunning verleend door 
of vanwege den Minister". 

Art. V. In artikel 87 van het Algemeen 
Reglement van politie voor rivieren en Rijks
kanalen wordt in plaats van: ,,zonder ver
gunning van den Minister" gelezen: ,,zonder 
vergunning verleend door of vanwege den 
Minister", en verval t de volzin: ,,In afwij
king van voorgaande bepaling is het geoor-
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loofd, met vergunning van Onzen Commissa
ris, een trap, stoep, voetpad, oprit, leuning, 
of uitweg langs den kanaaldijk of -weg te 
maken, te veranderen of op te ruimen met 
:nbegrip van de daartoe noodige werken in 
de bermsloot" . 

Art. VI. Artikel 88, onder 6°., van het 
Algemeen Reglement van politie voor rivie
ren en Rijkskanalen wordt gelezen als volgt: 

,.zonder vergunning van den brugwachter 
de voor eene brug geplaatste afsluiting te 
openen of zich op het afgesloten gedeel te te 
begeven, wanneer de afsluit ing niet geheel 
geopend is". 

Art. VII. In artikel 89 van het Algemeen 
Reglement van politie voor rivieren- en Rijks
kanalen wordt in plaats van: ,,zonder vergun
ning van Onzen Commissaris" gelezen: ,,zon
der vergunning, verleend door of vanwege 
den Minister". 

Art. VIII. In artikel 91 van het Algemeen 
R eglement van politie voor rivieren en Rijks
kanalen wordt in plaats van: ,,zonder ver 
gunning van Onzen Commissar is" gelezen: 
,,zonder vergunning, verleend door of van
wege den Minister" . 

Art. IX. Artikel 95, lid 2, van het Alge
meen Reglement van politie voor rivieren en 
Rijkskanalen vervalt. 

Art. X . In artikel 97, lid 1, onder c, wordt 
in plaats van: ,,96 eerste lid", gelezen: ,,95". 

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

Bygdin, den 18den Juli 1930. 
WILHELMINA. 

D e :Minister van Waterstaat, P. J. R ey me r. 
(Uitg eg. 4 Augustus 1930.) 

18 Juli 1930. BESLUIT tot nadere w1Jzigmg 
van het R eglement voor de machinisten
examens, vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van 27 December 1907 (Staatsblad 
n°. 354). S. 288. 

Wij WILHELMINA, enz.; 

Gelet op artikel 8 der Schipperswet 1907 
(Staatsblad n°. 244); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 20 Juni 1930, La. P.P., Af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 1 
Juli 1930, n°. 42) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 Juli 1930, La. D., 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De laatste zin van artikel 7, 3. van 

het Reglement voor de machinisten-examens, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 27 De
cember 1907 (Staatsblad n° . 354), het laatst 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 27 J a
nuari 1925 (Staatsblad n°. 25), vervalt. 

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

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 

Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Bygdin, den 18den Juli 1930. 
WILHELMINA. 

De :Minister van Waterstaat, P. J . Rey me r. 
( Uitgeg. 1 Augustus 1930.) 

18 Juli 1930. BESLUIT tot schorsing van 
het door den R aad der gemeente Kerk.-
1·ade genomen besluit van 26 Juni 1930 
betreffende verlenging en wijziging van 
de onder dagteekening van 22 Juli 1925 · 
met de Rheinische Elektrizitats. und 
Kleinbahnen-Aktien Gesellschaft te A ken 
gesloten overeenkomst in zake de levering 
van electrische stroom. S . 289. 

Geschorst vour een iaar. 

18 Jul i 1930. BESLUIT, houdende nadere 
bepalingen omtrent den uitvoer van sui
kerhoudende goederen, met afschrijving 
van suiker accijns. S. 290. 

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

Financien van 11 Juni 1930, n°. 144, In
voei-rechten en Accijnzen; 

Gezien artikel 1 der wet van 4 April 1870 
(Staatsblad n° . 61), de wet van 7 December 
1896 (Staatsblad n°. 212), artikel 83 der Sui
kenvet 1924 (Staatsblad n°. 425) en Ons be
sluit van 13 Maart 1923 (Staatsblad n°. 69); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 Juni 1930, n°. 32); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 Juli 1930, n°. 97, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Aan Ons besluit van 13 Maart 1923 (Staats
blad n°. 69) worden twee artikelen, genum
merd 5 en 6, toegevoegd, luidende als volgt: 

Art. 5. De inspeoteur der accijnzen is be
voegd de in de fabriek aanwezige hoeveelheid 
suiker en suikerhoudende goederen, waar
onder ook zijn te verstaan gedeeltelijk gereed 
gemaakte producten, door daartoe door hem 
aangewezen ambtenaren te doen opnemen. 

De suikerhoudende goederen worden geacht 
eene hoeveelheid sui ker te bevatten gelijk aan 
de hoeveelheid saccharose en invert-suiker, 
waarvoor, bij uitvoer van de goederen over
eenkomstig het Koninklijk besluit van 5 
Augustus 1897 (Staatsblad n°. 186), terug
gaaf van accijns zou worden verleend. 

Van den uitslag der opneming maken de 
ambtenaren een relaas op, dat den fabrikant 
ter mede-onderteekening wordt aangeboden en 
daarna wordt ingeleverd bij den ontvanger 
der accijnzen. 

E en afschrift van het relaas wordt aan den 
fabrikant uitgereikt. 

Bij eene opneming ingevolge dit artikel is 
de fabr ikant verplicht werklieden alsmede 
weegtoestellen, gewichten en andere benoo
digdheden voor het wegen en het verplaatsen 
der goederen beschikbaar te stellen. 

Blijft de fabrikant in gebreke aan de in het 
vorig lid omschreven verplichting te voldoen, 
dan kan de overeenkomstig artikel 1 van dit 
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besluit verleende vergunning door Onzen Mi
nister van Financien worden ingetrokken. 

6. Indien bij een in artikel 5 bedoelde op
neming blijkt, dat de accijns van de aanwezig 
bevonden suiker minder bedraagt dan het ver
schil tusschen het debet en bet credit van de 
rekening, nadat dit verschil is verminderd 
met het bedrag waarvoor cre'diteering is te 
verwachten wegens met bestemming ten uit
voer uitgeslagen suikerhoudende goederen 
vermeld in consenten tot uitvoer welke nog 
niet gezuiverd zijn terugontvangen, dan noo
digt de ontvanger den fabrikant uit het te
kort binnen een maand na de dagteekening 
van de uitnoodiging door betaling aan te zui
veren. Onze Minister van Finanoi8n is be
voegd, op verzoek van den fabrikant, een 
langeren t~rmijn voor de betaling toe te staan. 

Voldoet de fabrikant niet aan deze uitnoo
diging, dan wordt, tenzij hem uitstel van be
taling is verleend, in zijne fabriek geen 
nieuwe inslag van suiker onder krediet voor 
den accijns toegelaten, alvorens het verscbul
digde is betaald of we] het debet van de re
kening op andere wijze is aangezuiverd. 

Ooze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschri ft zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

Bygdin, den 18den Juli 1930. 
WILHELMINA. 

De M inister van Financiiin, D e Geer. 
( Uitgeg. 31 Juli 1930.) 

18 Juli 1930. BESLUIT, houdende vrijstel
ling van wegenbelasting voor in Luxem
burg wonende of gevestigde houders van 
motorrijtuigen. S. 291. 

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

Financien van 14 Juni 1930, n°. 147, Directe 
Belastingen; ' 

'Gezien art. 6, 3e lid, der Wegenbelasting
wet · 

D~n Raad van State geboord (advies van 
24 Juni 1930, n°. 34); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 Juni 1930, n°. 53, 
Di recte Belastingen; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Aan in Luxem burg wonende of ge
vestigde houders van motorrijtuigen wordt 
voor de aldaar thuis behoorende automobielen 
en motorrijwielen, waarmede zij op openbare 
wegen in N ederland rijden of doen rijden, te 
dier zake vrijstell ing van wegenbelasting ver
leend, zoolang aan in Nederland wonende of 
gevestigde houders van motorrijtuigen voor 
de in N ederland thuis behoorende automobie
len en motorrijwielen in Luxemburg vrijstel
ling van de belasting op de motorrijtuigen 
wordt verleend. 

2. De vrijstelling bedoeld in artikel 1 
wordt slechts verleend voor de automobielen 
en motorrijwielen die in Luxemburg zijn in
geschreven als toebeboorende aan houders die 
daar te lande wonen of gevestigd zijn. 

3. Onze Minister van Financien wordt ge-

machtigd voorschriften te geven voor de uit
voering van dit besluit. 

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

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

Bygdin, den 18den Juli 1930. 
WILHELMINA. 

De M inister van Financiiin, De Gee r. 
(Uitgeg. 29 Juli 1930. ) 

18 Jul i 1930. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het besluit van 7 Mei 1924 (Staats
blad n°. 232), houdende nadere bepalin
gen omtrent den in-, uit.. en doorvoer van 
goederen per post. S. 292. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Financien en van Waterstaat van 5 Juni 
1930, n°. 164, afdeeling Invoerrecbten en Ac
cijnzen, en van 5 Juni 1930, n° . 5, Hoofdbe
stuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie; 

Gezien Ons besluit van 7 Mei 1930 (Staats
blad n°. 157), onder meer bepalende de plaat
sing m het Staatsblad van het op 28 Juni 
1929 te L onden gesloten Algemeen Postver
drag en de gelijktijdig aldaar gesloten over
eenkomsten betreffende de brieven en doosjes 
met aangegeven waarde en de postpakketten; 

Overwegende, dat bet wenschelijk is, Ons 
besluit van 7 Mei 1924 (Staatsblad n°. 232) , 
houdende nadere bepalingen omtrent den in-, 
uit.. en doorvoer van goederen per post, ge
wijzigd bij dat van 22 J uni 1927 (Staatsblad 
n°. 185) , nader te herzien; 

Gezien artikel 1 der wet van 4 April 1870 
(Staatsblad n°. 61), alsmede artikel 1 der 
wet van 8 December 1879 (Staatsblad n°. 
250) en de wet van 7 December 1896 (Staats• 
blad n°. 212) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 Juni 1930, n° . 31); 

Gelet op het nader rapport van Ooze voor
noemde Ministers van 5 Juli 1930, n°. 27, af
deeling Invoerrecbten en Accijnzen, en van 7 
Juli 1930, n°. 3, Hoofdbestuur der Posterijen, 
Telegrafi e en Telefonie; 

Habben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

E enig artikel. 
In Ons voormeld gewijzigd besluit van 7 

Mei 1924 (Staatsblad n°. 232) worden nader 
de volgende wijzigingen aangebracht: 

A. De praemisse wordt gelezen: 
Gezien Ons besluit van 7 Mei 1930 (Staats

blad n°. 157), onder meer bepalende de plaat
sing in het Staatsblad van het op 28 Juni 
1929 te Londen gesloten Algemeen Postver
drag en de gelijktijdig aldaar gesloten over
eenkomsten betreffende de brieven en doosjes 
met aangegeven waarde en de postpakketten; 

B. De considerans wordt gelezen: 
Overwegende, dat het wenschelijk is, voor 

postpakketten, voor doosjes met aangegeven 
waarde en voor in brieven en andere post
stukken vervatte goederen voor zooveel noo-
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dig afwijkingen van de algemeene voorschrif
ten nopens den in-, uit. en doorvoer van goe
deren toe te staan, teneinde aldus te geraken 
tot vereenvoudiging van de daaraan verbon
dAn administratieve werkzaamheden; 

C. In artikel 2, tweede lid, wordt het 
woord ,,wagons" vervangen door : wagens. 

D. Artikel 8 wordt gelezen: 
De wederuitvoer van pakketten anders dan 

door de post kan, behalve met een volgens 
artikel 9 verkregen document, ook geschieden 
met doorvoerlijst op den voet van Hoofdstuk 
IV van het Koninklijk besluit van 26 Maart 
1872 (Staatsblad n°. 19) , laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 11 November 1927 (Staats
blad n°. 357). 

Het overbrengen van pakketten naar een 
bij anderen dan de post in beheer zijnde ruim
te tot tijdelijken opslag, bedoeld bij Hoofd
stuk II van het in het vorige lid genoemde 
besluit, kan geschieden met volglijs•. op den 
voet van Hoofdstuk III van dat bes1uit. 

E. In a rtikel 9, tweede lid, vervallen de 
woorden ,,welke aangifte door de post in dub
bel wordt i ngel everd", benevens de daaraan 
voorafgaande komma. 

Het vierde lid van dit artikel wordt ge
lezen : 

Een exemplaar der aangifte dient als do
cument. H et wordt na behandeling door den 
dienst der invoerrechten aan de post terug
gegeven en vervangt, voor zooveel noodig, 
de accijnskwitantie of het paspoort, ook tot 
het verkrijgen van documenten, die vereischt 
worden tot dekking van het binnenlandsch 
vervoer van de goederen. 

F. Artikel 14 wordt gelezen: 
Bij invoer per briefpost van stukken (hier

onder begrepen brieven met aangegeven 
waarde}, welke blijkens een daarop ingevolge 
internationale .regelen aangebracht etiket aan 
het onderzoek door de ambtenaren der in
voerrechten mogen worden onderworpen, als
mede van met invoerrecht belast drukwerk en 
van doosjes met aangegeven waarde brengt de 
post deze, indien zij aan een adres hier te 
lande zijn gericht, onverwijld over naar een 
der bergplaatsen, bedoeld bij artikel 5, waar
na zij verder voor de toepassing van dit be
sluit met pakketten worden gelijkgesteld. 

Voor de bovenbedoelde stukken is geen 
douaneverklaring noodig, indien het daarop 
aangebrachte etiket de soort, het gewicht en 
de waarde der goederen vermeldt. Dit etiket 
vervangt alsdan de douaneverklaring, met 
die'n verstande dat het niet wordt overgelegd 
bij de aangifte, bedoeld bij artikel 9. Het 
voormelde drukwerk kan mede zonder douane
verklaring worden ingevoerd. 

Bij de doosjes met aangegeven waarde 
wordt ten minste een douaneverklaring ge
vorderd, ingericht volgens de voor het inter-
nationaal verkeer van deze doosjes . geldende 
regelen. 

G. In artikel 15 wordt zoowel in het eer
ste als in het tweede lid het woord ,,brieven" 
vervangen door: andere poststukken. 

Het eerste lid van dit artikel vervalt met 
ingang van een door Onzen Minister van Fi
nancien te bepalen dag. 

Onze Ministers van Financien en van Wa
terstaat zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, 

belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaa.tst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van Sta te. 

Bygdin, den 18den Juli 1930. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Financii!n, De Ge,. r. 
De Minister van Wat erstaat, P. J. Rey me r. 

( Uitgeg. 4 Augustus 1930.) 

18 Juli 1930. WET, houdende naturalisatie 
van J . Arts en 19 anderen. S. 293. 

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

dat Jacob Arts en 19 anderen aan Ons een 
verzoek om naturalisatie hebben ingediend, 
met overlegging - wat betreft de in artikel 
2 genoemden voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
N ederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stel ijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Jacob Arts, geboren te Goch (Pruisen) 

den 13 Juli 1898, fabrieksarbeider, wonende 
te Goch (Pruisen); 

2°. H ersch Bilgrai, geboren te Lancut 
(Polen) den 24 Januari 1890, koopman, wo
nende te Arnhem, provincie Gelderland; 

3°. John Henry Rupert Ohin-A-Pauw, ge
boren te Nickerie (Suriname) den 19 Maart 
1902, stuurman, wonende te Amterdam, pro
vincie N oordholland; 

4° . Walter Ferdinand Goeldner, geboren te 
Ruppertsgrun (Saksen) den 2 Mei 1895, koop
man, wonende te Amsterdam, provincie N oord
holland; 

5° . Johannes Theodorus Jamsen, geboren 
te K ell en (Pruisen) den 1 December 1898, 
fabrieksarbeider, wonende te Kellen (Prui
sen); 

6°. P eter Jacob Wilhelm de Kok, geboren 
te Kaldenhausen (Pruisen) den 31 Juli 1898, 
kraanbestuurder, wonende te Kref eld-Oppu.m 
(Pruisen); 

7°. Jacob L ewin, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) den 24 Augustus 1903, reizi
ger, wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

8°. Joseph Marie Constant Louis Mo1·eau, 
geboren te Sittard (Limburg) den 15 Februari 
1903, kantoorbediende, wonende te Sittard, 
provincie Limburg; 

9°. Johann Ludwig Niessen, geboren te 
Aken (Pruisen) den 11 Januari 1891, mijn
opziener, wonencje te Streifeld b/M erkstein 
(Pruisen); 

10°. Paul Johannes Noack, geboren te 
P egau (Saksen) den 20 Mei 1902, bedrij fs
leider, wonende te Doetinchem, provincie 
Gelderland; 

11°. Le,w Pajgin, geboren te Grodno (Po
len) den 27 Maart/7 April 1888, winkelier , 
wonende te 's-Grav enhage, provincie Zuid
holland; 

12°. Mathilde J ohanna H enriette te Pas, 
geboren te Emmerik (Pruisen) den 27 De-
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cember 1897, verpleegster, wonende te Klee/ 
(Pruisen); 

13°. B ertha van Riet, weduwe van Emil 
Adalbert Pfeiffer, geboren te Schiedam (Zuid,. 
holland) den 8 April 1889, zonder beroep, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land · 

14o'. Petronella Theresia Adriana Spieker
mann, geboren te Zierikzee (Zeeland) den 17 
October 1907, zonder beroep, wonende te Zie
rikzee, provincie Zeeland; 

15°. Max Heinrich Swenne, geboren te 
Moers (Pruisen) den 1 November 1897, pho
tograaf, wonende te Kapell en bij Neuss (Prui
sen); 

16°. Ernst Otto Werschkull, geboren te 
Diisseldorf (Pruisen) den 3 October 1897, tij
delijk machinist der eerste klasse bij den 
dienst der Staatsspoor- en Tramwegen, wo
nende te Padang Pandjang (Nederlandsch
Indii!). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3° ., der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van ederlander verleend aan: 

1 °. Theo door Joseph Hubert Engel en, 
geboren te Elsloo (Limburg) den 17 Septem
ber 1897, mijnwerker, wonende te Elsloo, pro
vincie L imburg; 

2° . Samuel Elias Manuskowski, geboren te 
's-Gravenhage (Zuidholland) den 19 Decem
ber 1900, reclameteekenaar, wonende te 's-Gra,. 
venhage, provincie Zuidholland; 

3°. Guillaume Jo seph Marie Moreau, ge
boren te Sittard (Limburg) den 31 J anuari 
1908, kantoorbediende, wonende te Sittard, 
provincie Limburg; 

4°. Maria Alouis J ohan Schiffer, geboren 
te Heerlen (Limburg) den 21 Augustus 1899, 
mijnwerker, wonende te Heerlen, provincie 
Limburg. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Bygdin, den 18den Juli 1930. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justiti e, J . Donner. 

(Uitgeg. 28 Juli 1930.) 

18 Juli 1930. WET tot regeling van den 
uitvoer van uien. S. 294. 

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

dat, volgens artikel 9 van de wet van 31 Mei 
1929 (Staatsblad n°. 277), houdende voor
schriften betreffende het waarborgen van be
paalde eigenschappen of hoedanigheid van 
uitgevoerde voortbrengselen van het land
bouw-, tuinbouw-, veeteelt- en zuivelbedrijf, 
de algemeene maatregel van bestuur van 11 
April 1930 (Staatsblad n°. 137) , houdende 
bepalingen tot toepassing van artikel 8 van 
genoemde wet met betrekking tot uien, be
hoort te warden vervangen door eene rege-
1 i ng bij de wet; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. Het is verboden, andere dan ver

duurzaamde uien, zilveruien en groengeboste 

uien naar door Ons aangewezen landen uit te 
voeren of tot uitvoer naar die landen aan 
eenig middel van vervoer aan te bieden, voor 
zoover zij niet zijn vergezeld van een door 
Onzen met de zaken van den Landbouw be
lasten Minister vastgesteld certificaat, ten 
bewijze, dat de zending voldoet aan de krach
tens artikel 2 gestelde eischen. 

2. Een certi ficaat, als bedoeld in het vorige 
artikel , kan slechts worden afgegeven, indien 
de zending voldoet aan bij algemeenen maat
regel van bestuur ten aanzien van de uien en 
de verpakking daarvan gestelde eischen. In 
dezen algemeenen maatregel van bestuur kan 
worden bepaald, dat normen m t betrekking 
tot doorsnede en sorteering in grootte-klassen 
en, voor zooveel noodig, andere bijzondere 
voorschriften, door Onzen met de zaken van 
den Landbouw belasten Minister warden 
vastgesteld. Deze normen en andere bijzondere 
voorschriften kunnen ten aanzien van den uit
voer naar verschillende landen verschillend 
zijn. 

3. 1. Het in artikel 1 bepaalde is niet van 
toepassing op daaronder vallende uien van 
buitenlandsche herkomst, welke zijn verge
zeld van een door Onzen met de zaken van 
den Landbouw belasten Minister vastgesteld 
bewijs. 

2. Een bewijs, als in dit artikel bedoeld, 
wordt niet afgegeven, dan nadat de belang
hebbende ten genoege van de met de afgifte 
belaste personen de herkomst uit het buiten
land van de uien heeft aangetoond. 

3. H et in artikel 8, derde lid, der Land
bouwuitvoerwet 1929 bepaalde is ten aanzien 
van het verbod van uitvoer en ten uitvoer 
aanbieden van uien, welke niet zijn vergezeld 
van een certificaat, als in artikel 1 dezer wet 
bedoeld, van overeenkomstige toepassing. 

4. 1. De uitgifte van de in de voorgaande 
artikelen bedoelde certificaten en bewijzen ge
schiedt door de rechtspersoonlijkheid bezitten
de install ingen, aan welke ingevolge artikel 
11 der L andbouwuitvoerwet 1929 de uitroi 
king van de in artikel 10 dier wet bedoelde 
merken of teekenen is opgedragen. 

2. De bepalingen in genoemd artik"'l 11 
gelden mede ten aanzien van de uitgifte Yan 
certificaten en bewijzen, ook in die gevallen, 
waarin niet tevens merken of teekenen wor
den uitgereikt. 

3. De in genoemd artikel 11 bedoelde ;,l
gemeene maatregel van bestuur kan meda he
palingen bevatten betreffende de geldigheid 
van de certificaten en bewijzen. 

5. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Bygdin, den 18den Juli 1930. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
(Uitgeg. 31 Juli 1930.) 

18 Juli 1930. WET tot wijziging en verhoo
ging van het zesde hoofdstuk der Rijksbe
grooting voor het dienstjaar 1929. S. 295. 
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18 Jul i 1930. WET, houdende goedkeur ing 
van het op 31 December 1929 te 's-Graven
hage gesloten luchtvaartverdrag tusschen 
Nederland en Oostenrijk en van het daar
bij behoorend aanvullingsprotocol. S. 296 . 

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

dat het op 31 December 1929 te 's-Gravenhage 
tusschen N ederland en Oostenrijk gesloten 
luchtvaartverdrag en het daarbij behoorend 
aanvullingsprotocol ingevolge artikel 58 der 
Grondwet de goedkeuring der Staten-Gene
raal behoeven; 

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

Eenig artikel. 
Het nevens deze wet iu afdruk gevoegd op 

31 December 1929 te 's-G.-avenhage tusschen 
N ederland en Oostenrijk gesloten luchtvaart
verdrag en het daarbij behoorend aanvullings
protocol worden goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Bygdin, den 18den Juli 1930. 

vVILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, P. J . Rey me r. 

D e Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Uitgeg. 28 Aug. 1930.) 

VERDRAG tusschen het Koninkrijk der Ne
derlanden en de Oostenrijksche Republiek 
in zake het luchtv-erkeer. 

Hare Majsteit de K oningin der Nederlanden 
en de Bondspresident der Oostenrijksche Repu
bliek, gelijkelijk bezield door den wensch om 
het luch tverkeer tusschen de beide Staten te 
bevorderen, hebben besloten te <lien einde een 
verdrag in zake het luchtverkeer te sluiten en 
hebben tot Hunne Gevolmachtigden benoemd : 

De Bondspresident van de Oostenrijksche 
R epubliek: 

Dr. Adolf Duffek, buitengewoon Gezant en 
gevolmachtigd Minister der Oostenrijksche 
Republiek; 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlan
den: 

Jonkheer Frans Beelaerts van Blokland, 
Hoogstderzel ver Minister van Buitenlandsche 
Za ken; 

Deze gevolmachtigden zijn, na elkander 
hunne in goeden en behoorlijken vorm bevon
den volmachten te hebben medegedeeld, het 
volgende overeengekomen: 

Art. 1. 1. Elke verdragsluitende Staat ver
leent in tijd van vrede onder voorwaarde van 
algeheele wederkeerigheid aan de luchtvaar
tuigen van den anderen verdragsluitenden 
Staat, welke in dezen laatsten Staat volgens 
de voorschriften zijn ingeschreven, bij naleving 
van de bepalingen van dit verdrag het recht 
van luchtverkeer binnen zijn grondgebied. 

2. Als grondgebied in den zin van dit ver
drag geldt het grondgebied van den Staat met 
inbegrip van zijn territoriale wateren. 

Art. 2. 1. Als luchtvaartuigen in den zin 
van dit verdrag gelden de particuliere lucht
vaartuigen en de staatshandelsl uchtvaartuigen. 

2. Onder luchtvaartuigen in den zin van 
dit verdrag worden verstaan door mechanische 
kracht voortbewogen luchtvaartuigen en vrije 
ballons. 

Art. 3. De luchtvaartuigen hebben de na-

tionaliteit van den Staat, in welks register zij 
volgens de voorschriften zijn ingeschreven. 

Art. 4. 1. De grenzen van de beide ver
dragsluitende Partijen kunnen enkel tusschen 
die punten worden overgevlogen, welke door 
de desbetreffende ve1·dragslui tende Partij zijn 
aangewezen. 

2. Een dee! der grens, dat een verdrag
sl uitende P artij voor het overvliegen ten be
hoeve van de e igen of vreemde luchtvaartui
gen heeft aangewezen, is zonder meer ook voor 
de luchtvaartuigen van de andere verdrag
slui tende Partij opengesteld. 

Art. 5. 1. Elke verdragslui tende Staat kan 
het luchtverkeer over bepaalde gedeelten van 
zijn grondgebied verbieden, onder de voo1·
waarde, dat in dit opzicht geen onderscheid 
wordt gemaakt tusschen de luchtvaartuigen 
der beide verdragsluitende Staten. 

2. De gebiedsdeelen, waarboven het lucht
verkeer in verband met het voorga·ande ver
boden is, zullen aan den anderen verdragslui
tenden Staat worden medegedeeld. 

3. Elke verdragsl ui tende Staat behoudt zich 
het recht voor in buitengewone omstandighe
den het luchtverkeer boven zijn grondgebied 

met onmiddellijke inwerkingtreding te beperken 
clan we! geheel of gedeeltelijk te verbieden. 

Art. 6. Elk luchtvaartuig, hetwelk boven 
een verboden gebied van een verdragsl uiten
den Staat geraakt, moet onmiddellijk het door 
de I uchtverkeersreglementen van dien Staat 
voorgeschreven noodsignaal geven en zal on
middell ijk op het buiten het verboden geb ied 
het dichtst bijgelegen luchtvaartterrein van 
dezen Staat landen . 

Art. 7. 1. Tot de luchtvaa rtterreinen, welke 
het openbaar luchtverkeer in elk der ver
dragsluitende Staten ter beschikking staan, 
hebben de luchtvaartuigen van elk der ver
dragsluitende Staten onder gelijke voorwaar
den toegang. In het bijzonder zal het op deze 
luchtvaartterreinen voor landing, vertrek en 
verblijf van de luchtvaartuigen geldende ta
rief voor de luchtvaartuigen van elk der ver
dragsluitende Staten op gel ijke wijze worden 
toegepast. 

2. Het binnenkomen in en het verlaten van 
een der beide verdragsluitende Staten mogen 
slechts plaats hebben naar en van een voor
het openbaar luchtverkeer beschikbaar gesteld 
douane-luchtvaartterrein, dat ook gelegenhei d 
biedt voor het verrichten van passenformal i
teiten, en we! zonder landing tusschen de 
grens en het I uchtvaartterrein. In bijzondere 
gevallen kunnen de bevoegde autoritei ten het. 
binnenkomen naar en het verlaten van andere 
luchtvaartterreinen, waar douane- en passen
formaliteiten kunnen worden verricht, toe
staan. Het verbod van landing tusschen de 
grens en het luchtvaartterrein is ook van toe
passing in deze bijzondere gevall en. 

3. Geschiedt een noodlanding of een lan
ding als bedoeld in artikel 6 in het land van 
vertrek na het verrichten van douane- en pas
senformal iteiten dan we! in het land van aan
komst v66r het verrichten van die formali tei
ten, dan zijn de bestuurder, de bemanning en 
de passagiers in zake het ve'rrichten van 
douane- en passlmformaliteiten onderworpen 
aan de voorschriften, die in den desbetreffen
den Staat gelden. 



1930 18 Ju L r (S.296) 560 
Art. 8. Elke verdragsluitende Staat ver

strekt aan den andere een opgaaf van de 
thans voor het openbaar luchtverkeer beschik
baar gestelde luchtvaartterreinen, uit welke 
opgaaf tevens blijkt, welke luchtvaartterreinen, 
douane-luchtvaartterreinen zijn en waar de 
gelegenheid bestaat tot het verrichten van pas
senformaliteiten. Iedere verandering in deze 
opgaaf en iedere, zij het ook tijdelijke beper
king van de bruikbaarheid van een dezer 
luchtvaartterreinen dient aan den anderen 
verdragsluitenden Staat onmiddellijk te wor
den bekend gemaakt. 

Art. 9. 1. De luchtvaartuigen moeten voor
zien zijn van duidelijke en goed zichtbare ken
merken, die de vaststelling van hun identiteit 
tijdens de vlucht mogelijk maken (nationali
teits- en inschrijvingskenmerken). Bovendien 
moeten zij den naam en de woonplaats van 
den eigenaar voeren. 

2. De luchtvaartuigen moeten voorzien zijn 
van bewijsstukken in zake de inschrijving en 
luchtwaardigheid alsmede van alle overige 
bescheiden, welke in hun land voor het lucht
verkeer zijn voorgeschreven. 

Art. 10. 1. De leden van de bemanning, 
die in het luchtvaartuig werkzaamheden ver
richten, waarvoor in hun land een bijzondere 
vergunning wordt geeischt, moeten zijn voor
zien van de in hun land voor het lucht
verkeer voorgeschreven bewijsstukken, in het 
bijzonder van de voorgeschreven bewijzen van 
geschiktheid en vergunningen. 

2. De overige leden der bemanning moeten 
zijn voorzien van bescheiden, die hun werk
kring aan boord, hun beroep, hunne identiteit 
en hunne nationaliteit aanduiden. 

3. De bemanning en de passagiers moeten 
zijn voorzien van de bescheiden, welke voor 
het verkeer tusschen de beide landen volgens 
de geldende voorschriften geeischt worden, 
voor zoover daaromtrent tusschen de beide 
verdragsluitende Staten niets anders overeen
gekomen wordt. 

Art. 11. 1. De bewijzen van luchtwaardig
heid en van geschiktheid en de vergunningen, 
die ten behoeve van het luchtvaartuig of van 
de bemanning door een der verdragsluitende 
Partijen zijn uitgereikt of erkend, hebben in 
den anderen verdragslui tenden Staat gelijke 
geldigheid als de overeenkomstige in den laat
sten Staat uitgereikte of erken_de bewijzen, de 
bewijzen van geschiktheid en vergunningen 
van de bemanning echter enkel ten aanzien 
van luchtvaartui gen van het eigen land. 

2. Elk der beide verdragslui tende Staten 
heeft het recht, ten aanzien van het luchtver
keer binnen zijn grondgebied de erkenning te 
weigeren van de bewijzen van geschiktheid en 
van de vergunningen, welke aan zijn onder
danen door den anderen verdrltgsluitenden 
Staat zijn uitgereikt. 

3. In het geval dat de luchtwaardigheid 
van een luchtvaartuig, voorzien van de in het 

· eigen land voorgeschreven bewijzen, na de uit
reiking daarvan dermate is verminderd, dat 
de veiligheid in gevaar wordt gebracht, kan 
de voortzetting van de reis met dat I uchtvaar
tuig in het grondgebied van den anderen ver
di-agsl uitenden Staat door de ' bevoegde autori
teit van dezen Staat · afhankelij k worden ge
steld van de herstelling van het luchtvaartuig, 

noodig om een veilig verloop van de reis te 
verzekeren. 

Art. 12. De bij het binnenkomen aan boord 
van de luchtvaartuigen aanwezige brandstof
fen zijn vrij van douanerechten, voor zoover 
de voorraad niet meer bedraagt dan de hoe
veelheid, die voor het volbrengen van de vol
gens het journaal voorgenomen reis noodig is. 

Art. 13. 1. De luchtvaartuigen van een der 
verdragsluitende Partijen mogen in het grond
gebied van den anderen verdragsluitenden 
Staat alleen dan voorzien zijn van eene in
richting voor het overbrengen van draadlooze 
berichten, wanneer zij daarvoor een bijzondere 
vergunning hebben ontvangen van hun eigen 
land. Voor het gebruik van eene zoodanige 
inrichting boven het grondgebied van een der 
verdragsluitende Partijen zijn de hiervoor in 
dien Staat geldende bepalingen van kracht. 
Een zoodanige inrichting mag slechts bediend 
worden door leden der bemanning, die voor
zien zijn. van een bijzonder vergunningsbewijs 
van hun eigen land. 

2. De beide verdragslui tende Partijen be
houden zich voor, om redenen van veiligheid, 
regelingen te treffen aangaande de verplichte 
uitrusting van luchtvaartuigen met eene in
richting voor het overbrengen van draadlooze 
berichten. 

Art. 14. 1. De luchtvaartuigen, hunne be
manning en de passagiers mogen wapenen, 
munitie, ontplofbare stoffen {buskruit en 
springstoffen), postduiven, vergiftige gassen 
(ook stoffen waaruit deze zich kunnen ont
wikkelen) en fotografische- en cinematogra
fische toestellen slechts medevoeren met ver
gunning van den Staat, in welks gebied het 
1 uchtvaartuig zich bevindt. 

2. Om redenen van openbare veiligheid kan 
elke verdragsluitende Staat het vervoeren of 
medevoeren binnen zijn grondgebied ook van 
andere dan in de vorige alinea genoemde voor
werpen aan beperkingen onderwerpen, die 
zonder onderscheid ten aanzien van de lucht
vaartuigen van elk der verdragsluitende Sta
ten moeten worden toegepast. 

Art. 15. 1. Luchtvaartuigen, welke passa
giers of goederen vervoeren, moeten voorzien 
djn van een naamlijst der passagiers, van een 
lijst betreffende den aard en de hoeveelheid 
,:ier goederen, alsook van de vereischte douane
verklaringen. 

2. Mocht bij de aankomst van een lucht
vaartuig verschil blijken tusschen de ladings
lijst en de vervoerde goederen, dan kan de 
douaneautoriteit van het luchtvaartterrein van 
aankomst zich rechtstreeks in verbinding stel
len met de bevoegde douaneautoriteit van den 
anderen verdragsluitenden Staat. 

Art. 16. Bet vervoer van post wordt door 
afzonderlijke overeenkomsten rechtstreeks tus
schen de postadministraties van de beide ver
dragsluitende Staten geregeld. 

Art. 17. Elke verdragsluitende Staat heeft 
het recht binnen zijn grondgebied de lucht
vaartuigen van den anderen verdragsluitenden 
Staat in alle gevallen bij vertrek en land ing 
do9r de bevoegde autor iteit te doen onderzoe
ken en de voorgeschreven bescheiden en ver
dere documenten te doen nazien. 

Art. 18. 1. De inrichting en de exploitatie 
van geregelde luchtverbindingen alsmede het 
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uitvoeren van herhaalde vluchten voor vervoer 
als bedrijf door luchtvaartondernemingen van 
een der verdragsl uitende Partijen naar, over, 
alsmede uit het grondgebied van de andere 
Partij (met of zonder landing), kunnen van 
een bijzondere vergunning afhankelijk worden 
gesteld. Daarvan zal de bevoegde autoriteit 
aan de luchtvaartonderneming een bijzonder 
bewijs van vergunning uitreiken. 

2. Ieder dor verdragsluitende Staten heeft 
het recht het vervoer als bedrijf van per onen 
of goederen tusschen twee punten, binnen het 
eigen grondgebied gelegen, ten behoeve van 
de eigen ]uchtvaartuigen voor te behouden. 

Art. 19. Als ballast mag slechts fijn zand 
of water worden uitgeworpen. 

Art. 20. 1. Andere zaken dan ballast mo
gen onderweg slechts worden uitgeworpen of 
op andere wijze verwijderd, indien de verdrag-
1 uitende Staat in welks grondgehied de han

deling plaats zal vinden, daartoe een bijzon
dere vergunning heeft gegeven. 

2. Ten aanzien van het uitwerpen onderweg 
van afval uit luchtvaartuigen moeten de daar
voor geldend voorschriften van den verdrag
slui tenden Staat, in welks grondgebied de han
deling zal plaats hebben, worden nageleefd. 

Art. 21. Elke verdragsluitende Staat zal 
alle voor h t I uchtverkeer binnen zijn grond
gebied geldende voorschriften aan den ande
ren verdrag luitenden Staat mededeelen. 

Art. 22. De luchtvaartondernemingen en de 
luchtvaartuigen van een verdragsluitende Par
tij, hunne bemanning, lading en passagiers 
-zijn, binnen het grondgebied van den anderen 

taat, onderworpen aan de verplichtingen, 
welke voortvloeien uit de in dezen Staat gel
dende bepalingen, in het bijzonder aan de 
voorschriften betreffende het luchtverkeer in 
het algemeen, voor zoover deze op alle vreem
de luchtvaartuigen zonder onderscheid van 
nationaliteit worden toegepast, voores nopens 
douane en andere rechten, nopens uit- en in
voerverboclen, nopens het vervoer van personen 
en goederen, nopens de openbare veil igheid 
-en orde, a lsmede aan de voorschriften in zake 
paspoorten. Zij zijn ook onderworpen aan de 
andere verplichtingen, welke uit de algemeene 
van kracht zijnde wetgeving voortvloeien. 

Art. 23. Elke verdragsluitende Staat zal 
overtredingen tegen de voorschriften van di t 
verdrag, welke in zijn grondgebied worden 
gepleegd door luchtvaartondernemingen of 
luchtvaartuigen van den anderen verdragslui
tenden Staat, alsmede door hun bemanningen, 
aan den anderen verdragsluitenden Staat me
dedeelen. 

Art. 24. De bijzonderheden in zake de uit
voering van dit verdrag worden voor zoover 
noodig en mogelijk, rechtstreeks geregeld tus
schen de bevoegde · autoriteiten van de beide 
verdragsluitende Staten. 

Art. 25. 1. Elke verdragsluitende Staat kan 
dit verdrag te alien tijde met ingang van het 
einde van het volgende kalenderjaar opzeggen. 

2. Bovendien heeft elke verdragsluitende 
Staat het recht dit verdrag op te zeggen met 
-0nmiddellijke inwerkingtreding, zoodra de 
beide verclrag luitende Staten zijn toegetreden 
tot het luchtvaartverdrag van Parijs van 13 
-October 1919. 
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Art. 26. Dit verdrag zal worden bekrach
tigd en de akten van bekrachtiging zullen te 
's-Gravenbage worden uitgewisseld. Het treedt 
in werking op den dag, waarop de akten van 
bekrachtiging worden uitgewisseld. 

Ten blijke waarvan de ondergeteekenden dit 
verdrag van hunne handteekeningen en van 
hun zegels hebben voorzien . 

Gedaan te 's-Gravenhage, den 31sten Decem
ber 1929, in tweevoud in de Nederlancl che en 
in de Duitsche taal, waarbij beide teksten ge
lijke kracht hebben. 

(Ls.) Bee I a er t s van BI o k Ian d. 
(Ls.) Duffek. 

Aanvulllngs1>rotocoL 

Bij de onderteekening van het tu schen het 
Koninkrijk der ederlanden en de Oostenrijk
sche Republiek gesloten verdrag inzake het 
luchtverkeer zijn de ondergeteekende Gevol
machtigden verder nog het volgende overeen
gekomen: 

1. Ten aanzien van vrij e ballons zijn de be
palingen van dit verdrag slechts in zooverre 
van toepassing als de bijzondere aard van deze 
dit mogelijk maakt. 

2. De Regeeringen van de beide verdrag
sluitende Staten zullen elkander de gedeelten 
der grenzen, ingevolge artikel 4 eerste alinea 
van het verdrag aangewezen, na het van 
kracht worden van het verdrag zoo spoedjg 
mogelijk mededeelen. 

3. De toestemming, bedoeld in artikel 7 
tweede alinea van bet verdrag, moet door de 
luchtvaartadrninjstratie rechtstreeks bij de be
voegde douaneautoriteit warden aangevraagd. 
De kosten van douane- en pa senformali te iten 
worden door de betreffende partij gedragen. 

Dit slotprotocol, dat al integreerend dee! 
van het aan het hoofd genoemde verdrag geldt 
en tegelijk daarmede van kracht wordt, wordt 
in twee exemplaren in de Nederlandsche en in 
de Duitsche taal opgemaakt, welke beide tek
sten gelijke kracht hebben. 

Gedaan te 's-Gravenhage, den 31sten De
cember 1929. 

(Ls.) Bee I a er t s van BI o k I an d. 
(1.s.) Duffek. 

VERTRAG zwi~chen de1n Konigreich der Nie
d,e1·laml,e uml, der Republik Oesterreich 
uber den Luftverkehr. 

Ihre Majestiit die Kiinigin der Niederlande 
und der Bundespriisid nt der Republik Oester-
1·eich, von dem gleichen Wunsche geleitet, die 
Entwicklung des Luftverkehres zwischen den 
beiden Staaten zu fordern, haben beschlossen, 
zu diesem Behufe einen Vertrag i.iber den 
Luftverkehr abzuschlieszen, und zu ihren Be
vollmiichtigten ernannt: 

D r Bundespriisident der Republik Oester
i-eich: 

Dr. Adolf Duffek, ausserordentlicher Ge
sandter und bevollmiichtigter Minister der Re
publ ik Oesterreich; 

Ihre Majestiit die Kiinigin der iederlande: 
Jonkhee.r Frans Beelaerts van Blokland, 

Minister der Auswiirtigen Angelegenheiten 

36 
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Ihrer Majestat der Konigin der Niederlande; 
Diese Bevollmachtigten haben nach gegen

seitiger Mitteilung ihrer richtig befundenen 
Vollmachten Folgendes vereinbart: 

Art. 1. 1. J eder Vertragsstaat gewahrt in 
Friedenszeiten unter der Bedingung der vollen 
Gegenseitigkeit den Luftfahrzeugen des ande
ren Vertragsstaates, die in diesem ordnungs
maszig e ingetragen sind, bei Beachtung der in 
diesem Vertrage enthaltenen Bestimmungen 
das Recht zum Luftverkehr in seinem H oheits-
gebiete. . 

2. Als Hoheitsgebiet im Sinne dieses Ver
trages gi l t das Gebiet des Staates einschl ie z
lich seiner Territorialgewii.sser. 

Art. 2. 1. Als Luftfahrzeuge im Sinne die
ses Vertrages gelten die privaten Luftfahr
zeuge und die staatl ichen Handelsl uftfah r
zeuge. 

2. Unter Luftfahrzeugen im Sinne dieses 
Vertrages sind Motorluftfahrzeuge und Frei
bal Ions zu verstehen. 

Art. 3. Die Luftfahrzeuge besitzen die Na
tionalitat des Staates, in de sen Register s ie 
ordnungsmaszig eingetragen sind. 

Art. 4. 1. Die Grenzen der beiden ver
tragsschlieszenden 'l'eile di.irfen nur zwischen 
Punkten i.iberflogen warden, die <lurch den in 
Frage kommenden Vertragsteil bestimmt wor
den sind. 

2. Ein Grenzabschnitt, den ein Vertragsteil 
sei nen e igenen oder fremden Luftfahrzeugen 
fi.i r den eberflug seiner Grenzen eingeraumt 
hat, steht ohne weitere auch den Luftfahr
zeugen des anderen Vertragsteiles offen. 

Art. 5. 1. J eder Vertragsstaat kann den 
Luftve rkehr i.iber bestimmten Teilen seines 
Hohe itsgeb ietes verbieten, vorausgesetzt, dasz 
in dieser Beziehung kein Unterschied zwischen 
den Luftfahrzeugen der beiden Vertrags taa
ten gemacht wird. 

2. Die Gebietsteile, i.iber denen der Luft
verkehr demgemasz verboten ist, sind dem 
anderen Vertragsstaat mitzuteilen. 

3. J eder Vertrags taat behalt sich das 
Recht vor, unter aussergewohnl ichen Umstan
den den Luftverkehr i.iber seinem Hoheitsge
biet mit sofortiger Wirkung einzuschriinken 
oder ganz oder teilweise zu verbieten. 

Art. 6. J edes Luftfahrzeug, das i.iber ein 
verbotenes Gebiet eines Vertragsstaates geriit, 
hat sofort das <lurch die Luftverkehrsordnung 
die es Staates vorgeschriebene Notzeichen zu 
geben und unverzi.iglich auf dem auszerhalb 
des verbotenen Gebietes nachstgelegenen FI ug
platz dieses Staates zu landen. 

Art. 7. 1. Die dem offentlichen Luftver
kehr zur Verfi.igung stehenden Flugplatze in 
jedem der Vert.ragsstaaten sind den Luftfahr
zeugen jedes der Vertragsstaaten unter den 
gleichen Bedingungen zuganglich. Insbeson
dere soil der auf diesen Flugpliitzen fi.ir 
Landung, Abflug und Aufenthalt der Luft
fahrzeuge gel tende Tarif fi.ir die Luftfahr
zeuge jedes der Vertragsstaaten gleichartig 
angewendet werden. 

2. Ein- und Ausflug nach und von einem 
der beiden Vertragsstaaten di.irfen nur nach 
und von einem dem offentlichen Luftverkehr 
zur Verfi.igung stehenden Zoll fl ugplatz, der 
auch Gelegenheit zur Paszabfertigung bietet, 

und zwar ohne Landung zwischen Grenze und 
Flugplatz erfolgen. In einzelnen Fallen kon
nen die zustandigen Behorden den Einflug 
nach und den Ausflug von anderen Flugplat
zen bewilligen, in denen die Zoll- und P asz
abfertigung vorzunehmen ist. Das Verbot· der 
Landung zwischen der Grenze und dem Flug
platz gi lt auch in diesen besonderen Fall en. 

3. Findet e ine Notlandung oder eine Lan
dung im Sinne des Artikels 6 im Abflugland 
nach der Zoll- und Paszabfertigung oder im 
E influgland vor der Zoll- und Paszabfertigung
statt, so haben sich der Luftfahrzeugfi.ihrer, 
die Besatzung und die Fluggaste hinsichtlich 
der Zoll- und Paszabfertigung nach den Vor
schriften zu richten, die in dem betreffenden 
Staate gel ten. 

Art. 8. J eder Vertragsstaat teilt dem ande
ren ein Verze ichnis der in se inem Gebiet zur 
Zeit dem offentl ichen Luftverkehr zur Ver
fi.igung stehenden Flugplatze mit, aus dem 
zugleich ersichtlich ist, welche Flugplatze 
Zollflugplatze sind und wo sich Gelegenheit 
zur Paszabfertigung bietet. J ede Veranderung 
in diesem Verzeichnis und jede auch nur vor
i.ibergehende Einschrankung der Beni.itzungs
moglichkeit e ines dieser Flugplatze ist dem an
deren Vertragsstaat unverzi.iglich m itzuteilen_ 

Art. 9. 1. Die Luftfahrzeuge mi.issen deut-
1 iche und gut sichtbare Abzeichen haben, die 
Ihre Feststellung wahrend des Fluges er
moglichen (Hoheits- und Eintragungszeichen). 
Sie mi.issen auszerdem den amen und den 
\,Vohnsitz des Eigenti.imers tragen. 

2. Die Luftfahrzeuge rni.issen rnit B eschei
nigungen i.iber die Eintragung und die Luft
ti.ichtigkeit sowie rnit alien i.ibrigen in ihrern 
H eimatland fi.ir den Luftverkehr vorgeschrie
benen Urkunclen versehen sein. 

Art. 10. 1. Die Mitgliecler der Besatzung, 
die irn Flugzeug eine in ihrern H eimatland 
einer besonderen Erlaubnis unterliegende Ta
t igkeit ausi.iben, rni.issen rnit den in ihrem 
Heirnatland vorgeschriebenen Ausweisen fi.ir· 
den Luftverkehr, insbesondere rnit den vor
schriftsmasz igen Befahi-gungszeugnissen und 
Zulassungsscheinen versehen sein. 

2. Die i.ibrigen Mitglieder der Besatzung· 
rni.issen mit Ausweisen versehen se in, die ihre 
Be chiiftigung an Bord, ihren Beruf, ihre 
Identitat und ihre Staatsangehorigkeit ange
ben. 

3. Die Besatzung und die Fluggaste mi.is
sen mit den Ausweisen versehen se in, die fi.ir 
den zwischenstaatl ichen U ebergangsverkehr· 
nach den jeweils geltenden Bestimmungen er
forderl ich sind, soweit nicht zwischen den bei
den Vertragsstaaten etwas anderes vereinbart 
wird. 

Art. 11. 1. Die Luftti.ichtigkeitsscheine, Be
fahigungszeugnisse und Zul assungsscheine, die 
von einem de,· vertragsschlieszenden Teil e fi.ir 
das Luftfahrzeug oder die Besatzung ausge
stellt oiler anerkannt warden sind, haben im 
anderen Vertragsstaat dieselbe Gilt igkeit, wie 
die in diesern Staate ausgestellten oder aner
kannten entsprechenden Urkunden, die Be
fahigungszeugnisse und Zulassung scheine der 
Besatzung jedoch nur fi.ir die Bedienung von 
Luftfahrzeugen ihres Landes. 

2. J eder der beiden Vertragsstaaten hat 
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das R echt, fiir den Luftverkehr innerhalb sei
nes Gebietes den seinen Staatsangehorigen 
vom anderen Vertragsstaat erteilten Befahi
gungszeugnissen und Zul assungsscheinen, die 
Anerkennung zu versagen. 

3. Falls sich die Lufttiichtigkeit eines mit 
den im Heimatsstaat vorgeschriebenen Aus
weisen versehenen Luftfahrzeuges nach deren 
Auststellung so verringert hat, dasz die Sicher
he it gefahrdet ist, kann die Fortsetzung der 
Reise dieses Fahrzeuges im Gebiete des ande
ren Vertragsstaates von der zustandigen Be
horde dieses Staates von der Ausbesserung des 
Fahrzeuges abhiingig gemacht werden, die not
wendig ist, um eine gefahrlose Fortsetzung 
der R eise zu sichern. 

Art. 12. Die an Bord der Luftfahrzeuge 
bei der Einreise mitgefiihrten Betriebsmittel 
sind, insoweit deren Menge das Ausmasz nicht 
iibersteigt, das zur Beendigung der ausweislich 
des Bordbuches vorzunehmenden Reise erfor
derlich ist, zollfrei zu belassen. 

Art. 13. 1. Die Luftfahrzeuge des einen der 
vertragsschlieszenden Teile diirfen im Hoheits
gebiete des anderen Vertragsstaates nur dann 
mit Geriit zur drahtlosen Nachrichteniiber
mittlung versehen sein, wenn sie e ine beson
dere Erlaubnis ihres Heimatstaates hierfiir 
erhal ten haben. Fiir die Beniitzung solchen 
Gerates iiber dem Gebiete eines der vertrag
schl ieszenden Teile sind die in diesem Staat 
hierfiir ge ltenden Bestimmungen massgebend. 
Solches Gerat darf unr von Mitgliedern der 
Besatzung bedient werden, die eine besondere 
Erlaubnis ih res H eimatsstaates mit sich fiihren. 

2. Die beiden Vertragste il e behalten sich 
vor, aus Sicherheitsgriinden Vorschriften iiber 
die Verpflichtung zur Ausstattung von Luft
fah1·zeugen mit Gerat zur drahtlosen Nach
richteniibermittlung zu erlassen. 

Art. 14. 1. Die Luftfahrzeuge, ihre Besat
zung und die Fluggiiste diirfen Waffen, 
Schieszbedarf, Sprengstoffe (Sch iess- und 
Sprengmittel), Brieftauben, giftige Gase (auch 
Stoffe aus denen sich solche entwickeln kon
nen) und Lichtbildgerat nur mit Erlaubnis 
desjenigen Staates mit sich fiihren, in <lessen 
Luftgebiet sich das Luftfahrzeug befindet. 

2. Aus Grunden der offentlichen Sicher
heit kann jeder Vertragsstaat in seinem Ho
heitsgebiet die Beforderung oder Mitfiihrung 
auch anderer als der in aem vorstehenden 
Absatze genannten Gegenstande Einschran
kungen unterwerfen, die ohne Unterschied auf 
die Luftfahrzeuge jedes des Vertragsstaaten 
anzuwenden sind. 

Art. 16. 1. Luftfahrzeuge, die Fluggiiste 
oder Sachen mit sich fiihren, miissen mit 
einem nament lichen Verzeichnis der Flug
gaste, einem Verze ichnis iiber Art und Menge 
der Sachen sowie mit den erforderlichen Zol
lerkliirungen versehen sein. 

2. Ergi bt sich bei der Ankunft eines Luft
fahrzeuges eine Unstimmigkeit zwischen La
dungsverzeichnis und den mitgefiihrten Sachen, 
so kann die Zollbehorde des Ankunftsfl ug
platzes sich mit der zustiindigen Zollbehorde 
des anderen Vertraagsstaates unmi ttel bar in 
Verbindung setzen. 

Art. 16. Die Beforderung von Post wird 
<lurch besondere Abmachungen unmittelbar 
zwischen den Postverwaltungen der beiden 
Vertragsstaaten geregelt. 

Art. 17. J eder Vertragsstaat kann in sei
nem Gebiet die Luftfahrzeuge des anderen 
Vertragsstaates in alien Fallen .bei Abflug 
und Landung behordlich untersuchen und die 
vorgeschriebenen Ausweise und sonstigen Ur
kunden priifen !assen. 

Art. 18. 1. Die Einrichtung und der Be
trieb von regelmaszigen Luftverkehrslinien 
sowie die Durchfiihrung wiederholter erwerbs
masziger Fahrten <lurch Luftfahrtunterneh
mungen des einen der vertragsschl ieszenden 
Teile in das Hoheitsgebiet des anderen Teilcs, 
iiber dieses hinweg und aus diesem hinaus 
(mit oder ohne Landung) konnen von einer 
besonderen Genehmigung abhangig gemacht 
werden. Hieriiber ist dem Luftfahrtunterneh
men von der zustandigen Behorde eine beson
dere Genehmigungsurkunde auszustellen. 

2. J eder Vertragsstaat ist berechtigt die 
gewerbsmaszige Beforderung von Personen 
oder Sachen zwischen zwei Punkten des eige
nen Hoheitsgebietes den heimischen Luftfahr
zeugen vorzubehalten. 

Art. 19. Als Ballast darf our feiner Sand 
oder Wasser abgeworfen werden. 

Art. 20. 1. Andere Sachen als B allast diir
fen unterwegs nur abgeworfen oder sonst ent
fernt werden, wenn der Vertragsstaat, in <les
sen Hoheitsgebiet die Handlung vorgenommen 
wird, eine besondere Erlaubnis hierzu erteilt 
hat. 

2. Beim Abwerfen von Abfallstoffen aus 
unterwegs befindlichen Luftfahrzeugen sind 
die bezi.igl ichen Vorschriften des Vertragsstaa
tes zu beachten, in <lessen Hoheitsgebiet die 
Handlung vorgenommen wird. 

Art. 21. J eder Vertragsstaat wird alle fiir 
den Luftverkehr in se inem Hoheitsgebiet gel
tenden Vorschriften dem anderen Vertrags
staat mi tteilen. 

Art. 22. Die Luftfahrtunternehmen und die 
Luftfahrzeuge des einen Vertragsteiles, ihre 
Besatzung, Ladung und Fluggiiste unterliegen 
im Hoheitsgebiete des · anderen Staates den 
Verpflichtungen, die sich aus den in diesem 
Staate jeweils geltenden Bestimmungen erge
ben, insbesondere den Vorschriften iiber den 
Luftverkehr im allgemeinen, soweit diese auf 
alle fremden Luftfahrzeuge ohne Untersohied 
der Nationalitiit Anwendung finden, ferner 
iiber Zolle und andere Abgaben, iiber Aus
und Einfuhrverbote, iiber die Beforderung von 
Personen und Giitern, iiber die offentliche 
Sicherheit und Ordnung sowie den Paszvor
sohriften. Sie unterliegen auch den sonstigen 
Verpflichtungen, die sich aus der jeweiligen 
allgemeinen Gesetzgebung ergeben. 

Art. 23. Jeder Vertragsstaat wird Zuwider
handlungen, die in seinem Hoheitsgebiet von 
Luftfahrtunternehmen oder Luftfahrzeugen 
des anderen Vertragsstaates sowie von deren 
Besatzungen gegeven die Bestimmungen dieses 
V ertrages begangen werden, dem anderen Ver
tragsstaat mitteilen. 

Art. 24. Die Einzelheiten der Ausfiihrung 
clieses Vertrages werden, soweit erforderlich 
und moglioh, <lurch unmittelbare Verstiindi
gung zwischen den zustandigen Verwaltungen 
der beiden Vertragsstaaten geregelt. 

Art. 25. 1. J eder Vertragsstaat kann diesen 
Vertrag zu jedem Zeitpunkt mit Wirksamkeit 
vom Ende des niichsten K alenderjahres ki.in
digen. 
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2. Auszerdem ist jeder Vertragsstaat be
rechtigt, diesen Vertrag mit sofortiger Wirk
samkeit zu ki.indigen, sobald die beiden Ver
tragsstaaten der Pariser Luftfahrtkonvention 
vom 13. Oktober 1919 beigetreten sind. 

Art. 26. Pieser Vertrag wird ratifiziert und 
die Ratifikationsurkunden warden im Haag 
ausgatauscht werden. Er tritt mit dem Tage 
des Austausches der Ratifikationsurkunden in 
Kraft. 

Urkund <lessen haben die Unterzeichneten 
diesen Vertrag unterschrieben und mit ihrem 
Siegel versehen. 

Geschehen im Haag, am 31. Dezember 1929, 
in zwei Gleichsti.icken in deutscher und nieder
l andischer Sprache, wobei beide Texte gleich 
authentisch sind. 

(l.s.) Bee 1 a er t s van BI o k 1 an d. 
(l.s.) Duffek. 

Zusatzprotokoll. 

Bei Unterfertigung des zwischen dam Ko
nigsreicha dar iedarlanda und dar R apublik 
Oesterreich abgeschlossenen Vertrags i.iber den 
Luftvarkehr sind die unterfertigten Bevoll
machtigten weiters i.iber Folgendes i.ibarainge
kommen: 

1. Auf Fraiballons sind die Bestimmungen 
dieses Vertrages nur soweit anzuwenden, als 
es daren Eigenart zul aszt. 

2. Die R egierungen der beiden Vertrags
staaten werden einander die gemasz Artikel 
4, Absatz 1, des Vertragas festgesetzten Grenz
abschnitte nach dem Inkrafttreten des Vertra
ges sobald als moglich mitteilen. 

3. Um die in Artikel 7, Absatz 2, des Ver
trages erwahnte Bewilligung ist im Wege der 
Luftfahrtbehorde bei der zustandigen Zollbe
horde rechtzeitig anzusuchen. Die Kosten der 
Zoll- und Paszabfertigung hat die Partei zu 
tragen. 

Dieses Zusatzprotokoll, das als Bestandteil 
des eingangs bezeichneten Vartrages gilt und 
gleichzeitig mit diesem in Kraft tritt, wird in 
zwei Gleichschriften in deutscher und nieder
landischer Sprache ausgefertigt, welche Texte 
gleich authentisch sind. 

Geschehen im Haag, am 31. Dezember 1929. 
(l.s.) Beelaerts , van Bl okland. 
(l.s.) Duffek. 

18 Juli 1930. WET, houdende w1Jz1gmg van 
bet negende Hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor bet dienstjaar 1930. S. 297. 

18 J u),i 1930. WET tot verklaring van bet 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van bet maken van een stationsgebouw 
voor de Geldersche Tramweg-Maatschap
pij te T erborg. S. 298. 

18 Juli 1930. WET tot verklaring van bet 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere za
kelijke rechten noodig voor den aanleg 
van een kanaal van Eindhoven naar het 
W ilhelminakanaal in de gemeenten Eind
hoven en B est. S. 299. 

18 Jul i 1930. WET tot het nemen in beheer 
en onderhoud bij het Rijk van het Neder
landsch gedeelte van den Straatweg van 
Nijmegen naar Cranenburg. S. 300. 

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

dat het wenschelijk is het Nederlandsch ge
deelte van den straatweg van Nijmegen naar 
Crancnbu1·g, thans in onderhoud bij de Com
m issie voor <lien straatweg, bij het Rijk in be
heer en onderhoud te nemen, en dat zulks in
gevolge artikel 1, tweede lid, der Water
staatswet 1900 krachtens :le wet moet geschie
den · 

Z,;,, is het, dat Wij , clen Raad van State enz. 
Art. 1. Door bet Rijk wordt in beheer en 

onderhoud ganomen het Nederlandsch ge
deelte van den straatweg van Nijmegen naar 
C,·anenburg, aanvangende bij de M eersluis bij 
Nijmegen en eindigende bij de N ederlandsch
Pruisische grens te B eek, Jang ongeveer 4.3 
K.M. . 

H et in bet eerste lid van dit artikel be
doelde weggedeelte is met eene arceering aan
gegeven op de bij deze wet behoorende tee
kening 1 en is ge legen op de percealen, ka
dastraal bekend als volgt : 

gemeente Nijm egen, sectie B, ongenummerd; 
gemeente H atert, sectia A, n°. 4906; 
gemeenta Ubbergen, sectie A, onganummerd; 
gemeente Ubbergen, sectie A. nos. 584, 587, 

590 en 592; 
gemeente Ubbergen, sectie B, ongenummerd. 
Voorts behooren tot den weg ·de perceelen 

gemeenta Ubbergen., sectie A, nos. 75 en 327 
en 280 en gemeente Hatert, sectie A, n°. 
4844. 

In de overneming zijn begrepen bet op ge
noemd perceel gemeente Ubbergen, sectie A, 
n°. 280 staand voormalig tolhu is, de beplan
tingen, aanwezig op en in de wegvakken van 
K .M.-paal 1,4 tot K.M.-paal 1,5 en van 
K .M.-paal 1,6 tot K.M.-paal 1,7 aan de 
rechterzijde en van K.M.-paal 1,1 tot K.M.
paal 1,7, van K.M.-paal 2 tot K.M.-paal 2,2 
en van K.M.-paal 3,2 tot K.M.-paal 3,3 aan 
de linkerzijde van den weg, alsmede de in 
den weg bij K.M.-paal 1,4 en K .M.-paal 2 
gelegen duikers en de in den weg aanwezige 
r iool bu izen met roosters. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na <lien barer afkondiging. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Bygdin, den 18den Juli 1930. 

WILHELMINA. 
D e M inister van Waterstaat, P. J . Rey me r. 

(Uitgeg. 21 Augustus 1930.) 

18 Ju), i 1930. WET tot overbrenging van 
een gedeelte van den Rijksweg van Nij-
1negen naar Mook in beheer en onder
houd bij de gemeente Nijmegen. S. 301 

Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebberr, 

dat het wenschelijk is een gedeelte van den 
in de gemeente Nijmegen gelegen, bij het 
Rijk in beheer en onderhoud zijnden weg van 
Nij,negen naar Mook in beheer en onderhoud 
bij die gemeente over te brengen, en dat 

1 Deze teekening is niet opgenomen. 
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zulks ingevolge artikel 1, eerste lid,. der Wa
terstaatswet 1900 krachtens de wet moet ge
schieden; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. 1. Bij de gemeente Nijmegen wordt 

in beheer en onderhoud overgebracht het ge
deelte van den Rijksweg van Nijmegen naar 
Mook, zicl, uitstrekkende van de Zuidzijde 
van de viaduct over de spoorwegen Nijme
gen-Kleej en Nijmegen-V enlo tot 32,20 M . 
voorbij K.M. paal 2.4 , ter lengte van 1795 
M., langs de as van de doorgaande verhar
ding van den weg gemeten. 

2. De Zuidzijde van de bovengenoemde 
viaduct wordt gevormd door de zuidelijke 
einden van het in beton uitgevoerde trottoir 
langs de Oostzijde van de viaduct, van de 
keibestrating op de viaduct, overeenkomende 
met een lij n rechthoekig op het oostelijk trot
toir getrokken uit het kortste einde daarvan, 
en van het in klinkerbestrating uitgevoerde 
verlengde van het in beton uitgevoerde trot
toir Jang de Westzijde van de viaduct. 

3. Het weggedeelte, gelegen in de ge
meente Nijmegen, omvat gedeelten van de on
genummerde perceelen der gemeente Hatert, 
sectie A., van sectie B. en sectie C., alsmede 
het op hei. kadaster ten name van het Rijk 
staande perceel n°. 385 der gemeente Hatert, 
sectie C. 

4. Het weggedeelte is met een zwarte ar
ceering aangegeven op de hierbij behoorende 
teekening. 1 

5. Het beheer en onderhoud over voor-
noemde perceelen wordt overgebracht, voor 
zooveel dit bij het Rijk berust. 

6. In de overbrenging zijn begrepen de op 
het weggedeelte aanwezige verhardingen, de 
afheining, bestaande uit basaltsteenen palen 
en ijzeren staven, aansluitende aan het zui
delijk einde van de leuning op het oostelijk 
trottoir van de viaduct alsmede de op het 
weggedeelte aanwezige kilometer- en andere 
palen en alle andere van den weg dee! uit
makende werken in het algemeen, voor zoo
veel een en ander in beheer en onderhoud bij 
het Rijk is en niet behoort tot den dienst van 
de Rijkstelegrafie en -telefonie. 

2. De overbrenging in beheer en onder
houd geschiedt onder de volgende bepalin
gen: 

1 °. De gemeente treedt door de overne
ming in beheer en onderhoud van het wegge
deel te tegenover derden in de rechten en ver
plichtingen van het Rijk te dezer zake. 

2°. A an derden verleende vergunningen 
voor werken in, op of over den weg en zich 
ook daarbuiten uitstrekkende, mogen niet 
warden ingetrokken zonder bewilliging van de 
autoriteit, die te dezer zake bevoegd zou zijn 
geweest, indien de overbrenging in beheer en 
onderhoud niet had plaats gehad. Op ver
gunningen voor werken, waarvan het voort
bestaan reeds thans mede van het goedvinden 
van de gemeente afhangt, is deze verbodsbe
paling niet van toepassing. De houders van 
vergunningen, voor welke het bovenstaande 
verbod geldt, zullen de krachtens die vergun
ningen aanwezige werken mogen onderhou
den en zoo noodig vernieuwen. Hun mogen 
daarbij geene voorwaarden warden gesteld 

l Deze teekening is niet opgenomen. 

van verdere strekking dan die, welke voor 
de overbrenging van kracht waren. 

Bij het verleenen van nieuwe vergunningen 
voor het aanleggen van werken in, op of over 
den weg, waarbij Rijkseigendom is betrokken, 
zal de gemeente de betal ing van eene recog
nitie tot een bedrag van t,wee gulden en vijf
tig cent (f 2.50) ten bate van het Rijk voor
schrijven, a ls erkenning van het e igendoms
recht van het Rijk op de betrokken Rijks
gronden. 

3. 1. Het weggedeel te moet steeds ten 
dienste blijven ook van het doorgaand ver
keer. Van deze bepaling mag met toestem
ming van den Minister van \Vaterstaat en 
onder door hem te stell en voorwaarden war
den afgeweken. 

2. Het aanbrengen van belangrijke wijzi
gingen in het wegprofiel of in den aard der 
verharcling is niet geoorloofd dan na vooraf
gaande goedkeuring van den Minister van 
Waterstaat. 

3. De gemeente is te a llen tijde verplicht 
op 's Rijks kosten binnen een van Rijkswege 
te stellen termijn de verharding op het weg
gedeel te te verbreeden of anderszins in over
eenstemming te brengen met die op het ge
deelte van den weg, dat in beheer en onder
houd bij het Rijk blijft. 

4. De gemeente is verplicht het wegge
deel te steeds in goeden staat van onderhoud 
te houden. 

4. Alle kosten, waartoe de overbrenging 
aanleiding mocht geven, zijn ten Jaste van de 
gemeente. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Bygdin, den 18den Juli 1930. 

WILHE;LMINA. 
De Minister van Waterstaat, P. J. Rey me r . 

( Uitgeg. 8 September 1930.) 

18 Juli 1930. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere za
kelijke rechten noodig voor het bouwen 
van een vaste brug over het Leermenster
maar en het uitvoeren van de daarmede 
verband houdende werken aan den grind
weg van Uithuizermeeden naar Appinge
dam, onder Leermens, gemeente 't Zandt . 
s. 302. 

J 8 Juli 1930. WET tot verklaring van het 
a lgemeen nut der onteigening van per
ceelen, <lrfdienstbaarhed~n en andere za
kelijke rechten, noodig voor de verbete-
1·ing van de Meppelersluis in de ge
meente M eppel. S. 303. 

18 Juli 1930. WET tot wijziging van de 
Rivierenwet. S. 304. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1929/1930 n°. 341 1-6. 
Hand. id. 1!"129/1930, bladz. 2228-2229. 
Bijl. l • Kamer 1929/1930, n°. 341. 
Hand. i-d. 1929/1930, bladz. 688. 
Wij WILHELMI A, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat wijziging van eenige be,palingen van de 
Rivierenwet, betrekking hebbende op ver
gunningen, wenschelij k is; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
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Art. I. In artikel 4, § 1, der Rivierenwet 

wordt in plaats van: ,,met vergunning van 
Onzen met de zaken van Waterstaat belasten 
Minister", gelezen: ,,met vergunning, ver
leend door of vanwege Onzen met de zaken 
van Waterstaat belasten Minister". 

Art. II. In artikel 5, § 1, en in artikel 7 
der Rivierenwet wordt in plaats van: ,,met 
vergunning van Onzen Minister voornoemd" 
gelezen: ,,met vergunning, verleend door of 
vanwege Onzen Minister voornoemd". 

Art. III. In artikel 13, § 1, der Rivieren
wet wordt in plaats van: ,,door Onzen Mi
nister voornoemd" gelezen: ,,door of van
,vege Onzen finjster voornoemd" en in plaats 
van: ,, in een naar het oordeel van den Mi
nister voldoenden toestand" gelezen: ,,in een 
voldoenden toestand, te beoordeelen door of 
vanwege Onzen Minister voornoemd". 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Bygdin, den 18den Juli 1930. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, P. J. Rey me r. 

(Uitgeg. 4 Augustus 1930.) 

18 Juli 1930. WET, houdende goedkeuring 
van het op den 31sten Mei 1929 te Lon
den gesloten internationale verdrag voor 
de beveiliging van menschenlevens op zee. 
s. 305. 

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

dat het internationale verdrag voor de be
veil iging yan menschenlevens op zee, den · 
31sten Me, 1929 te Londen tusschen N eder
land, het Gemeenebest van Australie, B elgie, 
B ritsch-Indie, -Canada, Denemarken, Duitsch
land, Finland, Frankrijk, het V ereenigd Ko
ninkrijk van Groot-Britannie en Noord- l er
land, de l ersche Vrijstaat, Italie, Japan, 
No(i'rwegen, Spanje, de Unie der Socialisti
sche Sovjet-Re'J)'Ublieken, de Vereenigde Sta,. 
ten van Arnerika en Z weden gesloten, inge
volge artikel 58 van de Grondwet de goed
keuring van de Staten-Generaal behoeft; 

Zoo is het, dat Wii, den Raad van State enz. 
Eenig artikel. 

H et nevens deze wet in afdruk gevoegd 
den 31sten Mei 1929 te Londen tusschen 
N ederland, het Gerneenebest van A ustralie, 
B elgie, Britsch-lndie, Canada., Denemarken, 
Duitschland, Finland, Frankrijk, het Ver
eenigd Koninkr-ijk van Groot-Britannie en 
N oord-1 erland, de / ersche Vrijstaat, Ital ie, 
Japan, Noorwegen, Spanje, de Unie der So
cialistische Sovjet-Republieken, de V ereenig
de Staten van A merika en Zweden gesloten 
verdrag 1 voor de beveil iging van menschen
levens op zee, wordt goedgekeurd. 

La ten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Bygdin, den 18den Juli 1930. 

WILHELMI A. 
D e Minister van Waterstaat, P. J. R ey me r. 

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

( Uitgeg. 10 September 1930.) 
1 Hiervan is alleen de Fransche tekst opge

uomen. Zie voor de Engelsche tekst S. 305. 

CONVE TIO internationale pour la sauve
garde de la vie humaine en mer. 

PREAMBULE. 
Les Gouvernements de I' Allemagne, du 

Commonwealth d'Australie, de la Belgique, 
du Canada, du Danemark, de l'Espagne, de 
l'Etat Libre d'Irlande, des Etats-Unis d'Ame
rique, de la Finlande, de la France, du 
Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Ir
lande du Nord, de l'Inde, de l'Italie, du 
Japon, de la orvege, des Pays-Bas, de la 
Suede, de )'Union des Republiques Sovietis
tes Socialiste , etant desireux d'etablir d'un 
commun accord des principes et des regle
ments a l'effet de sauvegarder la vie humaine 
en mer. 

Considerant que le meilleur moyen d'at
teindre ce but est la conclusion d'une Con
vention. 

Ont designe Jes plenipotentiaires suivants: 

Le Gouvernement de l' Allemagne: 
M. le Docteur Friedrich Sthamer, Ambassa

deur extraord inaire et plenipotentiaire de 
I' Al lemagne a Landres. 

M. Gustav Koenigs, Ministerialdirigent au 
Reichsverkehrsministerium, Geheimer R egie
rungsrat, Berlin. 

M. Arthur Werner, Oberregierungsrat zu 
Reichsverkehrsministerium, Geheimer Justiz
rat, Berlin. 

M. Walter Laas, Professeur, Directeur de 
la Societe de Cla sification ,,Germanischer 
Lloyd", Berlin. 

M. le Docteur Otto Rie s, Directeur en re
traite du Reichsschiffsvermessungsamt, Ge
heimer Regierungsrat, Neubrandenburg. 

M. Hermann Giess, Ministerialrat au R eichs. 
postministerium, Berlin. 

M . le Vice-Amira! Hugo Dominik, Presi
dent de la ,,Deutsche Seewarte", H amburg. 

Le Gouvernement du Commonwealth 
d' A ustralie: 

M. le Capitaine de va isseau Henry Jamee 
Feake , Royal Australian Navy, Attache N a
val du Commonwealth a Landres. . 

M. le Capitaine de corvette en retraite 
Thomas Free, Royal aval R eserve. 

M. le Capitaine de vaisseau J. K. Davis, 
Directeur de la Navigation. 

Le Gouvernement de la B elgique: 
M . le Baron de Gerlache de Gomery, Di

recteur General a )'Administration de la 
Marine. 

M. Gustave de Winne, Ingenieur en chef, 
Directeur du Service a )'Administration de la 
Marine. 

M. Georges Goor, Conseiller a !'Admini
stration de la Marine. 

Le Gouvernenient dtt Canada: 
M. Alexander J ohnston, Sous-Ministre de 

la Marine. 
M. Lucien Pacaud, Secretaire de H aut 

Commissariat a Landres. 

Le Gouvernement du Dane1nark: 
M. Emil Krogh, Chef de Bureau au Mi

nistere de l'Industrie, du Commerce et de la 
Navigation. 
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M . V. Topsoe-Jensen, Juge a la Cour Su
preme . . 

M. le Capitaine V. Lorck, Directeur de la 
Navigation. 

M. J. A. Korbing, Directeur a la Compag
nie d'armement ,,Det Forenede Dampskibs
selskab". 

M. Aage H. Larsen, Ingenieur-constructeur 
.au Ministere de l'Industi·ie, du Commerce et 
de la Navigation. 

M. Arnold Poulsen, Ingenieur au Ministere 
de l'Industrie, du Commerce et de la Na
vigation. 

Le Gouve,·nement de l' Espayne: 
M. le Contre-Amiral Don Francisco Javier 

de Salas y Gonzalez, Chef de la Commission 
Navale en Europe. 

Le Gouvernement de l' Etat Libre d' lr
land;e: 

M. J. W. Dulanty, Commissaire pour le 
<Commerce de l'Etat Libre d'Irlande en Grande 
Bretagne. 

M. E. C. Foster, Inspecteur en Chef au 
.Service Maritime, Ministere de l'Industrie et 
-du Commerce. · 

Le Gouvernement des Etats-Unis d' Ame
rique: 

L'Honorable M. Wallace H. White, Junior, 
Membre du Congres, President de la Com
mission de la Marine Marchande et des 
Peches. 

M. Arthur J. Tyrer, Commissaire pour la 
Navigation, Departement du Commerce. 

M. Charles M. Barnes, Chef de la Direc
tion des Traites, Departement d'Etat. 

M. le Contre-Amiral George H . Rock, 
Corps des Constructions Navales, Chef ad
joint du Service de la Construction et des 
Reparations, Departement de la Marine. 

M. le Capitaine de vaisseau Clarence S. 
Kempf£, United States Navy, Hydrographe, 
D epartement de la Marine. 

M . Dickerson N. Hoover, Inspecteur Ge-
11era l Controleur du Service de !'Inspection 
des Navires a Vapeur du Departement du 
Commerce. 

M. William D. Terrell, Chef du Service de 
la Radio-electricite, Departement du Com-
1nerce. 

M. le Contre-Amiral en retraite John G. 
Tawresey, Corps des Constructions Navales, 
United States Shipping Board. 

M. Herbert B . Walker, President de !'Asso
ciation Americaine des Armateurs de Navires 
a Vapeur. 

M. Henry G. Smith, President du Conseil 
National Americain des Constructeurs de Na
vires. 

M . le Captaine Charles A. McAllister, Pre
s ident du American Bureau of Shipping. 

Le Gouvernement de la Finlande : 
M. le Baron Gustaf Wrede, President du 

Shipping Board. 
M. le Captaine Vaino Bergman, Inspecteur 

de la Navigation. 
M. le Consul Karl Kurten, Directeur de 

l' Association Finlandaise des Armateurs. 

Le Gouve,-,iement de la F1·ance: 
M. Rio, Senateur, Ancien Ministre. 
M. l'Ingenieur en Chef de la Marme Haar

bleicher, Directeur des Services de la Flotte 
de Commerce et du Materiel Naval, Minis
tere des Travaux Publics. 

M. l'Ingenieur Principal de la Marine 
Marie, Direction des Services de la Flotte de 
Commerce et du Materiel Naval. 

M. le Captaine de Vaisseau Thouroude, 
Attache Naval a l'Ambassade de France a 
Londres. 

Le Gouvernem ent du Royaume Uni de 
G,•ande-Bretayne et d'lrlande du 
Nord: 

M. le Vice-Amira! Sir Herbert W. Rich
mond, Royal Navy. 

Sir Westcott Abell, Professeur de Construc
tion Navale, Armstrong College, Newcastle
on-Tyne. 

M. A. L. Ayre, Vice-President de la Fede
ration des Constructeurs de Navires. 

M. le Capitaine F. W. Bate, Conseiller 
Nautique, Mercantile Marine Department, 
Board of Trade . 

M. C. H. Boyd, Mercantile Marine De
partment, Board of Trade. 

Sir William C. Currie, President de la 
Chamber of Shipping of the United King
dom. 

M. A. J. Daniel, Principal Ship Surveyor, 
Board of Trade. 

Sir Norman Hill, President du Merchant 
Shipping Advisory Committee. 

Sir Charles Hipwood, Principal Assistant 
Secretary, Mercantile Marine Department, 
Board of Trade. 

M. le Capitaine A. R. H . Morrell, Trinity 
House. 

Le Gouve1·ne1nent de l' lnde: 
Sir Geoffrey L. Corbett, Departement de 

Commerce, Gouvernement de l'Inde. 
M. le Capitaine E. V . Whish, Officier de 

Port, Bombay. 
M. M. A . Master, Directeur General de la 

Scindia Steam Navigation Company. 

Le Gouvernement de l' ltalie : 
M. le Lieutenant General de Port G. 

Ingianni, Directeur General de la Marine 
Marchande. 

M. le Vice-Amira! A. Alessio, Chef de !'In
spection Technique de la Marine Marchande." 

Count D. Rogeri di Villanova, Conseiller 
de Legation a l'Ambassade a Londres. 

M. le Docteur T. C. Giannini, Conseiller 
d'Emigration. 

M. le Major-General de port F. Marena, 
Vice-Inspecteur des Capitaineries de port. 

M. l'Ingenieur-General E. Ferretti, Chef du 
Bureau Technique du Registre Naval et 
Aeronautique Italien. 

M. G. Gneme, Chef de Service aux Tele
graphes, Direction Generale des Postes et des 
Telegraphes. 

M. le Capitaine de fregate L. Biancheri, 
Royal Italian Navy. 

Le Gouvernement du Japon: 
M. Yukio Yamamoto, Inspecteur General 
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au Bureau de la Marine Marchande, Expert 
au Departement des Communications. 

M . le Capitaine de vaisseau Shichihei Ota, 
Imperial Japanese avy. 

M. Itard Ishii , Secretaire d'Ambassade de 
premiere classe. 

Le Gouvernement de la N orvege: 
M. B. Vogt, Envoye Extraordinaire et Mi

n istre Plenipotentiaire il. Londres. 
M. L . T . Hansen, Directeur du Depart

ment de la Marine, Ministere du Commerce 
et de la Navigation. 

M. J. Schonheyder, Controleur en chef de 
la Ship and Engineer Division, Ministere du 
Commerce et de la avigation. 

M. Arth. H. Mathiesen, Vice-President de 
I' Association Norvegienne des Armateurs. 

M . le Capitaine N. Marstrander, President 
du Bureau de I' Assiciation Norvegienne des 
Capitaines de Navire. 

M. A . Birkeland, Directeur de l'Unfon 
orvegienne des Marins et des Chauffeurs. 

Le Gouvernement des Pays-Bas: 
M. le Vice-Amira! C. Fock, Inspecteur

General de la Navigation. 
M. C. H. de Goeje, Ex-Inspecteur-General 

de la Navigation, Indes Neerlandaises. 
M. A. van Driel, Conseiller de Construc

tion avale, Service de !'Inspection Maritime. 
M. J. A. Bland van den Berg, Inspecteur 

de la Radiotelegraphie Cotiere et Maritime. 
M. Phs. van O=eren, Junior, President 

de la Phs. van Ommeren, Ltd. 
M. H. G. J. Uilkens, ex-Commodore de la 

Netherland Steamship Company. 

Le Gouvernement de la Suede: 
M. le Baron Palmstierna, Envoye Evtra

ordinaire et Ministre Plenipotentiaire il. 
Londres. 

M. Nils Gustaf Nilsson, Chef de Section il. 
!'Administration Centrale du Commerce. 

M. le Capitaine Erik Axel Fredrik Eg
gert, Expert pour Jes Affaires Maritimes de 
!'Administration Centtale du Travail et de 
la Prevoyance Sociale. 

Le Gouvernement de l'Union des Repu
bliques Sovietistes Socialistes: 

M. Jan Lvovitch Arens, Conseiller de l 'Am
bassade de l 'U.R.S.S. a Paris. 

M. le Capitaine Karl Pavlovitch Eggi, 
-Commandant du Brise-glace ,,Lenin", Soviet 
Merchant Fleet (Sovtorgflot), 

qui , apres s'etre communique leurs pleins 
pouvoirs, trouves en bonne et due forme, sont 
convenus des dispositions suivantes: 

CHAPITRE I. - PRELIMI AIRES. 

Art. 1. Les Gouvernements contractants 
s'engagent a appliquer Jes dispositions de la 
presente Convention, en vue d'encourager la 
sauvegarde de la vie humaine en mer, a 
edicter tous reglements et a prendre toutes 
autres mesures propres a Jui faire produire 
son plein et entier effet. 

Les dispositions de la presente Convention 
sont completees par un Reglement contenu 
dans !'annexe I qui a la meme valeur et 

entre en vigueur en meme temps que la pre
sente Convention. Toute reference a la pre
sente Convention implique reference simulta
nee au Reglement y annexe. 

Applications et definitions. 
Art. 2. 1. Les dispositions de la presente 

Convention s'appliquent dans Jes conditions 
suivantes aux navires appartenant a un pays 
dont le Gouvernement est un Gouvernement 
contractant et aux navires appartenant aux 
contrees auxquelles la presente Convention 
s'applique en vertu de !'Article 62: 

Chapitre II. - (Construction): aux navires 
a pasagers (a propulsion mecanique) lorsqu' 
ils effectuent des voyages internationaux. 

Chapitre III. - (Engins de Sauvetage): 
aux navires il. passagers (a propulsion meca
nique) lorsqu'ils effectuent des voyages in
ternationaux. 

Chapitre IV. - (RadioteUgraphie): il. tous 
Jes navires qui effectuent des voyages inter
nationaux a !'exception des navires de charge 
de moins de 1,600 tonneaux de jauge brute. 

Chapitre V. - (Securite de la Navigation): 
a tous Jes navires quel que soit le genre df 
voyages. 

Chapitre VI. - (Certif'ioots): a tous Jes na
vires auxquels s'appliquent Jes chapitres II, 
III et IV. 

2. Chacun des Chapitres definit avec plus 
de precision Jes categories de navires aux
quels ii s'applique ainsi que le champ des 
dispositions qui leur sont applicables. 

3. Dans la presente Convention, il. moins 
d'indications expresses contraires: 

a. un navire est considere comme apparte
nant il. un pays lorsqu'il est irnmatricule dans 
un port de ce pays; 

b. !'expression ,,Administration" designe le 
Gouvernement du pays ou le navire est imma
tricule; 

c. un voyage international est un voyage 
entre un pays auquel la presente Convention 
s'applique et un port situe en dehors de ce 
p ays, ou inversement; toute colonie, territoire 
d'outre-mer, protectorat ou territoire place 
sous suzerainete ou mandat est cons idere il. 
cet egard comma un pays distinct; 

d. un navire est cons idere co=e un na
vire il. passagers s' ii transporte pi us de 12 
passagers ; 

e. l 'expres ion ,,Regles" designe Jes R egles 
contenues dans !'Annexe I. 

4. La presente Convention, a moins d'in
clication expresse contraire, ne s' appl ique pas 
aux navires de guerre. 

Gas de force majeure. 

Art. 3. S'il n'est pas soumis au moment 
de son depart pour un voyage quelconque, 
aux prescriptions de la presente Convention, 
aucun navire ne doit etre astreint a ces pres
criptions a raison d'un deroutement quelcon
que au cours de son voyage si ce deroutement 
est occasionne par le mauvais temps ou par 
toute autre cause de force majeure. 

Les personnes qui se trouvent a bord d'un 
navire par raison de force majeure ou qui s'y 
trouvent par suite de !'obligation imposee au 
capitaine de transporter soit des naufrages, 
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soit d'autres personnes, ne doivent pas entrer 
en ligne de compte lorsqu'il s'agit de veri
fier ]'application au navire d'une prescrip
tion quelconque de la presente Convention. 

CHAPITRE II. - CONSTRUCTION. 

Navires auxquels s'applique ce Ghapitre . 
Art. 4. 1. L e present Chapitre s'applique, 

sauf clans Jes cas ou ii en est autrement 
dispose, aux navires a passagers neufs, af
fectes a des voyages internationaux. 

2. Un navire a passagers neuf est un na
vire dont la quille a ete posee le l er juillet 
1931 ou posterieurement ou qui est transforme 
pour etre affecte a un service de passagers a 
cette date ou posterieurement. Tous Jes autres 
navires a passagers sont consideres comme 
navires a passagers existants. 

3. Toute Administration d'un pays peut, 
si elle juge que la route suivie et Jes con
ditions du voyage sont de nature a ne rendre 
!'application des prescriptions du present 
Chapitre ni raisonnable ni necessaire, dispen
ser de ces prescriptions des navires ou des 
cat.egories de navires, appartenant a ce pays, 
qUJ, au cours de leur voyage, ne s'eloignent 
pas de plus de 20 milles marins de la terre 
la plus proche. 

4. Dans le cas ou un navire a passagers 
ne s'eloigne pas, au cours de son voyage, de 
plus de 200 milles marins de la terre la plus 
proche, !'Administration a laquelle appar
tient le navire peut accorder des attenuations 
aux prescriptions des R egles IX, X , X V et 
XIX si la preuve peut etre faite a la satis
faction de I' Administration que !'application 
de ces prescriptions n'est ni raisonnable ni 
pratiquement realisable. 

5. D ans le cas de navires a passagers 
ex1stants effectuant des voyages internatio
naux et nu satisfaisant pas deia aux prescrip
tions du present Chapitre rLiatives aux na
vires a passagers neufs, Jes mesures It. prendre 
pour chaque navire seront determinees par 
!'Administration du pays auquel ii appar
tient, de maniere a obtenir une securite plus 
grande sur Jes points ou cela sera pratique
ment realisable et raisonnable. 

6. Dans le cas de navires a passagers ef
fectuant des voyages internationaux, qui sont 
utilises a des transports speciaux d'un grand 
nombre de passagers sans installation de 
couchettes, comme par exemple, le transport 
de pelerins, toute Administration d'un pays 
peut, si elle juge qu'il est pratiquement im
possible d'appliquer Jes prescriptions du pre
sent Chapitre, dispenser ceux de ces navires 
qui appart iennent a ce pays des prescriptions 
en question, sous Jes conditions suivantes: 

a. On doit appliquer clans l a plus large 
mesure compatible avec Jes circonstances du 
trafic, Jes prescriptions relatives a la con
struction. 

b. Des mesures doivent etre prises pour 
formuler des prescriptions generales qui de
vront s'appliquer au cas particulier de ce 
genre de trafic. Ces prescriptions doivent etre 
formulees d'accord avec ceux des autres Gou
ve!·nements contractants, s'il y en a, qui pour
ra1ent etre directement interesses au trans
port de ces ,passagers. 

7. Le present Chapitre ne s'applique pas 
aux navires depourvus de propulsion mecani
que, ni aux navires en bois de construction 
primitive tels que dhows, jonques, &c. 

Gompartimentage etanche des Navires. 

Art. 5 .. 1. Les navires doivent etre compar
timentes aussi efficacement que possible, eu 
egard a la nature du service auquel ils sont 
destines. Les prescriptions relatives a u com
partimentage sont fixees par Jes Articles et 
par Jes Regles qui su ivent. 

2. L e degre de compartimentage assure 
par !'application de ces Regles varie avec la 
longueur du navires et le service auquel il 
est destine, de tell e maniere que le degre de 
compartimentage le plus eleve corresponde 
aux plus longs navires essentiellement affec
tes au transport des passagers. 

3. Les Regles I a V indiquent la methode 
a suivre pour determiner le degre de com
partimentage applicable a un navire. 

4. Pour que le degre de compartimentage 
requis soit respecte, une ligne de charge, 
correspondant au tirant d'eau qui aura ete 
upprouve comme repondant au compartimen
tage, sera assignee au navire et marquee sur 
le horde exterieur. S'il existe sur le navire 
des espaces specialement disposes pour servir 
a volonte, soit d'emmenagements pour pas
sagers, soit de locaux a marchandises, on 
pourra, a la dethande de l ' armateur, lUJ 
assigner et tracer sur le horde exterieur, une 
ou p lusieurs lignes de ch arge additionnelles, 
correspondant aux divers tirants d'eau de 
compartimentage que I' Administration jugera 
1·epondre aux differentes conditions de ser
v ice. Le franc-bord correspondant a chacune 
de ces lignes de charge et Jes conditions de 
service pour lesquelles ii est accepte seront 
indiques d'une fa9on precise sur le certificat 
de securite. Les Jignes de charge_· de com
partimentage doivent etre marquees et in
scrits suivant la methode prescrite par la 
R egle VIL 

Gloisons des Extremites, Gloisons de la 
Tranche des Machines, Tunnels des 

Lignes d'arlJres, &c. 

Art. 6. II doit exister clans tous Jes navi
res des cloisons etanches aux extremites avant 
et arriere et aux extremites de la tranche des 
machines et dans les navires a helice il doit 
y avoir des tunnels etanches pour les lignes 
d'arbres, ou un compartimentage equivalent, 
le tout conformement aux prescriptions de la 
Regle VI. 

Construction, Epreuves, &c. 
Art. 7. Les Regles VIII a XIII incluses et 

les Regles XV a XXI incluses contiennent 
les prescriptions relatives:-

a. a la construction et aux epreuves des 
cloisons de compartimentage, doublefonds, 
ponts etanches, panneaux de descente, con
duits de ventilation, cloisons d'incendie, &c.; 

b. aux ouvertures clans les cloisons, clans 
la muraille des navires et clans le pont ex
pose a la mer, le type des moyens de ferme
tures qui doit etre employe pour Jes clore et 
l'emploi qui doit en etre fait; 
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c. aux epreuves, aux inspections periodi

ques et aux manceuvres periodiques des 
moyens de fermeture des ouvertures clans Jes 
cloisons etanches et clans la muraille du na
vire · 

d. ' aux moyens de sortie des compartiments 
etanches; 

e. aux dispositifs de pompage; et 
f. a. la puissance disponible pour la marche 

aniere et a l'appareil ii. gouverner auxiliaire. 

Essai de Stabilite. 
Art. 8. Sur tout navire a passagers neuf, ii 

sera fait, a son achevement, un essai de sta
bil it.c et on determinera Jes elements de cette 
stabilite. Le personnel charge d'utiliser le 
navire recevra, ii. ce sujet, tous Jes renseigne
ments qui peuvent lui servir pour le manceu
vrer convenablement. 

Mentions au Journal de bord. 
Art. 9. Mention doit etre faite au journal 

de bord de la fermeture et de l'ouverture des 
portes etanches, &c., ainsi que de tous Jes 
exercices et inspections, clans la mesure spe
cifiee a la Regle XIV. 

Inspections initiales et subsequentes des 
Navires. 

Art. 10. Les principes generaux qui doi
vent regir !'inspection des navires neufs ou 
existants en ce qui concerne la coque, Jes 
chaudieres et machines principales et auxi li
aires, et l 'equipement, soot etablis par la 
Regle XXII. Chaque Gouvernement contrac
tant s'engage: 

1. a edicter des reglements detai lles en 
conformite de ces principes generaux, OU a 
modifier sa reglementation existante de fa. 
90n a la mettre d'accord avec ces principes; 

2. a assurer !' application de ces regle
ments. 

D'une fa9on generale, Jes reglements de 
deta il visas au paragraphe precedent doivent 
etre etablis de maniere qu'au point de vue de 
la sauvegarde de la vie humaine, le navire 
soit appropr ie au service auquel ii est destine. 

CHAPITRE III. - E GI S DE 
SAUVETAGE, &c. 

Definitions. 
Art. 11. D ans ce chapitre: 
a. !'expression ,,navire neu£" designe un 

navire dont la quille a ete posee le l er juil
let 1931 ou apres cette date; tous Jes autres 
navires sont qualifies ,,navires existants"; 

b. !'expression ,,voyage international court" 
designe un voyage international au cours 
duquel le navire ne s'eloigne pas de plus de 
200 mi lies de la terre la plus proche: 

c. !'expression ,,engin flottant" designe 
Jes sieges de pont flottants, chaises de pont 
flottantes ou tout autre engin flottant a !'ex
ception des embarcations, brassieres de sauve
tage et bouees de sauvetage. 

Application. 
Art. 12. 1. Le present Chapitre s'applique, 

sauf clans Jes cas ou ii en est autrement dis
pose, aux navires ii. passagers neufs a propul
sion mecanique effectuant des voyages inter
nationaux. 

2. Des prescriptions speciales sont enon
cees clans Jes Articles 13 , 14, 19 et 25 pour 
Jes navires a passagers neufs effectuant des 
voyages internationaux courts. 

3. Toute Administration d'un pays peut, 
si elle juge que la route su ivie et Jes con
ditions du voyage soot de nature a ne rendre 
!'application de la totalite des prescriptions 
du present Chapitre ni raisonnable ni neces
saire, dispenser de ces prescriptions clans la 
mesure correspondante des navires determines 
ou des categories de navires appartenant a ce 
pays et qui, au cours de leur voyage, ne s'e
loignent pas de plus de 20 mill es de la terre 
la pi us proche. 

4. Dans le cas de navires a passagers exis
tants a propulsion mecanique effectuant des 
voyages internationaux et ne satisfaisant pas, 
actuell ement, aux prescriptions du present 
Chapitre relatives aux navires a passagers 
neufs, Jes mesures a prendre pour chaque na
vire doivent etre determinees par !'Admini
stration du pays auquel ii appartient, de ma
nicre a obtenir, autant que cela sera prati
quement possible et raisonnable, !'applica
tion, au plus tard pour le ler juillet 1931, 
des principes generaux poses clans !'Article 
13 , et une application convenable des autres 
prescriptions du present Chapitre. 

5. Pour Jes navires a passagers a propul
sion mecanique effectuant des voyages inter
nationaux, qui sont utilises a des transports 
speciaux d'un grand nombre de passagers 
sans installation de couchettes, comme, par 
exemple, le transport de pelerins. une Ad
ministration peut, si elle juge qu'il est prati
quement impo sible d'appliquer Jes prescrip
tions du present Chapitre, dispenser ces na
vires des prescriptions en question, sous Jes 
conditions suivantes: 

a. On doit appliquer, clans la plus large 
mesure compatible avec Jes c irconstances du 
trafic, Jes prescriptions relatives aux emba~
cations de sauvetage et aux autres engins de 
sauvetage ainsi qu'a la protection contra l'in
cendie. 

b. Toutes ces embarcations et tous ces 
engins de sauvetage doivent etre rapidement 
disponibles clans le sens de !'Article 13. 

c. II doit y avo ir une brassiere de sauve
tage pour chaque personne presente a bord. 

d. Des dispositions doivent etre prises, 
pour formuler des prescriptions generales 
qui doivent s'appliquer au cas pa~ticulier de 
ce genre de trafic. Ces prescriptions doivent 
etre formulees d'accord avec ceux des autres 
Gouvernements contractants, s'il y en a, qui 
peuvent etre directement interesses au trans
port de ces passagers. 

Embarcations de Sauvetage et Engins 
/lottants. 

Art. 13. Les principes generaux qui re
glent l'armement en embarcations de sauve
tage et en engins flottants d'un navire regi 
par le present Chapitre sont qu'ils doivent 
etre promptement disponibles en cas d'urgen
ce et qu'ils doivent etre adequats. 

1. Pour etre promptement disponibles, Jes 
embarcations de sauvetage et engins flottants 
doivent rempl ir Jes conditions suivantes: 

a. On doit pouvoir Jes mettre a l 'eau sure-
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ment et rapidement, meme dans des condi
tions defavorables de bande et d'assiette. 

b. II doit etre possible d'embarquer Jes 
passagers dans Jes embarcations rapidement 
et en bon ordre. 

c. L'installation de chaque embarcation et 
de chaque engin flottant doit etre telle qu'elle 
ne gene pas la manoeuvre des autres embar
cations ou engins flottants. 

2. Pour etre adequat, l'armement du na
vire en embarcations de sauvetage et engrns 
flottants doit realiser Jes conditions suivantes: 

a. Sous reserve des prescriptions de l'ali
nea b. du present paragraphe, ii doit y avoir 
dans Jes ernbarcations une place pour chaque 
personne presente a bord, et, en outre, des 
engins flottants pour 25 pour cent des per
sonnes presentes a bord. 

b. Dans le cas de navires a passagers ef
fectuant des voyages internationaux courts, 
des embarcations doivent etre installees de 
fac,on a satisfaire aux prescriptions inserees 
au, tableau qui figure a la R egle XXXIX; 
en outre, ii doit y avoir des engins flottants 
en quantite telle qua )'ensemble des embar
cations et des eng ins flottants pui se recevoir 
le total des personnes presentes a bord, ainsi 
qu'il est dit a la Regle XXXVIII. Enfin, ii 
doit y avoir en plus, des engms flottants pour 
10 pour ce~t des personnes presentes a bord. 

c. Sur aucun navire a passagers, ii ne peut 
etre exige pi us ernbarcations qu'il n'est ne
cessaire pour recevoir toutes Jes personnes 
p,· 'sentes a bord. 

Conditions pour que les Engins de Sauvetage 
soient promptement disponibles et adequats. 

Art. 14. Afin de realiser Jes principes eta
bl is a I' Article 13 pour que Jes en g ins de 
sauvetage soient prornptement disponibles et 
adequats, ceux-ci doivent satisfaire aux pres
cription des Regles XXXVII, XXXVIII et 
XXXIX. 

Types reglementaires i£ Embarcations. Ba
deaux de Sauvetage. Engins flottants. 

Art. 15. Toute Jes embarcations de sauve
tage, Jes radeaux de sauvetage et Jes engins 
flottants doivent satisfaire aux conditions 
fixees par la presente Convention, ain i que 
par le Regles XXIV a XXIX inclu. 

Construction des Embarcations. 
Art. 16. Toutes Jes ernbarcations doivent 

etre bien construites et avoir des formes et 
des proportions qui leur assurent une large 
stabili te a la mer et un franc bord suffisant, 
Jorsqu'elles sqrt en charge avec toutes Jes 
personnes qu'elles doivent recevoir et tout 
leur armement. 

Chaque ernbarcation doit presenter une 
sol idite suffisante pour pouvoir sans danger 
etre mise a l'eau avec son plein chargement 
en personnes et en armament. 

A cces de Passagers aux Embarcations. 
Art. 17. Des dispositions convenables doi

vent etre prises pour perrnettre l' acces des 
pa sagers, d'un pont d'embarquement, dans 
Jes embarcations. II doit y avoir en outre une 
echelle convenable a chaque paire de bo soirs. 

Capacite des Embarcations et Badeaux 
de Sauvetage. 

Art. 18. Le nombre de personnes qu'une 
embarcation d'un de types reglernentaires ou 
un radeau de sauvetage approuve ou un 
engin flottant peut recevoir et Jes conditions 
auxquelles un radeau de sauvetage ou un 
engin flo ttant peut etre approuve _sont deter
mines conformement aux prescr1ptt0ns des 
R egles XXX a XXXV inclus. 

A rmement d es embarcations et radeaux 
de sauvetage. 

Art. 19. La Regle XXXVI fixe l'arme
ment des embarcations et des radeaux de 
sauvetage. 

Brassieres de Sauvetage et Bouees de 
Sauvetage. 

Art. 20. 1. Tous Jes navires auxquels s'ap
plique le present chapitre doivent avoir, pour 
chaque personne presente a bord, une bras
siere de sauvetage d'un type approuve par 
)'Administration et, en outre, un nombre con_
venable de brassieres speciales pour enfants a 
moins "que Jes brassieres precedentes ne puis
sant etre adjustables a la taille des enfants . . 

2. Tous ces navires doivent egalement avo,r 
des bouees de sauvetage d'un type approuve 
comme ci-dessus, et dont le nombre est fixe 
par la Regle XL. , 

3. Une brassiere de sauvetage ou une bouee 
de sauvetage ne peut etre approuvee par une 
Administration si elle ne satisfait aux pres
criptions de la R egle XL applicabl~s aux 
brassieres de sauvetage ou a ux bouees de 
sauvetage suivant le cas. 

4. Dans le present article l'expressi<;>n 
brassiere de sauvetage" s'etend de tout d1s

positif capable de s'appl iquer au corps et 
ayant la flottabilite d'une brassiere de sauve
tage reglernentaire. 

Circulation des P ersonnes. Eclairage de 
Secours. 

Art. 21. 1. Des dispositions appropriees 
doivent etre prises pour I' en tree et pour la 
sort ie des differents compartiments, entre
ponts, &c. . 

2. Un eclairage electrique ou autre, sufh
sant pour satisfai re a toutes Jes exigences de 
la securite, doit etre prevu dans Jes diverses 
parties du navire et particulierement. sur Jes 
ponts ou se trouvent Jes embarcat,ons de 
sauvetage. Sur Jes navires ou le pont des em
barcations est a pi us de 9 metres 15 (3? 
pieds) de la flottai son correspondant ~u t!
rant d' eau minimum a la mer, des d1spos1-
tions doivent etre pri es pour eclairer les em
barcations, depuis le navire et le long du 
bord, pendant le manamvre de mise a l'eau 
et immediatement apres cette manreuvre. II 
doit exister une source autonome capable 
d'alimenter, le cas echeant, Jes appareils de 
cet eclairage de securite et placee dans Jes 
regions superieures du navire, au des us du 
pont de cloisonnement. . 

3. La sortie de chaque compart1ment oc
cupe par Jes passagers ou !'equipage doit etre 
eclairee en permanence par un fanal de se
cours. Ces fanaux de secours doivent pouvoir 
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etre alimentes par la source autonome visee 
au precedent paragraphe, en cas d'arret de 
la source normale d'eclairage du navire. 

Canotiers brevetes. P ersonnel des 
Embarcations. 

Art. 22. 1. Sur tout navire auquel s'appli
que le present chapitre ii doit y avoir, pour 
chaque embarcation ou radeau de sauvetage 
installe en execution des prescriptions du dit 
chapitre, un nombre de canotiers brevetes 
determine par Jes prescriptions de la Regle 
XLI qui concernent cette embarcation ou ce 
radeau de sauvetage. 

2. Le capitaine du navire reste mattre, 
suivant Jes circonstances, de !'affectation nu
merique des canotiers brevetes a chaque em
barcation et radeau de sauvetage. 

3. On entend par ,,canotier brevete" tout 
homme de !'equipage muni d'un brevet d'ap
titude delivre au nom de I' Administration 
dans Jes conditions prevues a la dite Regle. 

4. L'organisation du personnel des embar
oations doit etre conforme a la Regle XLII. 

Appareil porte-amarre. 
Art. 23. Chaque navire auqueT s'applique 

ce Chapitre doit etre muni d'un appareil 
porte-amarre d'un modele approuve par !'Ad
ministration. 

Marchandises dangereuses. Mesures contre 
l' l ncendie. 

Art. 24. 1. II est interdit d'embarquer, 
comme lest ou comme cargaison, des matieres 
susceptibles, isolement ou dans leur ensemble, 
de mettre en danger la vie des passagers ou 
la securite du navire, par leur nature, leur 
quantite ou leur mode d'arrimage. 

Cette prohibition ne s'applique ni au ma
teriel destine aux signaux de detresse du na
vire lui-meme, ni aux approvisionnements 
navals ou militaires pour le service de l'Etat 
clans Jes conditions ou le transport de ces ap
provisionnements est autorise par !'Adminis
tration. 

L a determination des matieres a considerer 
comme dangereuses et !'indication des precau
tions obligatoires a prendre dans leur embal
lage et leur arrimage feront l'objet d'instruc
tions officielles et periodiques de la part de 
chaque Administration. 

2. La R agle XLIII indique Jes dispositions 
a prendre pour la decouverte e't !'extinction 
de l'incendie. 

R ole d' Alarme et Exercices. 
Art. 25. Une consigne particuliere d'alar

me sera donnee a chaque homme de !'equi
page. 

Le rol e d'appel en ea d'alarme reproduit 
toutes Jes consignes particulieres; ii indique, 
notamment, le poste auquel chaque homme 
doit se rendre et les fonctions qu'il a a 
remplir. 

Avant l' apparei ll age, le role d'appel est 
etabli et mis a jour, et l 'autorite qualifiee 
doit etre mise a meme d'en constater !'exis
tence. II est affiche bien en vue dans plu
sieurs endroits du ba.timent, notamment dans 
Jes locaux affectes a !'equipage. 

Les conditions dans lesquelles on doit pro-

ceder aux appels et aux exercices de !'equi
page sont prescrites par les Regles XLIV et 
XLV. 

CHAPITRE IV. - RADIOTELEGRAPHIE. 

Application et Definition. 
Art. 26. 1. Le present Chapitre s'applique 

a tous Jes navires qui effectuent des voyages 
internationaux, a !'exception des navires de 
charge de moins de 1,600 tonneaux de jauge 
brute. 

2. Pour !'application du present Chapitre, 
tout navire qui n'est pas un navire a passa
gers est un navire de charge. 

Installation d' Appareils radiotelegraphiques. 
Art. 27. 1. Tous les navires auxquels s'ap

plique le present Chapitre devront, s'ils n'en 
sont pas dispenses en vertu de I' Article 28, 
etre munis d'une installation radiotelegraphi
que conforme aux dispositions de !'Article 31, 
ainsi qu'il est clit ci-apres: 

a. Tous Jes navires a passagers, que!Ies 
que soient leurs dimensions. 

b. Tous Jes navires de charge de 1,600 ton
neaux de jauge brute et au-dessus. 

2. Toute Administration d'un pays a la 
faculte de differer !'application des dispo
sitions du paragraphe 1 b precedent, aux na
vires de charge de moins de 2,000 tonneaux 
de jauge brute appartenant a ce pays, pen
dant une periode ne depassant p as cinq ans a 
partir de la date de mise en vigueur de la 
presente Convention. 

Dispenses aux Prescriptions de l ' Article 27. 
Art. 28. 1. Toute Aclministration d'un pays 

peut, si elle juge que la route suivie et Jes 
conditions du voyage sont telles qu'une in
stallation radiotelegraphique n'est ni raison
nable ni necessaire, dispenser des prescriptions 
de I' Article 27 les navires appartenant a ce 
pays: 

I. - Navires a passagers. 
a. certains navires a passagers individuel

lement ou par categorie lorsqu'au cours de 
leur voyage: 

i. ils ne s'eloignent pas de plus de 20 
mi lies de la terre la pi us proche, 

OU 
ii . ils n'effectuent pas une traversee de 

plus de 200 milles en pleine mer, entre deux 
ports consecutifs. 

b. certains navires a passagers qui navi
guent exclus ivement en de9a des wnes dont 
les limites sont determinees a ]'Annexe du 
present Article. 

II. - Navires de charg·e. 
Certains navires de charge, individuelle

ment ou par categorie, qui , au cours de leur 
voyage, ne s'eloignent pas de plus de 150 
milles de la terre la plus proche. 

2. Toute Administration d'un pays peut, 
en outre, dispenser les navires appartenant a 
ce pays et compris dans les categories sui
vantes: 

I. - Les chalands remorques et les navires 
a voiles existants. . 

Par navire a voiles existant, ii faut enten
dre un navire a voiles dont la quille a ete 
posee avant la date du l er juillet 1931. 
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II. - Les navires de construction primi

tieve, tels que Jes dhows, Jes jonques, &c., 
s'il est pratiquement impossible de Jes munir 
d'une installation radiotelegraphique. 

III. - Les navires qui n'effectuent pas 
normalement des voyages internationaux, 
mais qui, dans des circonstances exception
nelles, sont obliges d'entreprendre un seul 
voyage de cette nature. 

Annexe a !'Article 28 . 1. La Baltique et 
ses abords a !'est d'une ligne tracee d'Utsire 
( orvege) au Nord, jusqu'au Texel (Pays
Bas) au sud, en dehors de la juridiction terri
toriale de !'Union des Republiques Sovietistes 
Socialistes. 

2. La partie du Golfe de Tartarie et de 
la Mer d'Okhotsk interessant Jes voyages ef
fectues entre des ports de Hokkaido et des 
ports dans le Sakhalin Japonais. 

3. Le detroit de Chosen (Tyosen) delimite 
au Nord par une ligne tracee du Cap at
sungu (Kawajiri Misaki) jusqu'a Fusan et 
au Sud par une ligne allant de Nagasaki a 
l'Ile Giffard (a hauteur de la pointe sud
ouest de l'ile Quelpart) et de la, a Tin To 
(!le Amherst). 

4. La Mer Jaune au nord du 37eme degre 
de latitude nord. 

5. Le detroit de Formose delimite au Nord 
par une ligne tracee de la pointe Syauki 
(Fuki Kaku) jusqu'a Fou Tcheou et au Sud 
par une ligne tracee de South Cape (la 
pointe sud de Formosa) jusqu'a Hong-Kong. 

6. La zone comprise dans Jes limites sui
vantes: 

La parallele du l0eme degre Nord a partir 
du 94eme degre de longitude Est jusqu'a la 
Cote d'Asie, la cote d'Asie jusqu'a Saigon 
(Cap Tiwan), Jes lignes droites tracees entre 
le Cap Tiwan, 4eme degre 30 minutes de la
titude Nord, ll0eme degre de longitude Est, 
pointe sud de l'ile Palawan, ile Palmas 
(Miangas) l'equateur entre le 140eme et le 
148eme degre de longitude Est, l0eme degre 
de latitude Sud, 148eme degre de longitude 
Est, le Cap x'.ork, la cote nord de !'Australia 
du Cap York jusqu'a Port Darwin (Cap 
Charles), Jes lignes droites tracees entre le 
Cap Charles, Ashmore Reef (East I sland) , 
lOeme degre de latitude Sud, 109eme degre 
de longitude Est, Christmas Island, 2eme 
degre de latitude Nord, 94eme degre de longi
tude Est, lOeme degre de latitude Nord, 
94eme degre de longitude Est en dehors de 
la juridiction territoriale de !'Australia et des 
Etats-Unis d'Amerique. 

7. La Mer des Caraibes, en dehors de la 
juridiction territoriale des Etats-Unis d'Ame
rique, en ce qui concerne Jes voyages effec
tues par Jes navires a voiles seulement. 

8. La zone de !'Ocean Pacifique sud limi
tee par l'equateur, le meridien du 130eme 
degre Ouest, le parallele du 34eme degre ' 
Sud, et la cote d'Australie, en dehors de la 
juridiction territoriale de I' Australie. 

9. Le golfe du Tonkin et la partie de la 
Mer de Chine qui se trouve a l'Ouest d'une 
ligne tracee de Hong-Kong jusqu'au point 
situe par 17 degres de latitude Nord et 110 
degres de longitude Est, puis de la au Sud 
jusqu'a la recontre du lOeme degre de lati-

tude Nord, et de la, a l'Ouest jusqu'a 
Saigon. 

10. La partie de !'Ocean Indien interes
sant Jes voyages effectues entre Jes ports de 
Madagascar, la Reunion et les iles Maurice. 

11. La partie de l'Atlantique Nord et celle 
de la Mediterranee interessant Jes voyages 
effectues entre Casablanca (Maroc) et Oran 
(Algeria) et Jes ports intermediaires. 

Services d'Ecoute. 
Art. 29. 1. Navires a passagers. 
Tout navire a passagers obligatoirement 

muni d'une installation radiotelegraphique, 
en vertu de !'Article 27, est tenu, au point 
de vue de la securite, d'avoir a bord un ope
rateur qualifie, et, s'il n'est pas pourvu d'un 
auto-alarme, d'assurer, lorsqu'il est a la mer, 
un service d'ecoute au moyen d'un operateur 
qualifie ou d'un ecouteur brevete, dans Jes 
condi Lions suivantes: 

a. A bord de tous Jes navires a passagers 
d'une jauge brute inferieure a 3000 tonneaux, 
ce service d'ecoute sera determine par !'Ad
ministration interessee; 

b. A bord de tous Jes navires a passagers 
d'une jauge brute de 3000 tonneaux et au
clessus, ce service d'ecoute sera permanent. 

Toute Administration d'un pays est auto
risee a exempter de !'obligation de l'ecoute 
permanente tous les navires a passagers ap
partenant a ce pays dont la jauge brute est 
comprise entre 3000 tonneaux inclus et 5500 
tonneaux inclus, pendant une periode ne de
passant pas un an a partir de I a date de 
mise en vigueur de la presente Convention, 
sous reserve que, pendant, cette periode de 
d ispense, ils effectueront une ecoute d' au 
moins 8 heures par jour. 

2. Navires de charge. 
Tout navire de charge obligatoirement 

muni d'une installation radiotelegraphique en 
vertu de !'Article 27, est tenu, au point de 
vue de la securite, d'avoir a bord un opera
teur qualifie et, s'i l n'est pas pourvu d'un 
auto-alarme, d'assurer, lorsqu'il est a la mer, 
un service d'ecoute au moyen d'un operateur 
qualifie ou d'un ecouteur brevete, dans Jes 
conditions suivantes: 

a. A bord des navires de charge d'une 
jauge brute de moins de 3000 tonneaux, ce 
service d'ecoute sera determine par I' Admi
nistration interessee; 

b. A bord des navires de charge d'une 
jauge brute de 3000 a 5500 tonneaux inclus, 
ce service d'ecoute sera d'au moins huit heu
res par jour; 

c. Pour Jes navires de charge d'une jauge 
brute de plus de 5500 tonneaux, ce service 
d'ecoute sera permanent. 

Toute Administration d'un pays est auto
risee a dispenser les navires appartenant a 
ce pays et vises a l'alinea c de !'obligation 
de l'ecoute permanente pendant une periode 
ne depassant pas un an a partir de la date 
de mise en vigueur de la presente Conven
tion, sous reserve que, pendant cette periode 
de dispense, ils assureront une ecoute d' au 
moins huit heures par jour. 

Toute Administration d'un pays est egale
ment autorisee a dispenser de !'obligation de 
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l'ecoute permanente, Jes navires appartenant 
a ce pays dont la jauge brute est superieure 
a 5500 tonneaux et egale OU infe ri eure a 
8000 tonneaux, pendant une autre periode 
d'un an, sous re erve que pendant cette nou
velle periode de dispense, ils assureront une 
ecoute d'au moins 16 heures par jour. 

3. A bord de tous Jes navires pourvus d'un 
auto-alarme, cet appareil devra, tant que le 
navire sera a la mer, etre toujours en service 
lorsque l'operateur OU l'ecouteur ne fera pas 
l' ecoute. 

A bord des navires dont Jes heures d'ecoute 
son determinees par I' Administration inte
ressee, cette ecoute devra etre assu ree de 
preference a des heure pre crites pour le ser
vice radiotelegraphique par la Convention 
Radiotelegraphique Internationale en vi
gueur. 

A bord des navires tenus d'effectuer une 
ecoute de huit heures ou de seize heures par 
jour, cette ecoute Sera assuree aux heures 
prescrites pour le service radiotelegraphique 
par la Convention R ad iotelegraphique Inter
nationale en vigueur. 

4. Par . auto-alarme, on entend un appa
rei l recepteur automatique d'alanne remplis
sant Jes conditions prescrites a !'Article 19, 
paragraphe 21, du Reglement General an
nexe a la Convention R ad iotelegraphique In
ternationale de 1927. 

5. Par operateur qualifie, on entend toute 
personne possedant un certi ficat repondant 
aux dispositions du R eglement General an
nexe a la Convention R adiotelegraphique In
ternationale en vigueur. 

6. Par ecouteur brevete, on entend toute 
personne possedant un brevet d'ecouteur de-
1 ivrc par Jes soins de !'Administration. 

Ecouteurs. 

Art. 30. 1. Tout Gouvernement contrac
tant ne de! ivrera le brevet d'ecouter qu'apres 
avoir constate que le candidat est capable: 

a. de recevoir et de comprendre les sig
naux d'alarme, de detresse, de securite et 
d'urgence lorsque ces signaux sont transmis 
au milieu de series d'autres signaux; 

b. d'assurer la reception auditive correcte 
de groupes de code (melange de lettres, de 
chiffres et de signes de ponctuation) a la 
vitesse de 16 groupes par minute. Chaque 
groupe de code doit comprendre cinq carac
teres, chaque chiffre ou signe de ponctuation 
comptant pour deux caracteres; 

c. de regler Jes recepteurs utilises clans 
]'install ation radiotelegraphique du navire. 

2. L es Gouvernements contractants s' enga
gent a prendre des mesures pour que 1 es ecou
teurs brevetes observent le secret de la cor
re pondance. 

Conditions techniques requises. 

Art. 31. Les installations radiotelegraphi
ques prescrites par I' Article 27 et Jes appa
reils radiogoniometriques rendu obl igatoires 
par !'Article 47, doivent satisfaire aux con
ditions suivantes: 

1. La station de bord doit etre situ6e, con
formement aux reglements detailles du Gou
vernement du pays dont releve le navire, 

clans la partie superieure du navire, de ma
niere a se trouver dans Jes meilleures condi
tions de securite et au i haut que possible 
au-dessus de la I igne de charge maximum. 

2. La pa serelle de navigation et la ca
bine de radiotelegraphie doivent etre reliee 
soit par tube acoustique, soit par telephone, 
so it par tout autre moyen de communication 
aussi efficace. 

3 . La cabine de radiotelegraphie devra 
etre pourvue d'une montre ou d'une pendule 
a secondes fonctionnant convenablement. 

4. Un oclairage de secours efficace doit 
etre installe dans la cabine de radiotele
graph ie. 

5. L'in tallation doit comprendre une in
stallation principale et une installation de 
secours (reserve). Toutefois, si ! 'installation 
principale remplit toutes Jes conditions d'une 
installation de secours (reserve), cette der
niere n'est pas clans ce cas obligatoire. 

6. Les installations principales et de se
cours (reserve ) doivent pouvoi r transmettre et 
recevoir avec Jes frequences (longueurs d'on
des) et sur Jes types d'ondes prescrits pour 
le trafic de detresse et la securite de la na
vigation par la Convention Radiotelegraphi
que Internationale en vigueur pour Jes na
vires obl igatoi rement pourvis d'une install a
tion radiotelegraphique en vertu de la pre
sente Convention. 

7. L'emetteur principal et l'emetteur de e
cours (re erve) doit avoir une frequence mu
sicale d'au moins 100. 

8. L'emetteur principal doit avoir une 
portee normale de 100 milles marins, c'est-a 
dire qu'il doit etre capable de transmettre 
des signaux clairement perceptibles de navire 
a navire, a une distance d'au moins 100 mil
les, de jour, clans des conditions et circon
stances normales, le recepteur etant suppose 
pourvu d'un detecteur a cristal sans dispo
sitif d'amplification. * 

9. La station de bord doit pouvoir dispo
ser, en tout temps, d'une source d'energie 
suffi sante pour faire fonctionner efficacement 
le poste radiotelegraphique principal clans 
des conditions normales, a la distance indi
quee ci-dessus-. 

10. Tous Jes organes de !'installation de 
secours (reserve) doivent etre places clans la 
partie superieure du navire de maniere a se 

* Ju qu'a ce que !'on dispose d'une metho
de pi us exacte ou plus pratique pour deter
miner la portee des transmetteurs, il est re
commande de prendre comme guide Jes rela
tions su ivantes entre la portee en milles ma
rins (de navire a naviro clans Jes conditions 
nonnales et de jour) et la puissance du trans
metteur du navire en metres-amperes pour 
500 kilocycles a la seconde (600 metres) . 

100 milles marins 60 M.A. 
80 mille marins 45 M.A. 
50 milles marins 26 M.A. 

M etant la hauteur reelle en metres de 
l'antenne a son point le plus eleve, au-dessus 
de la ligne de charge. 

A etant le courant en amperes mesure a 
la base de l'antenne clans le cas de trans
metteurs B ou A2 modules. 
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trouver dans Jes meilleures conditions de se
curite et a ussi haut que possible au-dessus de 
la ligne de charge maximum. L'installation 
de secours (reserve ) doit disposer d'une sour
ce d'energie independante de celle qui est 
utilisee pour la propulsion du navire et pour 
le reseau principal d'electricite; elle doit 
pouvoir etre rapidement mise en service et 
etre utilisee pendant six heures consecutives 
a u mains . 

La portee normale de !' install ation de se
cours (reserve) , telle qu'elle est definie au 
paragraphe 8 ci-dessus, doit etre d'au mains 
80 mill es marins pour Jes navires tenus d'as
surer une ecoute permanente et d'eau mains 
50 mi lies mar ins pour tous Jes autres navi res. * 

11. L'insta llation de reception doit permet
tre de recevoir, sur celles des longueurs d'onde 
utili sees pour la transmission des s ignaux 
hora ires et des messages meteorolog iques qui 
seraient juges necessaires par !'Administra
tion. 

12. Le recepteur doit etre dispose de fa,;ion 
a assure r la reception au moyen d'un detec
teur a cristal. 

13. A bard des navires ou l 'ecoute est as
suree au moyen d'un recepteur automatique 
d'alarme, on doit instal ler des avertisseurs 
sonores clans la cabine de radiotelegraphie, 
dans la cabine de l'operateur radiotelegra
phiste et sur la passere lle de navigation. Ces 
avertisseurs doivent fonctionner continuelle
ment apres que le recepteur a ere actionne 
pa r le signal d 'alarme ou de detresse, et jus
qu'a ce qu'il so it arrete. P our arreter Jes 
avertisseurs, ii ne doit ex ister qu'un seul in
terrupteur, place clans la cabine de radio
telegraphie. 

14. A bard des navires vises au paragraphe 
precedent, l'operateur, en quittant l 'ecoute, 
doi t reconnecter le recepteur automatique 
d'alarme a !'antenna et eprouver son effica
cite. II doit rendre compte de son bon etat 
de fonctionnement au capitaine ou a l 'off icie r 
de quart su r la passerelle de navigation. 

15 . Lorsque le navire est a la mer , la 
source d'energie de secours doit etre main
tenue clans un parfait etat d'efficacite et le 
recepteur automatique d' a larme doit etre ve
r ifie au mains une fois par 24 heures. Men
tion que ces deux obligations ont ete rem
plies sera portee, chaque jour, au Journal du 
bord. 

16. A bard du tout nav ire obligatoirement 
pourvu d'une insta lla tion emettrice r ad io
electrique, ii doit etre tenu un journal radio
electrique. Sur ce document, qui do it se 
trouver clans Ja cabine de radioteJegraphie, 
seront inscrits Jes noms des operateurs e t des 
ecouteu rs, a insi que tous Jes incidents et eve
nements concernant le service rad ioelectrique 
et pouvant offrir un interet quelconque pour 
la sauvegarde de la vie huinaine en mer; en 
particulier, t.ous Jes messages et rout le trafic 
de detresse doivent y etre reproduits clans leur 
integrali te. 

17. L' apparei l rad iogoniometre, rendu obli
gato ire en vertu de I' Article 47, doit etre 
d'un fonctionnement efficace, susceptible de 
recevoir des signaux cla irement perceptibles et 

* Zie noot op pag. 574. 

de prendre des rnlevements dont ii sera pos-
ible de determiner le sens et de deduire le 

g isement vrai. II doit pouvoir recevoir des 
signaux ur Jes frequences prescrites, pour 
Jes cas de detres e, pour Jes radiogoniometres 
et pour Jes radiophares, par la Convention 
Radiotelegraphique Internationale en vigueur. 

Un moyen de communication efficace doit 
ex ister entre l' appareil et la passerelle de 
navigation. 

Go1npetence. 
Art. 32. Les questions qui sont reglees par la 

Convention R a diotelegraphique Internationale 
de Washington de 1927 et par Jes Regle
ments y annexes, restent et continueront a 
etre soum ises aux dispositions : 

1. de cette Convention et des Reglements 
y annexes et des autres Conventions et Regle
ments qui pourraient y etre substitues dans 
l'avenir; 

2. de la presente Convention en ce qui 
concerne to us Jes points ou e lle complete Jes 
documents susvises. 

CHAPITRE V . - SECURITE DE LA 
NAVIGATION. 

Application. 
Art. 33. Les prescriptions du present Cha

pit~·e, visant des navires, s'appliquent, a 
mo1ns qu'il n'en soit expressement specifie 
a utrement, a rous Jes navires pour tous Jes 
voyages . 

A. vis de dangers. 
Art. 34. Le capitaine de tout navire, se 

trouva nt en presence de glaces ou d'une 
cpave dangereuses ou d'une tempete tropicale 
dangereuse, ou de tout autre danger imme
diat pour la nav igation, est tenu d' en infor
mer par tous Jes moyens de communication 
dont il di spose Jes navires dans IG voisinage 
a insi que Jes autorites competentes au pre
mier point de la cote avec lequel ii peut 
communiquer. II est souhaitable que cette 
informat ion soi t transmise de la m aniere ex
posee a la Reg le XL VI. 

Chaque Administration prendra toutes Jes 
mesures qu'elle jugera necessaires pour s'as
surer que !' information des dangers definis 
au paragraphe precedent soit rapidement por
tee a la connaissance de ceux que cela con
cerne et transmise aux autres Administrations 
in teressees . 

La transmission de messages concernant Jes 
dangers en question est gratuite pour Jes 
navires interesses. 

Services 1neteorologiques. 
Art. 35. L es Gouvernements contractants. 

s' engagent a encourager la centra lisation de 
renseignements d'ordre meteorologique par les 
navires en mer, de Jes fa ire examiner, pro
pager et de se Jes communiquer de la ma
niere la plus efficace clans le but de venir 
en aide a la navigation. 

En particuJier, Jes Gouvernements contrac
tants s'engagent a coll aborer a !' application, 
clans la plus grande mesure possible, des dis
positions meteorologiques suivantes: 

a. avertir Jes navires des coups de vents, 
tempetes et tempetes tropicales, tant par la 
transmiss ion de messages radioelectriques que 
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par !'usage de signaux appropries sur des 
points de la cote; 

b. transmettre journellement par sans £ii 
des bulleti ns sur l 'etat du temps pouvant 
interesser la navigation, e t donnant des ren
seignements sur Jes oondit ions actuelles du 
temps a insi que des previsions; 

c. etablir des mesures pour que certa ins 
navires specialement designes prennent des 
observations meteorologiques A des heures de
terminees et transmettent ces observations par 
telegraphie sans £ii clans l'interet des autres 
navires et des divers services meteorologiques 
officiels, et pourvoir certa ines sta t ions cotie
res pour la reception de ces messages; 

d. enoourager tous Jes capitaines de na
vires a prevenir Jes navires clans le voisinage 
lorsqu'ils rencontrent une force de vent de 10 
ou au-dessus-echelle Beaufort (force 8 ou 
au-dessus, echelle decimale). 

Les informations prevues aux paragraphes 
a et b du present Article seront t ransmises 
clans la forme indiquee aux Articles 31 (para
graphes 1, 3 et 5) et !'Article 19 (paragr aphe 
25) du R eglement general annexe A la Con
vention R adiotelegraphique Internationale de 
Washington, 1927, et pendant la duree des 
t ransmiss ions de renseignements meteorologi
ques, avertissements et previsions ,,a tous"' 
tou tes Jes stations de bor d doivent se oon
former aux dispositions de !'Article 31 (pa
ragraphe 2) de ce R eglement. 

Les observations sur le temps adressees par 
Jes navires aux services meteorologiques · na
t ionaux beneficieront de la pr iori te de t rans
m ission specifiee a !'Article 3, R eglements 
additionnels, Convention R a diotelegraphique 
Internationa le de W ashington, 1927. 

Les previsions, avertissements, r apports sy
noptiques et autres rapports meteorologiques 
a !'usage des navires doivent etre transmis et 
propages par le service national clans la po
sition la plus favorable pour desservir Jes dif
ferentes zones et regions suivant des acoords 
mutuals entre Jes pays interesses . 

Tous Jes efforts tendront a obtenir une pro. 
cedure internationale uniforme en ce qui oon
cerne Jes services meteorologiques interna
tionaux specifies au present Article et a se 
conformer, clans la mesure du possible aux 
reoommandations de !'Institut ion meteorolo
gique internationale, a qui Jes Gouvernements 
contracta nts pourront se referer pour etude et 
avis sur tous Jes sujets d'ord re meteorologique 
pouvant se presenter clans !'application de la 
p resente Convention. 

R echerche des glaces. Epaves . 

Art. 36. Les Gouvernements contractants 
s'engagent a m aintenir un service de recher
che des glaces et un service d'etude et d'ob
servation du regime des glaces clans l 'Atlan
tique Nord. De plus, ils s'engagent a prendre 
toutes Jes mesures possibles pour assurer la 
destruction ou l' enlevement des epaves clans 
la part ie nord de !'Ocean Atlantique, a !'est 
d'une l igne tracee du Cap Sable jusqu' a. un 
point situe par 34 degres de la titude Nord 
et 70 degres de long itude Ouest si l'ut ilite de 
ces destructions ou de ces enlevements est re
,connue. 

Les Gouvernements oontractants s' engagent 
a fournir t rois navires au plus pour le fonc
t ionnement de ces trois services. Pendant 
toute la saison des glaces, ces navires doivent 
etre affectes a la surveillance des Jimites sud
est, sud et sud-ouest des regions des icebergs 
clans le voisinage du grand bane de Terre
Neuve, pour informer de l 'etendue de la re
gion dangereuse Jes nav ires transatlantiques 
et autres qui passent; pour etudier et ob
server I e regime des gl aces; pour detruire et 
enlever Jes epaves; et pour preter assistance 
aux navires et equipages qui ont besoin d'aide 

1 
clans la zone d'action des navires patroui l
leurs. 

P endant le re te de l'annee, l' etude et !'ob
servation du regime des glaces doivent etre 
poursuivies, suivant Jes necessites, et un na
vire doi t tou jours etre disponible pour la re
cherche, la destruction ou l 'enlevement des 
epaves. 

Recherche des glaces. Gestion et Depenses . 

A rt. 37. Le Gouvernement des Etats-Unis 
est invite a oontinuer la gestion de ces trois 
services; recherche des gl aces; etude et ob
servation du regime des glaces ; destruction 
et enl evement des epaves. Les Gouvernem ents 
oontractants qui soot specialement interesses 
a ces services et dont Jes noms suivent s' enga
gent a contribuer aux depenses d' entretien et 
de fonctionnement de ces services clans Jes 
proportions suivantes: 

Pour 
Allemagne ....... ... .... ..... ..... .. ... ..... ... .. . 
Belgique ........... ............... .... .. ... .... .. . . 
Canada ................ .............. .... ... .. ... .. . 
Danemark ....... ......... ... ... .... ... ..... ...... . 
E spagne .... ....... ...... ..... .. .. .... ........ ..... . 
E tats-Unis d'Amerique ........ ...... .. ... . . 
France ............. ............... .... .. ... ... ..... . 
Grande-Bretagne et Irlande du Nord 
Italie ... ... .................. .. .... ... ...... ... .. ... . 
J apon ..... ................................. ........ . 
Norvege ......... ....... ....... ...... ....... .. .. . . 
P ays-Bas ..... .. .... ... .. ....... ... ... ......... ... . . 
Suede ...................... ... ...... ....... ....... .. . 
U n!o~ des R epubliques Sovieti stes So-

mah stes ............. ... ... ........ ..... ....... .. . 

Cent. 
10 

2 
3 
2 
1 

18 
6 

40 
6 
1 
3 
5 
2 

1 

Chacun des Gouvernements oontractants a 
la facu l te de cesser de oontribuer aux depen
ses d'entretien et de fonctionnement de ces 
services apres le l er septembre 1932. Toute
fois, le Gouvernement contractant qui usera 
de cette facul te restera tenu des depenses ci
dessus jusqu'au l er septembre qui suivra la 
date de notification de son intention de cesser se 
contribution. P our user de ladite facu!M, ii 
devra noti fi er son intent ion aux autres Gou
Yernements oontractants six mois au moins 
avant !edi t l er septembre, de sorte que, pour 
etre degage de ces obl igations au l er sep
tembre 1932, ii devra not ifier son intention 
au plus tard le l er m ars 1932, e t de meme 
chaque annee qu i suivra. 

Au cas ou, a un moment quelconque, le 
Gouvernement des Etats-Unis ne desirerait 
plus gerer ces services ou que l'un des Gou
vernements contractants exprimerait le desir 
de ne pi us assumer la charge de la oontribu-
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tion pecuniaire ci-dessus definie ou de voir 
modifier son pourcentage, les Gouvernements 
contractants regleront la question au mieux 
<le leurs interets reciproques. 

Les Gouvernements contractants qui contri
buent aux frais des trois services susmention
nes ont le droit d' apporter au present Article 
et a !'Article 36 d'un commun accord et en 
tout temps, Jes changements qui seraient ju
ges desirables. 

Vitesse dans l e voisinage des Glaces. 
Art. 38. Lorsque des glaces sont signalees 

:sur la route OU pres de la route a suivre, le 
capitaine de tout navire est tenu de moderer 
pendant la nuit la vitesse de son navire ou de 
changer de route, de m aniere a bien s'ecarter 
<le la zone dangereuse. 

Routes de l' A tlantique Nord. 
Art. 39. L a pratique consistant a suivre 

des routes definies pour la traversee de l'At
lantique du Nord, dans l'un et l'autre sens, 
a contribue a la sauvegarde de la vie hu
maine en mer; mais Jes resultats de !'utilisa
tion de ces routes devraient faire l'objet d'en
quetes et d'etudes plus approfondies permet
tant d'apporter a la pratique actuelle Jes 
modific:ations dont !'experience montrerait la 
necessite. 

Le choix des routes et !'initiative des me
sures a prendre a leur egard sont l aisses a la 
. charge des compagnies de navigation inj;e
ressees. Les Gouvernements contractants pre
teront leurs concours a ces compagnies, lors
qu'ils en seront sollicites, en mettant a leur 
disposition tous Jes renseignements sur Jes 
routes qui peuvent etre en la possession Jes 
Gouvernements. 

Les Gouvernements contractants s'engagent 
. a imposer aux compagnies !'obligation de pu
blier Jes routes regulieres qu'elles se pro
posent de faire suivre a leurs navires ainsi 
que tous changements qui peuvent leur etre 
.apportes. Ils useront egalement de leur in
fluence pour inciter Jes armateurs de tous 
1es navires traversant I' Atlantique a suivre, 
.autant que Jes circonstances le permettent, 
les routes definies et pour inciter Jes arma
teurs de tous Jes navires traversant I ' Atlan
tique a destination ou en provenance des ports 
des Etats-Unis, en passant au voisinage du 
_grand bane de Terre-Neuve, a eviter, autant 
-qu'il est possible, pendant la saison de peche, 
Jes lieux de peche de Terre-Neuve au nord 
-du 43eme degre de latitude Nord et a faire 
route en dehors des regions ou des glaces 
dangereuses existent ou sont supposees exister. 

L' Administration qui dirige le service de 
·surveillance des glaces est invitee a signaler 
a I' Administration interessee tout navire dont 
-on constate la presence en dehors d'une route 
reguliere reconnue OU annoncee, OU qui tra
verse Jes bancs de peche susmentionnes pen
dant la saison de peche, ou qui, faisant route 
.a destination ou en provenance d'un port des 
Etats-Unis, traverse des regions ou des glaces 
-dangereuses existent ou sont supposees exis-
-ter. 

Regles d'abordage. 
Art. 40. Les Gouvernements contractants con-
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viennent que Jes modifications a apporter au 
reglement inte rnational pour prevenir Jes 
abordages en mer, telles qu'elles figurent a 
!'Annexe II sont desirables et devraient y 
etre apportees. Le Gouvernement du Roy
aume Uni de la Grande-Bretagne et de l'Ir
lande du Nord est prie de transmettre Jes 
details complets de ces modifications aux 
autres Gouvernements qui ont accepte le 
Reglement international pour prevenir Jes 
Abordages en Mer, de s'assurer qu' ils les adop
tent, d'informer Jes Gouvernements represen
tes a la Conference de la suite donnee et, 
enfin, de s'efforcer de faire mettre en vigueur 
le reglement modifie a la date du ler juillet 
1931. 

Commandements a la Barre. 
Art. 41. Les Gouvernements contrnctants 

conviennent qu'a la date du 30 juin 1931 a 
partir de minuit Jes commandements a la 
barre, c'est-a-dire Jes commandements don
nes a l'homme de barre, doivent etre donnes, 
sur tous leurs navires, sous la forme de com
mandements directs, c'est-a-dire que, le navire 
allant de !'avant, le mot ,,tribord" ou 
,,droite" ou tout mot epuivalent a ,,tribord" 
OU a ,,droite" ne doit etre donne a bord des 
navires-tels qu'ils sont generalement con
struits et amenages de nos jours-que lorsque 
!'intention est de manoeuvre a droite, et tout 
a la fois, la roue, le safran du gouvernail et 
!'avant du navire . 

Eniploi injustifie des siganux de detresse . 
Art. 42. L'emploi d'un sigpal internatio

nal de detresse, sauf s'il s'agit de signaler 
qu'un navire est en detresse, ainsi que l'em
ploi d'un signal pouvant etre confondu avec 
un signal international de detresse sont inter
dits sur tous Jes navires . 

Signaux d'alarme, de detresse et d'urgence. 
Art. 43. Les signaux d'alarme et de de

tresse peuvent seulement etre employes par Jes 
navires en danger serieux et imminent qui 
ont besoin d'une assistance immediate. Dans 
tous Jes autres cas ou on a besoin d' assistance 
ou dans lesquels un navire desire emettre un 
avertissement indiquant qu'il pourra etre ne
cessaire de faire ulterieurement le signal 
d'alarme ou de detresse, ii doit etre fait usage 
du signal urgent (XXX) prevu par la Con
vention Radiotetegraphique Internationale de 
Washington, 1927. 

Si un navire a emis le signal d'alarme ou 
de detresse et s'il estime ulterieurement que 
!'assistance n'est plus necessaire, ce navire 
doit immediatement le faire savoir a toutes 
Jes stations interessees conformement a la 
Convention Radiotelegraphique en vigueur. 

Vitesse de transmission des messages de 
de tress e. 

Art. 44. La vitesse de transmission des 
messages relatifs aux cas de detresse, d'ur
gence ou de securite, ne doit pas depasser 16 
mots par minute. 

M essages de detresse. Procedure. 
Art. 45. 1. Le Capitaine d'un navire, qui 

re,;:oit d'un autre navire un signal de detres-

37 
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se, est tenu de se porter a toute vitesse au se
cours des personnes en detresse, sauf en cas 
d'impossibilite ou si, clans Jes circonstances 
specia les ou ii se trouve, ii l'estime ni raison
nable, ni utile de le faire, ou s'il est degage 
de. cette obligation conformement aux disposi
tions des paragraphes 3 et 4 du present 
article. 

2. Le capitaine d'un navire en detresse, 
apres avoir consulte, autant que cela peut 
etre poss ible, Jes capitaines des navires qui 
ont repondu a son appel de secours, a le droit 
de requisitionner tel ou tels de ces navires 
qu'il considere le plus capables de porter se
cours, et le capitaine ou les capitaines en 
continuant a se rendre a toute v itesse au 
secours des personnes en detresse. 

3. Un capitaine est libere de !'obligation 
imposee par le paragraphe 1 du present ar
ticle aussitot des qu'il sera informe par le 
capitaine du navire requisitionne, ou, si plu
sieurs navires sont requisitionnes, par Jes ca
pitaines des navires requisi t ionnes, que le ca
p itaine ou Jes capitaines requisitionnes se 
soumettent a la requisition. 

4. Un capitaine est libere de !'obligation 
imposee par le paragraphe 1 du present ar
t icle et, si son navire a ete requisitionne, de 
!'obligation imposee par le paragraphe 2 du 
present article, s'il est informe par un na
vire .qui est arrive aupres des personnes en 
detresse, que le secours n'est plus necessa ife. 

5. Si le capitaine d'un navire, au moment 
ou ii re9oit un appel de detresse d'un autre 
navire, est daqs l'impossibilite, ou, clans Jes 
circonstances speciales ou ii se trouve, n'es
time ni raisonnable ni utile d'aller au se
cours de l'autre navire ii doit immediatement 
informer de ce fait le capitaine de l'autre 
navire et indiquer sur son journal de bord 
Jes raisons pour lesquelles ii s'est abstenu de 
se rendre au secours des personnes en de-
tresse. . 

6. Il n'est pas deroge par les prescriptions 
du present article aux d ispositions de la 
Convention Internationale, pour !'unification 
de certa ines regles en matiere cl' Assistance et 
de Sauvetage en mer, signee a Bruxelles le 23 
septembre 1910, particulierement en ce qui 
concerne !'obligation de porter secours impo
see par !'article 11 de ladite Convention. 

Fanal a Signaux. 
Art. 46. Tous Jes navires d'une jauge brute 

de pi us de 150 tonneaux effectuant des 
voyages internationaux doivent avoir a bord 
un £anal a signaux efficace. 

Radiogoniometre . 
Art. 47. Tout navire a passagers de 5,000 

tonneaux de jauge brute et au-dessus doit, 
clans Jes deux ans qui suivront la date de 
mise en vigueur de la presente Convention 
etre muni d'un radiogoniometre (radio'. 
compas) d'un type approuve conformement 
aux dispositions de I' Article 31 de la presente 
Convention. 

Equipage. 

Art. 48. Les Gouvernements contractants 
s'engagent, en ce qui concerne leurs navires 
nationaux, A conserver, ou, si c'est n0cessaire, 

a adopter, toutes mesures ayant pour objet de 
s'assurer qu'au point de vue de la securite 
en mer, tous Jes nav ires aient a bord un equi
page suffisant en nombre et qualite. 

CHAPITRE VI. - CERTIFICATS. 
D elivrance des Certijicats. 

Art. 49. Un certificat dit Certij icat de S e
curite, doit etre delivre, apres inspection et 
visite a tout navire a passagers qui aura sa
tisfait d'une maniere effective aux prescrip
tions des chapitres II, III et IV de la pre
sente Convention. 

Un certificat dit Certificat de Securite
radiotelegraphique doit etre delivre apres in-
pection a toute navire autre qu'un navire a 

passagers qui satisfait d'une maniere effec
tive au.x prescriptions du Chapitre IV de la 
presente Convention. 

Un certificat dit Certificat de Dispense, 
doit etre delivre a tout navire auquel une 
dispense est accordee pa~ un Gouvernement 
Contractant pour !'application et en confor
mite des prescriptions des Chapitres II, III 
et IV de la presente Convention. 

L'inspection et la visite des navires, en ce 
qui concerne la m ise en vigueur de celles des 
prescriptions de la presente Convention et des 
Regles annexees auxquelles ils ont soumis 
et l'octroi des dispenses qui peuvent Jeur etre 
accordees, sont effectuees par des agents du 
pays ou le navire est immatricule. Toutefois 
le Gouvernement de chaque pays peut confier 
!'inspection et la visite des navires de ce 
pays soit a des experts designes a cet effet . 
soit a des organismes reconnus par Jui. Da~ 
tous Jes cas, le Gouvernement interesse ga
rantit completement l'integrite et l'efficacite 

' de !'inspection et de la visite. 
Le certificat de securite, le certificat de 

securire radiotelegraphique, et le certificat de 
dispense sont delivres par le Gouvernement du 
pays ou le navire est immatricule ou par 
toute autre personne ou organisme dument 
autorise par ce Gouvernement. D ans tous Jes 
cas, ce dernier assume la pleine responsabi-
1 ite du certificat. 

Delivrance d'un Certificat par un autre 
Gouvernement. 

Art. 50. Tout Gouvernement contractant 
peut, a la requete du Gouvernement d'un 
pays clans lequel est immatricule un navire 
qui tombe sous le coup de la presente Con
vention, faire inspecter ce navire et, s'il a 
constate que Jes ex igences de la present& 
Convention sont satisfaites, Jui delivrer, sous 
sa propre responsabilite, un certificat de se
curite ou un certificat de securite radio
telegraphique. Tout certificat delivre clans 
ces conditions doit porter une declaration 
etablissant qu'il a ete delivre a la requete du 
Gouvernement du pays ou le navire est im
matricule. Ce certificat a la meme valeur 
que le certificat delivre conformement a !'Ar
ticle 49 de la presente Convention et doit 
etre accepte de la meme fa90n. 

Type des Certificats. 
Art. 51. Tous Jes certificats doivent etre 

rediges clans la langue ou Jes langues offi-
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cielles du pays clans lequel ils sont delivres. 

Le type des certificats doit etre conforme 
aux modeles donnes par la Regle XLVII. 
Les dispositions typographiques de ces mo
deles reglementaires doivent etre exactement 
reproduites et Jes indications portees a la 
main sur Jes certificats delivres ou sur Jes 
copies certifiees conformes doivent etre ecri
tes en caracteres romains et en chiffres arabes. 

Les Gouvernements contractants s'engagent 
a se communiquer mutuellement un nombre 
suffisant d'exemplaires de leurs certificats 
pour renseigner leurs fonctionnaires. Cet 
echange devra se faire, autant que possible, 
avant le ler janvier 1932. 

Duree de la validite des Certificats . 

Art. 52. Les certificats ne doivent pas etre 
delivres pour une duree de plus de douze 
mois. 

Si, a la date d'expiration de son certificat, 
un navire ne se trouve pas clans un port du 
pays ou ii est immatricule, la validite du 
certificat peut etre prorogee par un fonction
naire dument autorise du pays dont releve le 
navire. Une telle prorogation ne doit toute
fois etre accordee que pou1· permettre au na
vire d'achever son voyage de retour a desti
nation de son propre pays et seulement clans 
le cas ou cette mesure apparaltra comme op
portune et raisonnabl e. 

Aucun certificat ne doit etre proroge pour 
une periode de plus de cinq mois et le navire 
auquel cette prorogation aura ete accordee ne 
sera pas en droi t, en vertu de cette proroga
tion, a son retour clans son pays, de quitter a 
nouveau ce pays sans avoir renouvele son cer
tificat. 

Acceptation des Certificats. 

Art. 53. Les certificats delivres au nom 
d'un Gouvernement contractant doivent etre 
acceptes par Jes autres Gouvernements con
tractants pour tout ce qui fait l'objet de la 
presente Convention. Ils doivent etre consi
deres par Jes autres Gouvernements contrac
tants comme ayant la meme valeur que Jes 
certificats delivres par ceux-ci a leurs propres 
navires. 

Control e. 

Art. 54. Tout navire possedant un certi
ficat delivre en vertu de !'Article 49 ou de 
I' Article 50 est sujet, clans Jes ports des 
aufres Etats contractants, au controle de 
fonctionnaires dument autorises par ces Gou
vernements, clans la limite ou ce controle a 
pour objet de verifier qu'il existe a bord un 
certificat valable et, s'il le faut, de s'assurer 
que le navire est clans un etat de navigabilite 
correspondant en substance aux indications de 
ce certificat, c'est-a-dire qu'il se trouve clans 
un etat tel qu' ii peut prendre la mer sans 
danger pour Jes passagers et !'equipage. 

Dans le cas ou ce controle donne lieu a 
une intervention quelconque, le fonctionna,re 
exer9ant ce controle doit informer immediate
ment I~ Consul du pays ou le navire est im
matricule de toutes les circonstances qui ont 
fait considerer cette intervention comme ne
cessaire. 

Benefice de la Convention. 
Art. 55. On ne peut reclamer le benefice 

de la presente Convention au profit d'un 
navire s'il ne possede un certificat regulier 
et non perime. 

Avenant au Certificat. 
Art. 56. Si, au cours d'un voyage parti

culier, le nombre des personnes (equipage et 
passagers) presentes a bord est inferieur au 
nombre maximum que le navire est autorise a 
transporter et si, par suite, ce navire a la 
faculte, conformement aux prescriptions de 
la presente Convention, d'avoir a bord un 
nombre d'embarcations de sauvetage ou d'au
tres engins de sauvetage inferieur a eel ui qui 
est inscrit sur le certificat, un avenant peut 
etre delivre par Jes fonctionnaires ou Jes 
autres personnes mandatees et mentionnees 
aux Articles 49 et 52 ci-dessus. 

Cet avenant doit mentionner que, dans les 
ci1·constances existantes, ii n'est deroge a 
aucune des dispositions de la presente Con
vention. II est annexe au certificat et Jui est 
substitue mais seulement pour tout ce qui 
concerne les engins de sauvetage. II n'est 
valable que pour le voyage particulier en vue 
duquel ii est delivre. 

CHAPITRE VII. - DIPOSITIONS 
GENERALES. 

Equivalence. 
Art. 57. Lorsque dans la presente Conven

tion ii est prevu que !'on doit placer ou avoir 
a bord une installation, un dispositif ou un 
appareil particulier quelconque ou un cer
tain type d'installation, de dispositif, ou d'ap
pareil, ou encore lorsqu'il est prevu qu'une 
disposition particuliere doit etre adoptee, 
toute Administration peut accepter, en rem
placement, tout autre installation, dispositif 
ou appareil, ou un certain type d'installa
tion, de dispositif ou d'appareil, ou tout autre 
arrangement, a I a condition que I' Administra
tion en que~tion se soit assuree, par des es
sais convenables, que I 'installation, le dispo
sitif, ou l'appareil, ou le type d'installation, 
de dispositif ou d'appareil, ou la disposition · 
substituee a une efficacite au mains egale a 
celle qui est specifiee dans la presente Con
vention. 

Toute Administration qui accepte dans ces 
conditions une installation, un dispositif ou 
un . appareil nouveau, ou un type nouveau 
d'inst11llation, de dispositif ou d'appareil, ou 
une nouvelle disposition doit en donner con
naissance aux autres Administrations et leur 
en communiquer, sur demande, la description 
detaillee en meme temps qu'un rapport sur 
Jes essais effectues. 

Lois, Reglements, Rapports. 
Art. 58. Les Gouvernements contractants 

s'engagent a se communiquer les uns aux 
autres: 

1. le texte des lois, decrets et reglements 
qui auront ere promulgues sur Jes differentes 
matieres qui rendrent dans le champ de la 
presente Convention. 

2. tous Jes rapports officiels ou resumes 
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officiels de rapports dont ils pourraient dis
poser, dans la mesure ou ces documents mon
trent Jes resultats des dispositions de la pre
sente Convention et a la condition, bien en
tendu, que ces rapports OU resumes de rap
ports n' aient pas un caractere confidentiel. 

Le Gouvernement du Royaume Uni de la 
Grande Bretagne et de l'Irlande du Nord 
est invite a servir d'intermed iaire pour ras
sembler tous ces renseignements et Jes porter 
a la connaissance des autres Gouvernements 
contractants. 

Mesures prises apres accord'3. 
Art. 59. Dans le cas ou la presente Con

vention prevoit qu'une mesure peut etre prise 
apres un accord entre tous les Gouverne
ments contractants, ou seulement quelques
uns d'entre eux, le Gouvernement du 
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de 
l'Irlande du Nord est invite a se mettre en 
rapport avec Jes autres Gouvernements con
tractants dans le but de savoir s'ils accep
tent Jes propositions qui pourraient etre fai
tes par un quelconque des Gouvernements 
contractants, en vue de la realisation de 
semblables mesures et, en outre, d'informer 
les autres Gouvernements contractants du re
sul tat de la consultation a laquelle ii sera 
ainsi procede. 

Traites et C onventiom anterieurs. 
Art. 60. 1. La presente Convention rem

place et annule la Convention pour la Sauve
garde de Ja Vie Humaine en Mer signee a 
Landres le 20 janvier 1914. 

2. Tous les autres traites, conventions ou 
accords qui concernent la sauvegarde de la 
vie humaine en rner ou les questions qui s'y 
rapportent et qui sont actuellement en vi
gueur entre Jes Gouvernernents parties a la 
presente Convention, conservent leur plein et 
complet effet pendant la duree qui leur est 
assignee en ce qui concerne: 

a. Jes navires auxquels la presente Con
vention ne s' applique pas; 

b. Jes navires auxquels Ja presente Con
vention s'applique en ce qui concerne les 
points qui ne font pas l'objet de prescrip
tions expresses dans la presente Convention. 

Au cas ou, cependant, de tels traites, con
ventions, ou accords seraient en opposition 
avec Jes dispositions de la presente Conven
tion, Jes dispositions de cette derniere doivent 
prevaloir. 

3. Tous Jes points qui ne font pas l'objet 
de prescriptions expresses dans la presente 
Convention restent soumis a la legislation des 
Gouvernements contractants. 

M odificatiom, Conferences futures. 
Art. 61. 1. Les modifications a la presente 

Convention qui pourraient etre considerees 
cornme des ameliorations utiles ou necessaires 
peuvent en tout temps etre proposees par un 
Gouvernement contractant au Gouvernement 
du Royaume Uni de Grande-Bretagne et de 
l'Irl ande du Nord. Ces propositions doivent 
etre communiquees par ce dernier a tous Jes 
autres Gouvernements contractants et si l'une 
quelconque de ces modifications est acc1'lptee 
par tous Jes Gouvernements contractants (y 

coinpris Jes Gouvernements ayant depose des 
ratifications ou adhesions. qui ne sont pas en
core devenues effectives) la presente Conven
tion doit etre modifiee en consequence. 

2. Des conferences ayant pour objet la 
revision de la presente Convention se tien
dront aux dates et lieux dont pourront con
venir Jes Gouvernements contractants. 

Une telle Conference doit etre convoquee 
par le Gouvernement du Royaume Uni de la 
Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord 
chaque fois que, la presente Convention 
ayant ete en vigueur pendant cinq ans, un 
tiers des Gouvernements contractants en ex
prime le d0s ir. 

CHAPITRE VIII. - DISPOSITIONS 
FINALES. 

Application aux Colonies, &c. 
Art. 62 . 1. Un Gouvernement contractant 

peut, au moment de la signature, de la ratifi
cation ou de !'adhesion, ou ulterieurernent, 
notifier par une declaration ecrite adressee 
au Gouvernement du Royaume-Uni de la 
Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord 
son intention d'appliquer la presente Conven
tion dans toutes ses colonies, territoires 
d'outre-mer, protectorats ou pays sous suze
rainete ou mandat, ou dans certains d'entre 
eux. La preserite Convention doit s'appliquer 
dans tous Jes territoires designes dans une 
telle dee! aration deux mois apres la date a 
Jaquelle elle aura ete re9ue, mais a defaut 
d'une telle declaration, la presente Conven
tion ne s'appliquera dans aucun de ces terri
toires. 

2. Un Gouvernement contractant peut, a 
toute epoque, par declaration ecrite, adressee 
au Gouvernement du Royaume-Uni de la 
Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, 
faire connaitre son intention de faire cesser 
!'application de la presente Convention dans 
toutes ses colonies, territoires d'outre-mer, 
protectorats ou territoires sous suzerainete ou 
mandat, ou dans certains d'entre eux, aux
quels la presente Convention aura du etre 
appliquee pour une periode de cinq ans au 
moins conformement aux dispositions du para
graphe precedent. Dans ce cas, la presente 
Convention doit cesser de s'appliquer dans 
tous Jes territoires mentionnes un an apres 
la date de la reception de cette declaration 
par le Gouvernement du Royaume Uni de la 
Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord. 

3. Le Gouvernement du Royaume Uni de 
la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord 
doit informer tous Jes autres Gouvernements 
contractants de !'application de la presente 
Convention dans toute colonie, territoire 
d'outre-mer, protectorat ou territoire sous 
suzerainite ou mandat conformement aux dis
positions du paragraphe 1 du present article 
et de la cessation de cette application, con
formement aux dispositions du paragraphe 2, 
en specifiant dans chaque cas, la date a par
tir de laquelle la presente Convention est de
venue ou cessera d'etre applicable. 

Textes authentiques. Rati fication. 
Art. 63. La presente Convention dont Jes 

textes en anglais et en fran9ais sont l'un et 
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l'autre authentiques porte la date de ce jour. 

La presente Convention doit etre ratifiee. 
Les acte de ratification doivent etre de

poses dans Jes archives du Gouvernement du 
Royaume Uni de la Grande-Bretagne et de 
l'Irlande du Nord, qui notifiera a tous Jes 
autres Gouvernements signataires ou adhe
rents, toutes Jes ratifications deposees, ainsi 
que la date de leur depot. 

Adhesion. 
Art. 64. Un Gouvernement (autre que le 

Gouvernement d'un territoire auquel !'Article 
62 s'applique), au nom duquel la presente 
Convention n'a pas ete signee, est admis a y 
adherer a toute epoque apres l'entree en 
vigueur de ladite Convention. Les adhesions 
peuvent se faire par des notification ecrites 
adressees au Gouvernement du Royaume Uni 
de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du 

ord. Ces adhesions doivent prendre effet 
trois mois apres la date de leur reception. 

Le Gouvernement du Royaume Uni de la 
Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord 
doit informer tous Jes Gouvernements signa
taires et adherents de toutes Jes adhesions 
rec;mes et de la date de leur reception. 

Un Gouvernement qui se propose d'adherer 
a la presente Convention mais qui desire 
ajouter une zone a celles specifiees a I' Annexe 
de I' Article 28, doit, avant de notifier son 
adhesion, informer de ce desir le Gouverne
ment du Royaume Uni de la Grande-Bre
tagne et de l'Irlande du Tord afin que celui
ci la communique a tous Jes Gouvernements 
Contractants. Si tous Jes Gouvernements Con
tractants signifient leur accord sur cette de
mande, ladite zone doit etre ajoutee a celles 
qui sont mentionnees a !'annexe precit.ee lors
que le Gouvernement en question notifiera 
son adhesion. 

Date d' entree en vigueur. 
Art. 65. La presente Convention entrera en vi

gueur le l er juillet 1931, entre Jes Gouverne
ments qui auront, a cette date, depose Ieur rati
fication et a la condition qu'au mains cinq rati
fications aient ete deposees au Gouvernement 
du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et 
de l ' Irlande du Nord. Au cas ou cinq ratifi
cations n'auraient pas ete deposees a cette 
date, la presente Convention entrera en 
vigueur trois mois apres la date a laquelle la 
cinquieme ratification aura ete depo ee. Les 
ratifications deposees posterieurement a la 
date a laquelle la presente Convention sera 
entree en vigueur prendront effet trois mois 
apres la date de leur depot. 

D enonciation. 
Art. 66. La presente Convention peut etre 

denoncee au nom de l'un quelconque des Gou
vernements Contractants a tout moment apres 
!'expiration d'une periode de cinq ans, comp
tee a partir de la date a laquelle la Conven
tion est entree en vigueur pour le Gouverne
ment en question. La denonciation sera effec
tuee par une notification ecrite adressee au 
Gouvernement du Royaume Uni de la Grande
Bretagne et de l'Irlande du Nord ; celui-ci 
notifiera a tous Jes autres Gouvernements 

Contractants toutes Jes denonciations re,;mes et 
la date de leur reception. 

Une denonciation prendra effet douze mois 
apres la date a laquelle cette notification 
aura ete re9ue par le Gouvernement du 
Royaume Uni de la Grande-Bretagne et de 
l'Irlande du Nord. 

En foi de quoi, Jes Plenipotentiares ont 
oppose ci-dessous leur signature. 

Fait a Londres ce trente et unieme jour du 
mois de mai, 1929, en un seul exemplaire qui 
doit etre depose dans Jes Archives du Gouver
nement du Royaume Uni de la Grande
Bretagne et de l'Irlande du Nord, lequel 
doit en transmettre des copies certifiees con
formes a tous le Gouvernements signataires. 

Sthamer. 
Gustav Koenigs. 
Arthur Werner. 
Walter Laas. 
Otto Riess. 
H ermann Giess. 
Hugo Dominik. 

Henry J ames Feakes. 
Thomas Free. 

A. de Gerlache de Gomery. 
G. de Winne. 

A. Johnston. 
Lucien Pacaud. 

Emil Krogh. 
V. Lorck. 

J avier de Salas. 
John Whelan Dulanty. 
E . C. Foster. 

Wallace H. White. 
Arthur J . Tyrer. 
Charles M. Barnes. 
Geo. H . Rock. 
Clarence S. Kempff. 
Dickerson N. Hoover. 
W . D. Terrell. 
John G. Tawre ey. 
H erbert B . Walker. 
Charles A. McAllister. 

Gustaf Wrede. 
V. Bergman. 
Karl Kurten. 

Rio. 
A. Haarbleicher. 
J ean Marie. 
F. Thouroude. 
H. W. Richmond. 
Westcott Abell. 
A. L. Ayre. 
F. W. Bate. 
C. H. Boyd. 
William C. Currie. 
A . J. Daniel. 
Norman Hill. 
C. Hipwood. 
A. Morrell. 

G. L. Corbett. 
E. V. Whish. 
Mansukhlal Atmaram Master. 



1930 18 JULI (S.305) 582 

ANNEXE I, 

Giulio Ingianni. 
Alberto Alessio. 
Delfino Rogeri di Villa nova. 
Torquato C. Giannini . 
Francesco M arena. 
Ernesto Ferretti. 
G. Gneme. 
Luigi Biancheri. 

Yukio Y am amoto. 
Shichihei Ota. 
Itaro I shii. 

B. Vogt. 
L. T . H ansen. 
Arth . H. Mathiesen. 

C. Fock. 
C. H. de Goeje. 
A . van Driel. 
J. A. Bland v. d . Berg. 
Phs. van O=eren . 
H . G. J . Uilkens. 

Erik Palmstierna. 
Nils Gustaf Nilsson. 

J. Arens. 
K . E ggi. 

REGLEMENT. 

Construction. 

R egle I. 
Definitions. 

1. La ligne de charge de compartimentage 
est la flottaison consideree dans la determi
nation du compartimentage du navire. 

La ligne de charge 1na,ximu1n de compar
-timentage est celle qui correspond au tirant 
d'eau le plus eleve. 

2. La longueur du navire est la longueur 
mesuree entre les perpendicula ires menees aux 
extremites de la ligne de charge maximum 
de compartimentage. • 

3. La largeur du navire est la largeur 
extreme hors membres mesuree a la iigne de 
charge maximum de compartimentage ou au
dessous de cette I igne de charge. 

4. Le pont de cloisonnement est le pont 
le plus -eleve jusqu'auquel s'elevent les cloi
sons etanches transversales. 

4. , La l i gne de surimmersion est une ligne 
tracee sur le horde, a 76 millimetres (3 
pouces), au-dessous de ! ' intersection de la 
surface exterieure du horde avec la surface 
superieure du pont de cloisonnement en 
abord, parallelement a ce pont. ' 

6. Le tirant d' eau est la distance verticale 
du dessus de la quille au milieu, a la ligne 
de charge de compartimentage consideree. 

7. La permeabilitt! d'un espace s'exprime 
par le pourcentage du volume de cet espace 
que l'eau peut occuper. 

Le volume d'un espace qui s'etend au
dessus de la ligne de surimmersion sera me
sure seulement jusqu'a la hauteur de cette 
ligne. 

8. La tranche -des machines s'etend entre 
le dessus de la quille et la ligne de surim
mersion, d'une part, et, d' autre part, entre 

Jes cloisons etanches transversales principales 
qui limi tent l'espace occupe par les machines 
principales, Jes machines auxiliaires relatives 
a la propulsion, les chaudieres, s'il y en a, 
et toutes Jes soutes a charbon permanentes. 

9. Les espaces a passagers sont ceux qui 
sont prevus pour le logement et !'usage des 
passagers a ! 'exclusion des soutes a bagages, 
des m agas ins, des soutes a provisions, et a 
colis postaux et a depeches. 

Pour !'application des prescriptions des 
R egles III et IV, les espaces prevus en des
sous de la ligne de surimmersion pour le 
logement et !' usage de !'equipage, seront con
sideres comme espaces a passagers. 

10. Dans tous les cas, Jes volumes doivent 
etre Jes volumes hors membres. 

R egle II. 
Longueur envahissable. 

1. Pour chaque point de la longueur du 
navire la longueur envahissable doit etre de
terminee par une methode de calcul tenant 
compte des formes , du tirant d'eau et des 
autres caracteristiques du navire considere. 

2. Pour un navire dont Jes cloisons trans
versales etanches sont limitees par un pont 
de cloisonnement continu, la longueur enva
hissable en un point donne est la portion 
maximium de la longueur du navire, ayant 
pour centre le point considere et qui peut 
etre envahie par l'eau clans les conditions hy
pothetiques definies par la R egle III, sans 
que le navire s'immerge au dela de la ligne 
de surimmersion. 

3. Pour un navire n'ayant pas de pont de 
clo isonnement continu, la longueur envahissa
ble en chaque point peut etre determinee en 
cons iderant une l igne de surimmersion con
tinue, jusqu'a laquelle, compte tenu de !'im
mersion et du changement d'assiette qui peu
vent resulter d'une avar ie, la muraille du 
navire et les cloisons correspondantes sont 
maintenues etanches. 

Regle III. 
P ermeabilite. 

1. Les hypotheses visees a la R egle II sont 
relatives aux permeabilites des volumes, limi
tes superieurement a la ligne de surimmersion. 

Dans la determination des longueurs enva
hissables, on adopte une permeabilite moyen
ne uniforme pour !'ensemble de chacune des 
trois parties suivantes du navire, limitees 
superieureme_nt a la ligne de surimmersion : 

a. la tranche des machines, comme definie 
par la Regle I 8; 

b. la partie du navire a !'avant de la 
tranche des machines, et 

c. la partie du navire a l'arriere de la 
tranche des machines. 

2.-a. Pour les navires a vapeur, la per
meabilite uniforme moyenne de la tranche 
des machines sera calculee par la formule 

80 + 12.5 (a--;c) 

dans I aquell e : 
a = volume des espaces a passagers suivant 

la definit ion de la Regle I 9, qui sont situes 
au-dessous de la ligne de surimmersion et 
compris clans la tranche des machines; 
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c = volume des entreponts, affectes aux 
marchandises, au charbon ou aux provisions 
•de bord, qui sont situees au-dessous de la 
ligne de surimmersion et compris dans la 
tranche des machines; 

v = volume total de la tranche des machi
nes au-dessous de la ligne de surimmersion. 

b. Pour Jes navires qui ont des moteurs a 
-combustion interne, la permeabilite moyenne 
uniforme sera egale a la valeur donnee par 
la formule precedente augmentee de 5. 

c. Lorsqu'on pourra etablir, a la satisfac
t ion de !'Administration que la permeabilite 
moyenne determinee par un calcul direct est 
moindre que celle qui resulte de la formule, 
on pourra substituer a cette derniere la per
meabilite calculee directement. Pour ce cal
cul direct, la permeabilite des espaces affec
tes aux passagers definis par la Regle I 9 
sera prise egale a 95, celle des espaces affec
tes aux marchandises, au charbon et aux pro
visions de bord, egale a 60, et celle du 
doublefond, des soutes a combustible liquide 
-et a utres reservoirs sera fixee aux valeurs 
approuvees dans chaque cas p ar !'Administra
tion. 

3. La permeabilite moyenne uniforme sur 
ioute la longueur du navire en avant (ou en 
arriere) de la tranche des machines, sera de
terminee par la formula 

<Ian laquelle: 

a 
63 + 35 

V 

a = volume des espaces a passagers, sui
vant la definition de la Regle I 9, qui sont 
.s itues sous la ligne de surimmersion, en avant 
(ou en arriere) de la trance des machines, et 

v = volume total de la partie du navire 
a u-dessous de la ligne de surimmersion et en 
.avant (ou en arriere) de la tranche des ma
chines. 

4. Si un compartiment, dans un entrepont, 
e ntre deux cloisons etanches transversales, 
renfern10 un espace affecte aux passagers ou 
a !'equipage, on considerera comme espace a 
passagers !'ensemble de ce compartiment, en 
<leduisant, toutefois, tout espace affecte a un 
autre service qui serait completement entoure 
de cloisons metalliques pe1manentes. Si, ce
pendant, l'espace en question affecte aux pas
sagers OU a !'equipage est lui-meme complete
ment entoure de cloisons metalliques perma
nentes, on ne comptera que cet espace comme 
espace a passagers. 

R egle IV. 
Longueur admissible des Compartiments. 
1. Facteu,· de cloisonnement. - La lon

gueur maximum admissible pour le compar
timent ayant son centre en un point quel
conque de la longueur d'un navire, se deduit 
de la longueur envahissable en multipliant 
celle-ci pa r un facteur approprie dit facteur 
de cloisonnement. 

Le facteur de clo isonnement doit dependre 
de la longueur du navire et, pour une lon
gueur donnee, varie selon la nature du ser
vice pour lequel le navire est prevu. Ce fac
teur doit decroitre d'une fa9on reguliere et 
continue: 

a. a mesure que la longueur du navire 
augmente, et 

b. depuis un facteur A applicable aux na
vires essentiellement affectes au transport des 
marchandises, jusqu'a un facteur B appli
cable aux navires essentiellement a ffectes au 
transport des passagers. 

Les variations des facteurs A et B sont 
donnees par Jes formules (i) et (ii) suivantes, 
dans lesquelles L est la longueur du navire 
definie par la R egle I 2. 

L en metres. 
58,2 (L = 131 et 

A --- + 0,18 

A 

B 

L - 60 au-dessus). 

L en pieds. 
190 (L = 430 et 

- -- + 0,18 
L-198 au-dessus). 

en metres. L 
30,3 
--+ 
L - 42 

(L = 79 et 
0,18 

au-dessus). 

L en pieds. 
100 (L = 260 et 

(i) 

B = --- + 0,18 ......... (ii) 
L - 138 au-dessus). 

2. Criterium de Service. - Pour un navire 
de longueur donnee, le facteur de cloisonne
ment approprie est determine a !'aide de la 
valeur du Criterium de Service (appele ci
apres Criterium) donne par Jes formulas (iii) 
et (iv) ci-apres, dans lesquelles: 

C s = le Criterium; 
L = la longueur du navire, definie par la 

R egle I 2; 
M = le volume de la tranche des machines, 

defini par la R egle I 8, m a is en y ajoutant 
le volume de toutes Jes soutes permanentes a 
combustible liquide, situees hors du double
fond et en avant ou en arriere de la tranche 
des machines; 

P = le volume total des espaces a passagers 
au-dessous de la ligne de surimmersion d'apres 
la definition de la Regle I 9; 

V = le volume total du navire au-dessous 
de la ligne de surimmersion; 

P1 = le produit KN; 
N = le nombre de passagers pour le

quel le navire est destine a etre auto-
rise; et • 

K = 0,056 L, si L et V sont mesures en 
metres et metres cubes respectivement 
(0.6 L, si L et V sont mesures en 
pieds et pieds cubes respectivement). 

Si la valeur du produit KN est plus grande 
que la valeur de la somme de P et du volume 
total r6el affecte au..x passagers, au-dessus de 
la ligne de surimmersion, on peut prendre 
pour P1 la valeur la plus faible des deux, 
sous reserve que cette valeur ne soit pas in
ferieure aux deux tiers de KN. 

Si P1 est plus grand que P on aura 

M + 2P1 
Cs = 72 ....... ..... (iii) 
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et clans les autres cas 

M + 2P 
Cs = 72 .... .. ...... (iv) 

V 

Dans le cas des navires n'ayant pas de pont 
de cloisonnement continu, on calculera les vo-
1 umes jusqu'a la ligne de surimmersion effec
tivement consideree clans le calcul de la 
longueur envahissable. 

3. Prescriptions pour le Gompa1·timentage. 
- a. L e cloisonne1nent en a1-riere de la cloi
son d'abordage des navires ayant une lon
gueur de 131 metres ( 430 pi eds) et au-dessus 
et dont le criteriurn est au plus egal a 23, 
doit etre determine par le facteur A donne 
par la formule (i) ; de ceux qui ant un cri
terium au mains egal a 123, par le facteur B 
donne par le formule (ii); enfin, de ceux qui 
ant un criterium compris entre 23 et 123, par 
un facteur F obtenu par interpolation lineaire, 
a !'aide de la formule : 

F=A -
(A - B) (Cs - 23) 

100 
. .. .. .. .. (v) 

Si le facteur F est inferieur a 0.40 et s'il 
est etabli a la satisfaction de !'Administra
tion, qu'il est pratiquement impossible d'adop
ter ce facteur pour un compartiment de la 
tranche des machines du navire considere, le 
cloisonnement de ce compartiment peut etre 
determine avec un facteur plus eleve, pourvu, 
toutefois, que ce facteur ne soit pas superieur 
a 0.4o. 

b. Le cloisonnement en arriere de la cloi
son d'abordage des navires ayant moins de 
131 metres (430 pieds), mais pas moins de 
79 metres (260 pieds) de longueur, dont le 
criterium aura la valeur S donnee par la 
formule: 

s = 
3574 - 25L 

13 
9382 -20L 

34 

(L en metres) 

(L en pieds) 

doit etre determine par un facteur egal a 
!'unite, de ceux dont le criterium est egal OU 

superieur a 123, par le facteur B donne par 
la fo1mule (ii) , enfin, de ceux . dont le crite
rium est compris entre S et 123, par un fac
teur obtenu par interpolation lineaire entre 
!'unite et le facteur B, au moyen de la for
mule: 

(I - B) (Cs - S) 
F = 1 --------- ...... .. . (vi) 

123 - S 
c. Le cloisonnement en arriere de la cloi

son d'abordage des navires ayant mains de 
131. metres (430 pieds) de longueur, mais pas 
morns de 79 metres (260 pieds) dont le crite
rium est moindre que S, et de tous Jes na
vires ayant moins de 79 metres (260 pieds) de 
longueur, doit etre determine par un facteur 
egal a !'unite, a mains qu'il ne soit etabli a 
la s.atisfaction de !'Administration qu'il est 
prat1quement impossible de maintenir ce fac
teur dans tout au partie du navire · dans ce cas 
!'Administration pourra accord~r des tole'. 

ranees clans la mesure qui Jui paraitra justi
fiee par les circonstances. 

d. Les prescriptions de l'alinea c s'appli
queront egalement, quelle qu'en soit la lon
gueur, aux navfres qui seront pr0vus pour 
porter un nombre de passagers depassant 
douze (12), mais ne depassant pas le plus 
petit des deux nombres 

. L 2 (Len metres) (L2 (Len pieds)) 50 650 7(\00 OU 

R egle V. 

P1·escriptions speciales relatives au 
Oompartimentage . 

1. Un compartiment peut depasser la lon
gueur admissible fixee par les prescriptions 
de la R egle IV, pourvu que la longueur de 
chacune des deux paires de compartiments 
adjacents, comprenant chacune le comparti
ment en question ne depasse ni la longueur 
envahissable, ni deux fois la longueur ad
missible. 

Si l'un des deux compartiments adjacents 
est situe clans la tranche des machines et le 
second en dehors de la · tranche des machines, 
et si la permeabilite moyenne de la portion 
du navire au le second est situe n'est pas la 
meme que celle de la tranche des machines, 
la longueur combinee des deux compartiments 
doit etre deux portions du navire auquel Jes 
compartiments en question appartiennent. 

Lorsque Jes deux compartiments adjacents 
ont des facteurs de cloisonnement differents, 
la longueur combinee de ces deux comparti
ments doit etre determinee proportionnelle
ment. 

2. Pour les navires d'au mains 131 metres 
( 430 pi eds) de longueur, une des cloisons 
principales transversales en arriere de la cloi
son d'abordage doit etre placee a une distance 
de la perpendiculaire avant au plus egale a 
la longueur admissible. 

3. U ne cloison transversale principale peut 
presenter une niche, pourvu qu'aucun point de 
la niche ne depasse vers l'exterieur du navire 
deux surfaces verticales menees de chaque 
bard a une distance du horde egale a 1 /5 de 
la largeur du navire definie par la Regle I 
3, cette distance etant mesuree normalement 
au plan diametral du navire et dans le plan 
de la ligne de charge maximum de compar
timentage. 

Si une partie d'une niche depasse Jes limi
tes ainsi fixees, cette partie sera consideree 
comme une baionnette et on Jui appliquera 
Jes regles du paragraphe suivant. 

4. Une cloison transversale principale peut 
etre a baionnette, pourvu: 

a. que la longueur combinee des deux 
compartiments separes par la cloison en ques
tion n'excede pas 90 pour cent d~ la longueur 
envahissable; ou bien 

b. que par le trave1-s de la baionnette, un 
compartimentage supplementaire soit prevu 
pour maintenir le meme degre de securite 
que si la cloison etait plane. 

5. Lorsqu'une cloison transversale princi
pale presente une niche ou une baionnette, on 
la remplacera dans la determination du cloi
sonnement par une clo ison plane equivalente. 
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6. Si la distance entre deux cloisons trans 
versales principales adjacentes, ou entre les 
cloisons planes equivalentes, ou enfin la dis
tance entre deux plans verticaux passant par 
Jes points Jes plus rapproches des baionnettes, 
s' ii y en a, est inferieure a 3 metres 05 ( 10 
pieds) plus 2 pour cent de la longueur du 
navire, une seule de ces cloisons sera accep
tee comme faisant partie du cloisonnement du 
navire tel qu'il est prescrit par la Regle IV. 

7. Lorsqu'un compartiment principal etan
che transversal est lui-meme compartimente, 
s'il peut etre etabli a la satisfaction de I' Ad
ministration que, dans l'hypothese d'une 
avarie s'etendant sur une longueur de 3m. 05 
(10 pieds) plus 2 pour cent de la longueur 
du navire, le volume total du compartiment 
principal ne peut etre rempli, une augmenta
tion proportionnee peut etre accordee sur la 
longueur admissible determinee sans tenir 
compte de ce compartimentage supplemen
taire. 

Dans ce cas, le volume de la reserve de 
flottabilite suppose intact du cote oppose a 
l'avarie ne devra pas etre superieur a celui 
qui est suppose intact du cote de l'avarie. 

8. Lorsqu'on proposera de construire des 
ponts etanches, des double-coques ou des cloi
sons longitudinales etanches ou non, !'Admi
nistration s'assurera que la securite du navire 
n'est diminuee sous aucun rapport, en tenant 
specialement compte de la bande qui peut se 
produire en cas d'envahissement de ces parties 
de la coque. 

Regle VI. 

Cloison.s d' extremite, Cloisons limitant la 
Tranche des Machines, Tunnels des 

Lignes d'arbres, &c. 
1. Tout navire doit etre pourvu d'une cloi

son de coqueron avant ou d'abordage qui doit 
etre etanche jusqu'au pont de cloisonnement. 
Cette cloison doit etre placee a une distance 
de la perpendioulaire avant egale au moins 
a 5 pour cent de la longueur du navire et au 
plus a 3m. 05 (10 pieds) plus 5 pour cent de 
la longueur du navire. 

S'il existe a !'avant une longue superstruc
ture, une cloison etanche aux intemperies 
doit etre etablie au-dessus de la cloison 
d'abordage entre le pont de cloisonnement et 
le pont situe immediatement au-dessus. Le 
prolongement de la cloison d'abordage peut 
ne pas etre place directement au-dessus de 
celle-ci, pourvu que ce prolongement soit a 
une distance de la perpendiculaire avant au 
moins egale a 5 pour cent de la longueur du 
navire et que la partie du pont de cloisonne
ment qui forme bafonnette soit effectivement 
etanche aux embruns. 

2. II y aura egalement tine cloison de 
coqueron arriere et des cloisons separant la 
tranche des machines, telle qu'elle est definie 
par la Regle I 8, des espaces a passagers et 
marchandises situes a !'avant et a l'arriere; 
ces cloisons doivent etre etanches jusqu'au 
pont de cloisonnement. Toutefois , la cloison 
du coqueron arriere peut etre arretee au-des
sous de ce pont, pourvu que le degre de se
curi te du navire en ce qui concerne le com
partimentage ne soit pas diminue de ce fait. 

3. Dans tous Jes cas, Jes tubes de sortie 
d'arbres arriere doivent etre enfermes dans 
des espaces etanches. Le presse etoupe arriere 
doit etre place a l'inter ieur d'un tunnel 
etanche ou dans un autre espace d'un volume 
assez reduit pour qu'il puisse etre rempli par 
une fuite du presse-etoupe sans que la ligne 
de surimmersion soit immergee. 

Regle VII. 

Determination, Marquage et Inscription des 
Lignes de charge de Compartimentage. 
1. Les lignes de charge de compartimen

tage determinees et tracees conformement aux 
prescriptions de !'Article 5 de la Convention 
doivent etre men tionnees sur le Certificat de 
Securite en designant par la notation C.1 
oelle qui se rapporte au cas ou le navire est 
employe principalement au service des pas
sagers, et par Jes notations C.2, C.3, &c. , eel
Jes qui se rapportent aux autres cas d'utilisa
tion de navire. 

2. Le franc-bord correspondant a chacune 
de oes lignes de charge, inscrit au Certificat 
de Securite doit etre mesure au meme em
placement et a partir de la meme ligne de 
pont que Jes francs-bords determines confor
mement aux R egles nationales de franc-bord 
reconnues. 

3. Dans aucun cas, une marque de ligne 
de charge de compartimentage ne peut etre 
placee au-dessus de la ligne de charge maxi
mum en eau salee determinee par la solidite 
du navire et ou par Jes tables nationales de 
franc-bord reconnues. 

4. Quelle que soit la position des marques 
de lignes de charge de compartimentage, un 
navire ne doit jamais etre charge de fac;,on a 
immerger la ligne de charge correspondant 
a la saison et a la region du globe, tracee 
conformement aux Regles nationales de franc
bord reconnues. 

Regle VIII. 

Construction et 'Epreuves in.itiales des Cloi
sons etan.ches, Doubles-fonds, &c. 

1. Les cloisons etancbes de compartimen
tage, qu'elles soient transversales ou longitu
dinales, doivent etre construites de maniere a 
pouvoir supporter, avec une marge de re
sistance convenable, la pression due a une 
colonne d'eau s'elevant, jusqu'a la ligne de 
surimmersion par le travers de chacune d'el 
les. La construction de ces cloisons doit dormer 
satisfaction a !'Administration. 

2. Les baionnettes et niches pratiquees 
dans Jes cloisons ·doivent etre etanches et pre
senter la meme resistance que Jes parties 
avoisinantes de l a cloison. 

Quand des membrures ou des barrots traver
sent un pont etanche OU une cloison etanche, 
ce pont et cette cloison doivent etre rendus 
etanches par leur construction meme, sans 
l'emploi de bois ou de ciment. 

3. L'essai par remplissage des comparti
ments principaux n'est pas obligatoire. Un 
examen complet des cloisons doit etre fait par 
un inspecteur agree; cet examen doit etre 
complete dans tous Jes cas par un essai a 
la lance. 



1930 18 Ju L r (S.360) 586 

4. Le coqueron avant doit etre soumis a un 
essai par remplissage, le niveau de l'eau s'ele
vant jusqu'a la ligne de charge maximum de 
compartimentage. 

5. Les doubles-fonds y compris Jes quilles 
tubulaires et Jes parois internes des doubles 
coques doivent etre essayes sous une charge 
d'eau montant jusqu'a la ligne de surim
mersion. 

6. Les citernes qui doivent contenir des 
liquides et qui forment une partie du com
partimentage du navire doivent etre eprou
vees pour verification de l'etancheite sous 
une charge d'eau correspondant soit a la ligne 
de charge maximum de compartimentage, 
soit aux deux tiers du creux mesure depuis le 
dessus de la quille jusqu'a la ligne de su
r immersion, par le travers de la citerne en 
prenant la plus grande de ces charges, toute
fois la hauteur de charge au-dessus du pla
fond ne doit etre en aucun cas inferieure a 0 
m. 92 (3 pieds). 

Regle IX. 

Ouvertures dans les Oloisons etanches . 

1. Le nombre des ouvertures pratiquees 
dans Jes cloisons etanches doit etre reduit au 
mm1mum compatible avec les dispositions 
generales et la bonne exploitation du navire; 
ces ouvertures doivent etre pourvues de dis
positifs de fermeture satisfaisants. 

2. a. Si des tuyautages, dalots, cables 
clectriques, &c., traversent des cloisons etan
ches de compartimentage, des dispositions 
doivent etre prises pour maintenir l'integrite 
de l'etanche ite de ces cloisons. 

b. II n'est pas permis de munir Jes cloi
sons etanches de compartimentage de vannes 
a gl issieres. 

3. a. II ne peut exister ni porte, ni trou 
d'homme, ni aucun orifice d 'acces: 

(i) dans la cloison etanche d' abordage, au
dessous de la ligne de surimmersion; 

(ii) dans Jes cloisons transversales etan
ches separant un local a marchandises d'un 
local a marchandises contigu ou d'une soute 
a charbon permanente OU de reserve, sauf ex
ceptions specifiees au paragraphe 7 ci-apres. 

b. On pent faire traverser la cloison d'abor
dage au-dessous de la ligne de surimmersion 
par un tuyau au plus pour le service du li
quide contenu dans le coqueron avant, pour
vu que ce tuyau soit muni d'une vanne a 
fermeture · a vis, commandee d'un point au
dessus du pont de compartimentage et dont 
le corps sera fixe a I a cloison d' abordage a 
l ' interieur du coqueron avant. 

4. a. Les portes etanches dans Jes cloi
sons separant Jes soutes permanentes des 
soutes de reserve doivent etre toujours ac
cessibles, sauf toutefois !'exception prevue a 
l'alinea 9 b pour Jes portes des soutes d'entre
pont. 

b. Des dispositions satisfaisantes, au moyen 
d'ecrans OU autrement, doivent etre prises 
pour eviter que le charbon n'empeche la fer
meture des portes etanches des soutes a 
charbon. 

5. Dans la tranche des machines, exclu
sion faite des portes des soubes a charbon et 

des tunnels de lignes d'arbres, ii ne peut 
exister qu'une porte de communication dans 
chaque cloison transversale principale. Ces 
portes doivent etre placees de maniere que 
leurs seui ls soient pratiquement aussi hauts 
que possible. 

6. a. e sont admises comme portes etan-
ches que Jes portes a charnieres et Jes portes 
a glissieres ou toutes autres d'un type equi
valent, a !'exclusion des portes montees sim
plement sur boulons. 

b . Les portes a charnieres doivent etre 
pourvues de loquets commandes par des le
viers manc:euvrables de chaque cote de la 
cloison. 

c. Les portes a gl issieres peuvent etre a 
deplacement vertical ou horizontal. Si elles 
doivent etre seulement commandees a bras, le 
mecanisme doit pouvoir etre actionne sur 
place et en outre d'un point accessible situe 
au-dessus du pont de cloissonnement. 

d. Les portes, qui doivent etre fermees par 
leur poids ou par la chute d'un poids, doi
vent etre pourvues d'un dispositif convenable 
pour regulariser leur fermeture; le meca
nisme doit permettre de liberer la porte sur 
place et en outre d'un point access ible situe 
au-dessus du pont de cloisonnement. Une com
mande a main doit etre egalement installee 
pour permettre de manc:euvrer la porte sur 
place et d'un point situe au-dessus du pont 
de cloi onnement; enfin le mecanisme de la 
porte doit, quand ii a ete debraye pour l ibe
rer cette porte, pouvoir etre embraye rapide
ment de l'un ou de l'autre des postes de 
manc:euvre. 

e. Lorsqu'il est prevu qu'une porte doit 
etre fermee au moyen d'une source d'energie, 
d'un poste central de manc:euvre, le mecanis
me doit etre dispose de maniere a permettre 
la commande de la porte sur place au moyen 
de la meme source d'energie . La porte devra 
se refermer automatiquement si, apres avoir 
ete fermee du poste de commande central, 
elle est ouverte sur place. De meme, ii doit 
exister sur place un moyen de la maintenir 
fermee sans qu'elle puisse etre ouverte par le 
poste de commande central. Enfin, toute 
porte manc:euvree au moyen d'une source d'e
nerg ie doit etre pourvue d'une commande a 
main, manc:euvrable sur place et d'un point 
accessible au dessus du pont de cloisonne
ment. 

/ . Les portes de toutes categories doivent 
etre munies d'indicateurs d'ouverture, per
mettant de verifier de tous les postes de 
commande, autres que sur place, si la porte 
est OUVerte OU fermee. 

7. a. Des portes etanches a charnieres 
peuvent etre admises dans Jes parties du na
vire effectees aux passagers et a !'equipage, 
a insi que dans Jes locaux de service, a con
dition qu'elles oient etabl ies au-dessus d'un 
pont dont la surface inferieure a son point le 
plus bas en abord, se trouve au moins a 2.13 
metres (7 pieds) au-dessus de la ligne de 
charge maximum de compartimentage; ces 
portes ne soot pas autorisees dans ces parties 
et locaux du navi re au-dessous d'un tel pont. 

b. De porte etanches a charnieres de con
struction satisfaisante peuvent etre admises 
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dans Jes cloisons d'entrepont separant deux 
Jocaux a marchandises, a la hauteur qui est · 
permise pour Jes portes de charge sur le horde 
conformement aux prescriptions de la Regle 
X 11. Ces portes doivent etre fermees avant 
le depart et tenues fermees pendant tout le 
voyage; 
l'heure de leur ouverture a l'arrivee au port 
et de leur fermeture avant le depart du port 
doivent etre inscrites dans le journal de bord 
reglementaire. Lorsqu' il est propose d'instal
ler des portes de cette nature, leur nombre et 
le detail de leurs dispositions font l'objet d'un 
examen special par !'Administration. Oelle-ci 
exige des armateurs une attestation que cette 
installation est une necessite de service ab
sol ue. 

8. Toutes Jes autres portes etanches doi
vent etre a gl issieres. 

9. a. Lorsqu'il existe des portes etanches 
devant etre a certains moments ouvertes a la 
mer, exception fa ite de celles des entrees des 
tunnels et que ces portes sont placees dans 
Jes cloisons etanches transversales principales 
de fa9on que leur seui l soit au-dessous de la 
ligne de charge maximum de compartimen
tage, Jes regles su ivantes sont appliquees: 

I. Si le nombre de ces portes excede 5, tou
tes Jes portes etanches a glissieres doivent 
etre manoeuvrees OU moyen d'une source 
d'energie et pouvoir etre fermees simultane
ment d'un poste de manoeuvre situe sur la 
passerelle, la fermeture simultanee de ces 
portes etant precedee d'un signal sonore. 

II. Si le nombre de ces portes n'excede 
pas 5: 

(i.) si le criterium n'excede pas 30, toutes 
les portes etanches a glissieres peuvent etre 
manoeuvres a la main seulement; 

(ii) si le criterium excede 30, sans depas
ser 60, toutes Jes portes etanches a glissieres 
peuvent etre soit des portes se fermant par 
gravite munies d'un declic et d'une manoeu
vre a bras pouvant etre actionnees aussi bien 
sur place que d'un point au-dessus du pont de 
cloisonnement, soit des portes manoeuvrees au 
moyen d'une source d'energie; 

(iii) si le criterium numerique excede 60, 
toutes Jes portes etanches a glissieres doivent 
etre manoeuvres au moyen d'un source 
d'energie. 

b. S'il ex iste, entre des soutes a charbon 
dans Jes entreponts au-dessous du pont de 
cloisonnement des portes etanches qui doi
vent, a la mer, etre occasionnellement ouver
tes pour la manipulation du Qharbon, l'emploi 
d'une source d'energie est exige pour la ma
noeuvre de ces portes. L'ouverture et la fer
meture doivent etre mentionnees au journal 
de bord. 

c. L'emploi d'une source d'energie est ega
lement exige pour la manoeuvre des portes 
etablies au passage des conduits des cales 
frigorifiques, si ces conduits traversent plus 
d'une cloison transversale principale etanche, 
et si Jes seuils de ces portes sont situes a 
mains de 2, 13 metres (7 pieds) au-dessus de 
la ligne de charge maximum de compartimen
tage. 

10. L'emploi de panneaux demontables ou 
role n'est tolere que clans le tranche des 

machines. Ces panneaux doivent toujours etre 
en place avant l'appare ill age: ils ne peuvent 
etre enleves a la mer, si ce n'est en cas d'im
perieuse necessite. Les precautions necessaires 
doivent etre. prises au remontage pour reta
blir la parfaite etancheite du joint. 

11. Toutes Jes portes etanches doivent etre 
fermees en cours de navigation OU n'etre OU· 

vertes que lorsque le service du navire l'exige. 
Dans ce cas, elles doivent toujours etre pretes 
a etre immediatement fermees. 

12. Si des tambours ou tunnels reliant Jes 
logements du personnel aux chaufferies ou 
disposes pour renfermer des tuyautages ou 
pour tout autre but sont manages a travers 
les cloisons transversales etanches principales, 
ces tambours ou tunnels doivent etre etanches 
et satisfaire aux prescriptions de la Regle 
XII. L'acces a l'une au moins des extremites 
de ces tunnels ou tambours, si on s' en sert 
comme passage a la mer, doit etre realise par 
un puits etanche d'une hauteur suffisante 
pour que son debouche soit au-dessus de la 
ligne de surimmersion. L'acces a l'autre ex
tremite peut se faire par une porte etanche 
du type exige par son emplacement dans la 
navire. Aucun de ces tunnels ou tambours ne 
doit traverser la cloison de compartimentage 
immediatement en arriere de la cloison 
d'abordage. 

Lorsqu'il est prevu des tunnels ou tambours 
pour tirage force, traversant les cloisons 
etanches transversales principales, le cas doit 
etre specialement examine par !'Administra
tion. 

Regle X. 

Ouverture dans l·a llfuraille exterieure au
dessous de la Ligne de surimmersion. 

1. La disposition et l' eff icacite des moyens 
de fermeture de toutes Jes ouvertures prati
quees dans la muraille exterieure du navire 
doivent correspondre au but a realiser et a 
!'emplacement ou ils sont fixes; ils doivent 
d'une maniere generale etre a la satisfaction 
de I ' Administration. 

2. a. Si, dans un entrepont, le bord in
ferieur de l'ouverture d'un hublot quelconque 
est au-dessous d'une ligne tracee sur la mu
raille parallelement au livet du pont de cloi
sonnement et ayant son point le plus bas I. 
2½ pour cent de la largeur du naviro au
dessus de la ligne de charge maximum de 
compartimentage, tous les hublots de cet 
entrepont doivent etre des hublots fixes. 

b. Si, dans un entrepont, le bord inferieur 
de l'ouverture d'un hublot quelconque autre 
que ceux qui doivent etre fixes, aux. termes 
de alinea a · ci-dessus, est au-dessous d'une 
Jigne tarcee parall element au livet du pont 
de cloisonnement et ayant son point le plus 
bas a 3 metres 66 (12 pieds) plus 2½ pour 
cent de la largeur du navire, au-dessus de la 
ligne de charge maximum de compartimen
tage, tous Jes hublots de cet entrepont seront 
construits de telle sorte que personne ne 
puisse Jes ouvrir sans l'autorisation du Capi
taine du navire. 

c. Tous Jes autres hublots peuvent etre du 
type ouvrant ordinaire. 

d. Si, dans un entrepont, le bord inferieur 
de l'ouverture d'un quelconque des hublots 
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v1ses au alinea b ci-dessus, est au-dessous 
d'une ligne tracee parallelement au livet du 
pont de cloisonnement et ayant son point de 
plus bas a 1 metre 37 (4½ pieds) plus 2½ 
pour cent de la largeur du navire au-dessus 
de la flottai son du navire, a son depart du 
port, tous Jes hublots de cet entrepont sont 
fermes d 'une fa,;:on etanche et a clef avant 
que le navire ne sorte du port, et ne doivent 
pas etre ouverts en cours de navigation. 

Les heures d'ouverture de ces hublots dans 
le port et de leur fermeture a clef avant le 
depart seront inscrites au journal de bord 
reglementaire. 

L'Administration peut preciser le tirant 
d'eau milieu maximum auquel Jes hublots en 
question ont le bord inferieur de leur ouve.c
ture au-dessus de la ligne definie dans le 
present paragraphe et auquel, par suite, ii 
sera permis de les ouvrir a la mer sous la 
responsabilite du Capitaine. Dans Jes mers 
tropicales, par beau temps, ce tirant d'eau 
peut etre augmente de 305 millimetres (1 
pied). 

3. Des tapes a charnieres, d'un modele 
efficace et disposees de maniere a pouvoir 
etre reellement fermees et rendues etanches, 
doivent etre installees sur tous Jes hublots: 

a. qui doivent reglementairement etre 
fixes ; 

b. qui sont situes sur un huitieme de la 
longueur du navire a partir de la perpen
diculaire avant; 

c. qui occupent Jes positions definies a 
I' al inea 2 b ci-dessus; 

d. qui ne sont pas accessibles en cours de 
navigation; 

e. qui sont situes dans des locaux destines 
au logement des matelots ou des chauffeurs; 

/. qui sont situes dans des espaces destines 
au logement des passagers d' entrepont. 

4. Les hublots places sous le pont de cloi
sonnement, autres que ceux vises au para
graphe precedent, doivent etre pourvus de 
tapes interieures efficaces; celles-ci peuvent 
etre amovibles et etre deposees a proximite 
des hublots. 

5. Les hublots et leurs tapes qui ne sont 
pas accessibles en cours de navigation doi
vent etre fo1mes et condamnes avant l'appa
reillage. 

6. Aucun hublot ne peut etre etabli dans 
les locau...-s: affectes exclusivement au trans
port de marchandises ou de charbon. 

7. Aucun hubl ot a ventilation automatique 
ne peut etre etabli dans la muraille du na
vire au-dessus de la ligne de surimmersion, 
sans une autorisation speciale de !'Administra
tion. 

8. Toutes Jes prises d'eau et decharges 
dans I a muraille doivent etre disposees de fa
,;:on a empecher toute introduction acciden
telle d'eau dans le navire. 

9. Le nombre des dalots, tuyaux de de
charge sanitaires et autres ouvertures simil ai
res dans la muraille, doit etre reduit au mi
nimum, soit en utilisant chaque orifice de de
charge, pour le plus grand nombre possible 
de tuyaux sanitaires ou autres, soit de toute 
autre maniere satisfaisante. 

10. Les decharges a l a coque, dont !'orifice 

inferieur se trouve au-dessous de la ligne de 
sur immersion, doivent etre munies de dispo
sitifs efficaces et accessibles empechant l'eau 
de s'introduire dans le navire. On peut, pour 
chaque decharge separee, employer soit une 
soupage automatique de non-retour, pourvu 
d'un moyen de fermeture direct, manceuvrable 
d'un point situe au-dessus du pont de cloi
sonnement, soit, a volonte, deux soupapes 
automatiques de non-retour sans moyen de 
fermeture direct, pourvu que la plus elevee 
soit placee de telle sort.a au-dessus de la ligne 
de charge maximum de compartimentage 
qu-elle so it toujours accessible pour etre visi
tee dans Jes circonstances normales du ser
vice. 

Lorsqu'on emploie des valves a commande 
de fermeture directe, les postes de manceuvre 
au-dessus du pont de cloisonnement doivent 
toujours etre facilement accessibles et ils doi
vent comporter des indicateurs d'ouverture et 
de fermeture. 

11. Les coupees, portes de chargement et 
sabords a charbon situees au-dessous de l a 
ligne de surimmersion doivent etre de re
sistance suffisante. Ils doivent etre efficace
ment fermes et assujettis avant l 'apparei l
lage et rester fermes pendant la navigation. 

Les portes de chargement et sabords a 
charbon qui sont situes partiellement ou 
entierement au-dessous de la ligne de charge 
maximum de compartimentage doivent faire 
l'objet d'un examen special de !'Administra
t ion. 

12. Les ouvertures interieures des manches 
a escarbilles, manches a saletes, &c., doivent 
etre pourvues d'un couvercle efficace. 

Si ces ouvertures sont situees au-dessous de 
la ligne de surimmersion, le couvercle doit 
etre etanche et on doit, en outre, installer 
dans la manche un clapet de non-retour, 
place dans un endroit accessible, au-dessus de 
la li gne de charge maximum de compartimen
tage. Quand on ne se servira pas de la 
manche, le couvercle et le clapet doivent etre 
fermes et assujettis en place. 

Regle XI. 

Construction et -Opreuves initia.les des P ortes 
etanches, H ublots, &c. 

1. Le trace, Jes materiaux utilises et la 
construction des portes etanches, hublots, cou
pees, sabords a charbon, portes de charge
ment, soupapes, tuyaux, manches a escar
billes et a saletes vises dans le present R egle
ment doivent etre ii. la satisfaction de !'Ad
ministration. 

2. Toute porte etanche doit etre soumise ii. 
un es ai ii. l'eau sous une pression correspon
dant ii. la hauteur d'eau jusqu'ii. la ligne de 
surimmersion. Cet essa i doit etre fait avant 
l'entree en service du navire, soit avant, soit 
apres m ise en place de la porte ii. bord. 

Regle XII. 

Construction et "Epreuves initiales des Ponts 
etanches, Tambours, &c. 

1. Lorsqu'ils soint etanches, Jes ponts, tam
bours, tunnels, quilles tubulaires, et conduits 
d' air doivent presenter une resistance eg-al" 
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a celle des parties correspondantes des cloisons 
etanches. Les procedes employes pour assurer 
l'etancheite de ces elements, ainsi que Jes 
dispositifs adoptes pour la fenneture des ouvev
tures, doivent etre a la satisfaction de I' Ad
ministration. Les conduits d'air et Jes tam
bours etanches doivent s'elever au mains 
jusqu'au niveau de la ligne de surimmersion. 

2. Lorsqu' ils sont etanches, Jes pants, tam
bours, tunnel et conduits d'air doivent 0tre 
soumis a une epreuve d'etancheite a la lance 
apres leur construction; l'essai des pants peut 
otre effectue en Jes couvant d'eau. 

Regle XIII. 

Manoeuvres et Inspections periodiques des 
Portes etanches, &:c. 

Sur tout navire neuf ou existant, ii doit 
etre procede hebdomadairement, a des exerci
ces de manoeuvre des organes de fermeture 
etanche des portes, hublots, dalots, soupapes, 
manches a escarbilles et a saletes. Sur Jes na
vires effectuant des voyages dont la duree ex
cede une semaine, un exercice complet doit 
avoir lieu avant l'appareillage, et d'autres 
ensuite pendant la navigation, a raison d'un 
au moins par semaine; toutefois, Jes portes 
dont la manoeuvre comporte l 'emploi d'une 
source d'energie et les portes a charnieres des 
cloisons transversales principales doivent etre 
manoeuvrees quotidiennement, lorsqu'elles 
sont utilisees a l a mer. 

Les portes etanches, y compris les mecanis
mes et Jes indicateurs qui s'y rapportent, 
ainsi que Jes soupapes dont la fermeture est 
necessaire pour assurer l'etanche ite d'un com
partiment, doivent etre periodiquement in
spectees a la mer, a raison d'une fois au 
mains par semaine. 

R egle XIV. 
Mentions au Journal, de bord reglementaire. 

Sur tout navire neuf ou existant, les portes 
a charnieres, panneaux demontables, hublots, 
coupees, portes de chargement, sabords a 
charbon et autres ouvertures, qui doivent 
rester fennees pendant l a navigation, en 
appl ication des prescriptions precedentes, doi
vent etre fermes avant l'apparei llage. Men
tion doit etre faite au journal de bord regle
mentaire des heures de fermeture de tous ces 
organes et des heures auxquelles auront ete 
ouverts ceux dont le present Reglement per
met l'ouverture. 

Mention de tous Jes exercices et toutes les 
inspections prescrits par la R egle XIII ci
dessus doit etre faite au journal de bord regle
mentaire; toute defectuosite constatee y est 
explicitement notee. 

Regle XV. 
Doubles-fonrls. 

1. Les navires dont la longueur est au 
moins egale a 61 metres (200 pieds) et infe
rieure a 76 metres (249 pieds) doivent etre 
pourvus d'un double-fond s'etendant au moins 
depuis !'avant di:, la tranche des machines 
jusqu'a la cloii,on du coqueron avant ou aussi 
pres que possible pratiquement de cette cloi
son. 

2. Les navires dont la longueur est au 
moins egale a 76 metres (249 pieds) et infe
rieure a 100 metres (330 pieds) doivent etre 
pourvus de doubles-fonds au mains en dehors 
de la tranche des machines. Ces doubles-fonds 
doivent s'etendre jusqu'aux cloisons des co
querons avant et arriere aussi pres que pos
sible pratiquement de ces cloisons. 

3. Les navires dont la longueur est egale 
ou superieure i,. 100 metres (330 pieds) doi
vent etre pourvus au milieu d'un double
fond s'etendant jusqu'aux cloisons des co
querons avant et arriere OU aussi preS que 
possible pratiquement de ces cloisons. 

4. La ou un double-fond est exige, ii doit 
se prolonger en abord vers la muraille de 
maniere a proteger efficacement les bouchains. 

Cette protection sera consideree comme sa
t isfaisante si aucun point de la ligne d'in
tersection de l' arete exterieure de la tole de 
cote avec le horde exterieur ne vient au
dessous d'un plan horizontal passant par le 
point du trace hors membres ou le couple 
milieu est coupe par une diagonale inclinee 
a 25° sur l'horizontale et manee par le som
met inferieur externe du rectangle circonscrit 
a la maitresse section. 

5. Les puisards etablis clans Jes doubles
fonds pour recevoir les aspirations des pompes 
ne doivent pas etre plus profonds qu'il n'est 
necessaire et, en tous les cas, ils ne doivent 
pas etre a mains de 457 millimetres (18 pou
ces) du horde exterieur ou du bard interieur 
de la tole de cote. Des puisards allant jus
qu'au horde peuvent cependant etre admis a 
l'extremite arriere des tunnels d'arbres des 
na vires a he! ice. 

Regle XVI. 

Cloisons contre l' l ncendie. 
Les navires doivent avoir, au-dessus du 

pant de cloisonnement, des cloisons contra 
l'incendie, s'etendant sans discontinuite d'un 
bord a l'autre et disposees a la satisfaction 
de I' Administration. 

Elles doivent etre construites en metal ou 
toute autre substance resistant au feu, et effi
caces pour empecher pendant une heure, clans 
les conditions pour lesquelles !'install ation de 
ces cloisons est prevue, la propagation d'un 
incendie developpant au voisinage de la cloi
son une temperature de 815° C. (1500° F.). 

Les niches, baionnettes et tous Jes dispositifs 
fennant les ouvertures pratiquees clans ces 
cloisons seront a l' epreuve du feu et etanches 
aux flammes. 

L a distance moyenne de deux cloisons 
contra l'incendie adjacentes, clans une su
perstructure quelconque, doit etre en general 
au plus egale a 40 metres (131 pieds). 

Regle XVII. 

Hublots et autres Ouvertu,·es, &:c ., au-dessus 
de la Ligne de surimmersion. 

1. Les hublots, Jes portes des coupees, Jes 
portes de chargement, Jes sabords a charbon, 
et autres dispositifs fermant les ouvertures 
pratiquees clans la muraille du navire au
dessus de la ligne de surimmersion doivent 
etre convenablement dessines et construits et 
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presenter une resistance suffisante, eu egard 
au compartiment dans lequel elles sont pla
cees et a leur position par rapport a la ligne 
de charge maximum de compartimentage. 

2. Le pont de cloisonnement ou un autre 
pont situe au-dessus doit etre etanche en ce 
sens que, dans des circonstances de mar ordi
naires, ii ne laisse pas l 'eau penetrer de 
haut en bas. Toutes Jes ouvertures pratiquees 
dans le pont expose a la mer doivent etre 
pourvues d'hiloires de hauteur et de resistance 
suffisantes et munies de moyens de fermeture 
efficaces permettant de Jes fermer rapide
ment et de Jes rendre etanches a la mer. 

3. D es sabords d e decharge a l a mer et 
(ou) des dalots doivent etre installes pour 
evacuer rapidement l'eau des ponts exposes a 
la mer en toutes circonstances de mer. 

Regle XVIII. 

E vacuation des Gompartiments etanches. 
1. Dans Jes parties du navire affectees aux 

passagers et a ]'equipage, tout compartiment 
etanche doit etre pourvu d'une echappee pra
t icable offrant aux personnes qui l'occupent 
un moyen de gagner le pont decouvert. 

2. Toute chambre de machine, tout tunnel 
d' arbre, toute chaufferie et tout autre local 
de service doit etre pourvu d'une echappee 
praticable offrant au personnel un moyen de 
retraite qui n'exige pas la traversee de por
tes etanches. 

Regle XIX. 

Moyens de Pompage. 
Navires a vapeur. 

1. Tout navire doit etre pourvu d'une in
stallation de pompage efficace permettant 
d'epuiser et d'assecher, dans la mesure prati
quement possible, a la suite d'une avarie, un 
compartiment etanche quelconque, que le na
vire soit droit ou incline. A cet effet des 
aspirations laterales sont en general neces
saires, sauf dans Jes parties resserrees aux 
extremites du navire. Lorsque le vaigrage aux 
bouchains est jointif, on doit manager un 
acces de l'eau aux tuyaux d'aspiration. Des 
moyens efficaces doivent etre prevus pour 
l'epuisement de l'eau des cales frigorifiques. 

2. En plus de la pompe de cale ordinaire 
conduite par la machine principale ou de la 
pompe independante qui Ja remplace, ii y 
aura deux pompes de cale independantes ac
tionnees par une source d'energie. Toutefois, 
dans Jes navires de moins de 91 m. 50 (300 
pieds) de longueur ayant un criterium nume
rique inferieur a 30, une des pompes inde
pendantes peut etre remplacee soit par deux 
pompes a bras efficaces, placees une a !'avant, 
l'autre a l'arriere, soit par une pompe trans
portable actionnee par une source d' energie. 

Les pompes sanitaires, Jes pompes de bal
last ou de service peuvent etre considerees 
comme des pompes de cale independantes si 
elles soot disposees pour etre rel iees au reseau 
de tuyautage de cale. 

3. Lorsqu'il est exige deux pompes inde
pendantes au moins actionnees par une source 
d'energie , leur disposition doit etre telle 
qu'une au moins puisse serv ir, clans Jes cir-

constances ordinaires ou le navire peut etre 
envahi a la mer. Une de ces pompes indepen
dantes doit en consequence etre une pompe 
de secours d'un type submersible eprouve. 
Une source d'energie situee au-dessus du pont 
de cloisonnement doit etre disponible pour 
actionner cette pompe en toute eventualite. 

4. Si possible, Jes pompes de cale action
nees par une source d'energie doivent etre 
placees clans des compartiments etanches se
pares et situes de telle sorte que Ja meme 
avarie ne puis e vraisemblablement pas en 
amener l'envahissement rapide. Si Jes ma
chines et Jes chaudieres sont clans deux ou 
plus de deux compartiments etanches Jes 
pompes utilisables comme pompes de cale 
doivent etre reparties autant que possible 
clans ces d ivers compartiments. 

5. Chaque pompe de cale, a bras ou me
canique, a !'exception de celles qui sont pre
vues pour Jes coquerons eulement, doit etre 
disposee pour aspirer clans une cale quelcon
que ou un compartiment quelconque de la 
tranche des machines. 

6. Chaque pompe de cale independante 
mecanique doit etre capable d'imprimer a 
l'eau clans le collecteur principal d'aspira
t ion une vitesse d'au moins 122 metres (400 
pieds) par minute, elle doit avoir une aspira
tion directe separee dans le compartiment ou 
ell e est situee et d'un diametre au moins egal 
a celui de ce collecteur. Les aspirations direc
tes de chaque pompe independante mecanique 
doivent etre disposees pour aspirer de chaque 
bord du navire. 

7. Les pompes de circulation principales 
doivent avoir une aspiration directe munie de 
clapet de non-retour, au point le plus bas de 
la chambre des machines et d'un diametre au 
moins egal aux deux tiers de la prise princi
pale d'eau de circulation. Si le combustible 
est, ou peut etre du charbon, et s'il n'y a pas 
de cloison etanche entre Jes machines et Jes 
chaudieres, une pompe de circulation au 
moins doit pouvoir refouler directement a la 
decharge principale mun i de vanne d'isole
ment. 

8. a. Le tuyautage desservant Jes pompes 
exigee pour l' epu isement des compartiments 
des m achines ou des cales a marchandises doit 
etre entierernent distinct du tuyautage em
ploye pour le remplissage ou l'epuisement 
des compartiments a eau ou a combustible 
liquide. 

b. L'emploi de tuyaux en plomb est in
terdit clans Jes soutes a charbon ou clans Jes 
soutes a combustible liquide, ou dans Jes 
chambres de machines ou de chaudieres, y · 
compris Jes charnbres des moteurs renfermant 
des pompes a combustible liquide ou des 
caisses de decantation. 

9. L'Administration doit etablir des regles 
pour le calcul du diametre des collecteurs et 
branchements du tuyautage des cales en te
nant cornpte des · dimensions du navire et de 
celles des compartiments a epuiser. 

10. La disposition du tuyautage des cales 
et du tuyautage des ballasts doit etre telle 
que l'eau ne puisse passer de la mer ou des 
ballasts clans Jes compartiments °'des machines 
ou Jes cales a marchandises, ni d'un corn-
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partiment dans l'autre. On doit prendre en 
particulier des mesures pour eviter qu'une 
cale a eau ayant des aspirations sur le tuyau
tage de cale et sur eel ui des ballasts ne puis
se, par inadvertence etre remplie d'eau de 
mer quand elle contient du lest liquide. 

11. Des mesures doivent etre prises pour 
que, si un compartiment desservi par un 
tuyau d'aspiration de cale vient a etre rempli, 
ii ne se deverse dans un autre compartiment, 
dans le cas ou le tuyau d'aspiration en ques
tion serait lui-meme brise ou avarie par col
lision ou echouage. Pour cela, si en un point 
de son trace, le tuyau est situe pres du horde 
exterieur ou dans une quille tubulaire, on 
doit placer sur le tuyau dans le comparti
ment qui contient l'ext1·emite libre du tuyau 
soit un clapet de non-retour, soit une vanne 
a tige filetee qui puisse etre manceuvree d'un 
point au-des us du pont de cloisonnement. 

12. Toutes les boltes de distribution, van
nes, robin ts, faisant partie du systeme d'epui
sement des cales doivent etre p laces clans des 
endroits ou il s soient toujours accessibles dans 
Jes circonstances normales. Ils doivent etre 
disposes de telle sorte qu'en cas de remplis
sage d'un compartiment, on puisse mettre en 
marche la pompe de secours sur un compar
timent quelconque. S'il n'y a qu'un reseau de 
tuyaux commun a toutes les pompes, Jes van
nes et robinets qu'il est necessaire de manceu
vrer pour regler Jes aspirations de cale doi
vent pouvoir etre commandees d'un point au
dessus du pont de cloisonnement. Si , en plus 
du reseau normal de tuyautage de cale ii y 
a un reseau de secour , ii doit etre indepen
dant du reseau principal et dispose de telle 
sorte que la pompe de secours puisse aspirer 
dans un compartiment quelconque en cas 
d'envahissement d'un compartiment. 

Navires a moteurs. 
13. Le systeme de pompage a l a cale des 

navires a moteurs doit, autant que cela est 
pratiquement possible, et a !'exception de ce 
qui est relatif aux pompes de circulation, 
etre equivalent a celui que serait exige 
pour un navire a vapeur de meme dimension. 

Regle XX. 

Marche arrUre. 

La puissance de marche arriere doit etre 
suffisante pour assurer au navire des aptitu
des de manoeuvre convenables en toutes cir
constances. 

Regle XXI. 

Appareil a gouverner auxilaire. 

Les navires doivent etre munis d'un appa
reil a gouverner auxiliaire, qui peut etre 
d'une puissance inferieure a celle de l'appa
rei l principal; ii n'est pas exige que cet 
appareil auxilaire soit actionne par la vapeur 
ou toute autre source d'energie, pourvu que 
des dispositifs appropries pour une commande 
a la main soient realisables. Un moteur iden
tique au rnoteur de la machine a gouverner 
principale sera considere, comme un appareil 
a gouverner auxiliaire dans le sens de la 
presente Regle. 

Regle XXII. 

Inspections initiales et subsequentes <le 
Navires. 

1. Tout rravire neuf ou existant doit etre· 
soumis aux inspections specifiees ci-apres: 

a. une inspection prealable a la mise en 
service; 

b. une inspection periodique tous les douze 
mois; 

c. des inspections supplementaires occasion
nelles. 

2. Les inspections visees dans I' Article pre
cedent doivent s'effectuer dans Jes conditions 
suivantes: 

a. L'inspection prealable a la mise en ser
vice comporte un examen complet de la co
que, des appareils mecaniques et de l'arme
ment, notamment une visite a sec de la 
carene ainsi qu'une visite exterieure et inte
rieure des chaudieres. Cette inspection doit 
permettre de se rendre compte que le navire 
repond completement, au point de vue des 
dispositions generales, des materiaux et echan
til lons de la coque, des chaudieres et de 
leurs accessoires, des machines principales et 
auxi lia ires, des engins de sauvetage et de 
l'armement, aux prescriptions de l a presente 
Convention ainsi qu'a celles des reglements 
de detail edictes pour !'application par le 
Gouvernement de l'Etat dont ii depend, pour 
les navires affectes au service auquel le na
v ire est destine. L'inspection doit egalement 
permettre de se rendre compte que le navire 
et son a rmement sont d'une execution satis
faisante a tous egards. 

b. L'i,,,,spection periodique comporte un 
examen d' ensemble de la coque, des chau
dieres, de la machinerie et de l'armement, 
notamment une visite a sec de la carene. 
Cette inspection doit permettre de se rendre
compte que le navire est, au point de vue de
la coque, des chaudieres et accessoires, des 
machines principales et auxiliaires ainsi que• 
des engins de sauvetage et de l'armement, 
dans un etat satisfaisant et approprie au. 
service auquel ii est destine, et qu'il repond, 
en outre, aux prescriptions de la presente
Convention et a eel Jes des reglements de de
tail edictes pour !'application par le Gou
vernement de l'Etat dont releve la navire. 

c. Une inspection general e ou partielle, 
suivant le cas, do it etre fait chaque fois qu'il 
se produit un accident ou qu'il se revele un 
defaut affectant soit la securite du navire, 
soit l'integrite ou l'efficacite des engiris de 
sauvetage ou des autres apparaux. II en est 
de meme chaque fois que le navire a subi 
une reparation ou que des parties importan
tes en ont ete renouvelees. L'inspection doit 
permettre de se rendre compte que les repara
t ions necessaires ou les renouvellements ont 
ete effectues dans de bonnes conditions, que 
les mat,eriaux utilises, ainsi que les procedes .. 
d'execution employes, donnent toute satisfac
tion, et que le nav ire repond a tous egards 
aux prescriptions de la presente Convention 
et a celles des reglements de detail ed ictees 
pour !'application par le Gouvernement dont. 
releve le navire. 

3. Les reglements de detail, vises au pa--
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ragraphe 2 ci-dessus, fixent Jes regles a ob
erver pour Jes essais hydrostatiques avant et 

apres la mise en service applicables aux 
chaudieres principales et auxiliaires, a leurs 
accessoires ,aux tuyautages de vapeur, reser
voirs a haute pression, reservoirs a combus
tible liquide pour moteurs a combustion in
terne. Ils doivent indiquer Jes pressions d'e
preuve et l'intervalle entre deux essais con
secutifs. 

Les chaudieres principales et auxiliaires, 
leurs accessoires, Jes reservoi rs divers et Jes 
tuyautages de vapeur de plus de 76 milli
metres (3 pouces) de diametre interieur doi
vent subir avec succes uoe epreuve hydrauli
que avant leur mise en service. Les tuyaux de 
vapeur de plus de 76 millimetres (3 pouces) 
de diam ' tre interieur, subiront des epreuves 
hydrauliques periodiques. 

Regle XXIII. 
Prescriptions concernant les M odifications fai

tes au Navire dans l'intervalle des Visites. 
Apres achevement de )'inspection du na

vire prevue a la R egle XXII, aucune modi
fication ne devra etre apportee sans I' auto
risation de !'Administration aux dispositions 
de la coque, de l'appareil moteur, de l'arme
ment, &c., soumis a la surveillance. 

ENGI S DE SAUVETAGE, &c. 
Regle XXIV. 

Types reglementaires d' Embarcations. 
Les types reglementaires d'embarcations 

sont classes comme suit: 
Classe I. Embarcations ouvertes, a horde 

rigide avec a flotteurs interieurs seulement, 
b flotteurs interieurs et exterieurs. 

Classe II. a. Embarcations ouvertes, avec 
flotteurs interieurs et exterieurs, avec la par
tie superieure du horde repliable; b embarca
tions pontees, avec £argues etanches fixes ou 
repliables. 

Une embarcation ne peut etre admise si sa 
flottabilite depend de l'ajustement prealable 
d'une des principales parties de la coque, ou 
si sa capacite cubique est inferieure a 3mc. 
500 (125 pi eds cubes). 

Une embarcation ne peut etre admise si 
son poids, en pleine charge avec Jes person
nes qu'elle peut recevoir et son armement de
passe 20300 kilogr. (20 tonnes anglaises) . 

R egle XXV. 
Embarcations de Sauvetage de la Glasse I . 

Les embarcations de sauvetage de la Classe 
I doivent avoir une tonture moyenne au moins 
egale a quatre pour cent de leur longueur. 

Les caissons a a ir des embarcations de sau
vetage de la Classe I doivent etre disposes de 
maniere a assurer 1a stabilite de l'embarca
tion completement chargee dans des circon
&tances de temps defavorables. 

Dans Jes embarcations admises a porter 100 
personnes ou plus, le volume des flotteurs doit 
etre augmente a la satisfaction de l'Admi
nistration. 

Les embarcations de sauvetage de la 
Classe I doivent aussi satisfaire aux condi
tions suivantes: 

a. Embarcations de Sauvetage avec Flot
teurs interieurs seulement. 

L a flottabilite d'une embarcation en bois de 
ce type doit etre assuree par des caissons a 
air etanches ayant un volume total au moins 
egal au dixieme de la capacite cubique de 
l'embarcation. 

La flottabili te d'une embarcation metalli
que de ce type ne doit pas etre inferieure a 
celle qui est ex igee ci-dessus pour l'embarca
tion en bois de meme capacite cubique; le 
volume des caissons a air etanches doit etre 
augmente en consequence. 

b. Embarcations de Sauvetage avec Flotteurs 
interieurs et exterieurs. 

La flottabilite interieure d'une embarca
tion en bois de ce type doit etre assuree par 
des ca is ons a a ir etanches ayant un volume 
total au moins egal asept et demi pour cent 
de l a capacite cubique de l'embarcation. 

Les flotteurs exterieurs peuvent etre con
stitues par du liege ou par toute autre ma
tiere au moins equivalente. Ne sont pas ad
mis Jes flotteurs dont le remplissage est con
stitute par du jonc, du liege en copeaux ou 
en gra ins, ou par toute autre substance a 
l'etat de dechets et sans cohesion propre, non 
pi us que Jes flotteurs necess i tant une insuf
flation d'air. 

Lorsque Jes flotteurs sont en liege, leur 
volume, pour une embarcation en bois, ne 
doit pas etre infcrieur aux trentetrois mil
liemes de la capacite cubique de l'embarca
tion; s'i ls sont en une autre matiere que le 
liege, leur volume et leur installation doi
vent etre tels que la flottabilite et la stabilite 
de l'embarcation ne soient pas inferieures a 
celles d'une embarcation similaire pourvue de 
flotteurs en I iege. 

L a flottabilite d'une embarcation metallique 
ne doi t pas etre inferieure a celle qui est 
exigee ci-dessus pour une embarcation en bois 
de meme capacite cubique; le volume des 
caissons et celui des flotteurs exterieurs doi
vent etre augmentes en consequence. 

Regle XXVI. 
Embarcations de la Glasse II. 

Les embarcations de la Classe II doivent 
satisfaire aux conditions suivantes: 

a. Embarcations ouvertes ayant la partie 
superieure du borde repliable, avec des 

flotteurs interieurs et exterieurs. 
Une embarcation de ce type doit comporter 

a la fois des caissoins a air etanches et des 
flotteurs exterieurs. Leur volume total, pour 
chacune des personnes que l'embarcation est 
apte a recevoir, doit avoir au moins Jes va
leurs suivantes: 

Decimetres Pieds cubes 
cubes. anglais 

Caissons etanches 43 
Flotteurs exterieurs (s'ils 

soot en liege) ........ .... 6 

1,5 

0,2 

Les flotteurs exterieurs peuvent etre cou
stitucs par du liege ou par toute autre ma 
tiere au moins equivalente. Ne soot pas ad
mis Jes flotteurs dont le remplissage est con-
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st1tue par du jonc, du liege en copeaux ou 
en grains, ou par toute autre substance a 
l'etat de dechets et sans cohesion propre, non 
pi us que les flotteurs necessitant une i nsuffla
tion d'air. 

Lorsque Jes flotteurs ne sont pas en liege, 
leur volume et leur installation doivent etre 
tels que la flottabilite et la stabilite de !'em 
barcation ne soient pas inferieures a celles 
d'une embarcation similaire pourvue de flot
teurs en I iege. 

Une embarcation metallique de ce type 
<loit etre munie de flotteurs interieurs et ex
terieurs qui lui assurent une flottabilite au 
moins egale i,, celle d'une embarcation en 
bois. 

Le franc-bord minimum des embarcations de 
ce type doit etre fixe suivant leur longueur; 
il se mesure i,, mi-longueur de l 'embarcation, 
et verticalement sur les £lanes, depuis le som
met de la partie fixe ceux-ci jusqu'a la flot
taison en charge. 

Le franc-bord en eau douce ne doit pas 
etre inferieur aux valeurs ci-apres: 

Longueur de l'embar- Franc-bord minimum 
cation de sauvetage 

Metres 

7.90 
8.50 
9.15 

P . d l · Millimetres Pouces•an-1e s ang ais glais 

26 
28 
30 

200 
225 
250 

8 
9 

10 

Le franc--bord des embarcations de longueur 
intermediaire s'obtient par interpolation. 

Les £argues repliables· doivent etre etanches. 

b. Embarcations pontees avec Fargues 
etanches f ixes ou repliables. 

(i) E11ibarcations pontees avec pant sure
. leve en ab(l?·d. - La partie non surelevee du 
pont d'une embarcation de ce type doit pre
.senter une surface non inferieure i,, 30 pour 
.cent de la surface totale du pont. Cette partie 
non surelevee doit etre, au-dessus de la flot
taison en charge, d'une hauteur au moins 
-egale en tous points i,, un demi pour cent de 
la longueur de l'embarcation; cette limite 
,est portee a un et demi pcur cent aux extre
mitees de cette partie. 

Le franc-bord d'une embarcation de ce type 
-doit etre tel'qu'il lui assure une reserve de 
flottabilite au rrioins egale i,, 35 pour cent. 

(ii) Embarcations pontees a pant non su
releve. - Le franc-bord minimum des embar
cations de ce type est independant de leur 
longueur et est uniquement fixe d'apres leur 
-0reux. Les mesures sont prises i,, mi-longueur 
de l'embarcation et verticalement, depuis le 
.sommet du pont en abord jusqu'au-dessous du 
galbord pour le creux et jusqu'a la flottaison 
,en charge pour le franc-bord. 

Le franc--bord en eau douce ne doit pas etre 
inferieur aux valeurs ci-apres, qui sont ap
plicables sans correction aux embarcations 
<lont la tonture moyenne est egale aux trois 
.centiemes de leur longueur: 

1930 

Creux del'embarcation Franc-bord minimum 
de sauvetage 

.Milli:etresl P-o- u- lc_e_~_a_n_- Millimetres 
g a1s 

310 
460 
610 
760 

I ! 

I 12 I 
18 I 

I 24 
I 30 

70 
95 

130 
165 

Pouces an
«Jais 

Le franc--bord des embarcations de creux 
intermediaire s'obtient par interpolation. 

Si la tonture est moindre que la tonture 
normale definie precedemment, la franc--bord 
minimum s'obtient en ajoutant aux nombres 
du tableau le septieme partie de la diffe
rence entre la tonture normale et la moyenne 
des tontures reelles i,, l'etrave et a l 'etambot; 
aucune reduction du franc--bord n'est accordee 
pour une tonture superieure i,, la tonture nor
male ni pour le bouge du pont. 

(iii) Toutes Jes embarcations de sauvetage 
pontees doivent etre pourvues de dispcsitifs 
efficaces pcur assurnr !'evacuation de l'eau 
du pont. 

Regle XXVII. 

Embarcations a moteur. 
Pour qu'une embarcation i,, moteur pui~se 

etre admise comme faisant partie des engms 
de sauvetage d'un navire, que ce so it a titre 
obligatoire en vertu de la Regle XXXVI, (2) 
ou non, elle doit rernplir Jes conditions ci
apres: 

a. Elle doit satisfaire aux prescriptions 
formulees pcur une embarcation de sauvetage 
de la Classe I et des dispositifs convenables 
doivent etre prevus pour la mettre a l'eau 
rapidernent. 

b. Elle doit conteni r un approvisionnernent 
suffisant de combustible et etre tenue con
stamment en etat de rnarche . 

c. Le moteur et ses accessoires doivent etre 
enfermes convenablement pour en assurer le 
fonctionnement clans des conditions de temps 
defavorables, et on devra pouvoir faire 
rnarche arriere clans les memes conditions. 

d. L a vitesse doit etre d'au moins six 
nreuds en pleine charge et en eau calme. 

Le volume des flotteurs interieurs et, le cas 
echeant, des flotteurs exterieurs, doit etre 
augrnente clans une rnesure convenable pour 
tenir cornpte de la difference entre le poids 
du moteur, du projecteur, de !'installation 
radiotelegraphique et de leurs accessoires et 
le poids des personnes supplernentaires que 
l 'ernbarcation pourrait recevoir si le volume 
occupe par le moteur, le projecteur, !'instal
lation radiotelegraphique et leurs accessoires 
etait rendu dispcnible. 

Regle XXVIII. 

Badeaux de Sauvetage. 

Un type de radeau de sauvetage ne peut 
etre approuve s'i l ne satisfait aux conditions 
suivantes: 

a. II doit etre de matiere et de construc
tion approuvees. 

38 



1930 18 Ju L 1 (S.305) 594 

b. II doit etre utilisable et stable, quelle 
que soit la face sur laquelle ii flott.e. 

c. II doit etre pourvu sur Jes deux faces 
de £argues fixes ou repliables en bois en toile 
ou en toute autre matiere convenable. 

d. II doit avoir une filiere en guirlande 
sol idement attachee tout autour des parois 
exterieures. 

e. II doit avoir resistance suffisante pour 
pouvoir etre lance ou jete sans avaries du 
pont du navire et, s'il est dispose pour etre 
jete, ii doit etre de dimensions et de poids 
tels qu'on puisse le manreuvrer facilement. 

/. II ne doit pas avoir moins de 85 deci
metres cubes (trois pieds cubes) de caissons a 
air ou de flotteurs equivalent.a, pour chaque 
personne qu'il peut porter. 

g. II doit avoir une surface de pont d'au 
moins 3720 centimetres carres (quartre pieds 
carres) pour chaque personne qu'il peut por
ter et Jes personnes qu'il porte doivent etre 
effectivement hors de l'eau. 

h. Les caissons a air ou Jes flotteurs equi
valent.a doivent etre disposes le plus possible 
en abord; aucun flotteur ne peut d' alleurs 
etre admis qui necessiterait une insufflation 
d'air. 

Regle XXIX. 
Engins flottants. 

Un engin flottant, que ce soit un bane de 
pont flottant, une chaise de pont flottante ou 
tout autre engin flottant, doit etre considere, 
pour ce qui concerne la flottabilite, comma 
correspondant au nombre de personnes obtenu 
en divisant le nombre de kilogrammes de fer 
qu'il peut supporter en eau douce par 14,5 
(equivalent au poids en livres divise par 32). 
Si l'air est employe pour obtenir la flottabilite 
de l'appareil, ii ne doit pas etre necessaire de 
proceder a une insufflation avant d'utiliser 
cet engin en cas d'urgence. 

Le nombre de personnes pour !equal l'engin 
est considere comma utilisable est le plus 
petit _des deux nombres obtenus soit par la 
flottabilite comma ii est dit ci-dessus, soit en 
divisant le perimetre, exprime en centimetres 
par 30,5 (1 pied). 

Chacun des engins flottant.s approuves doit 
realiser Jes conditions suivantes: 

1. II doit etre de matiere et de construc
tion approuvees; 

2. II doit etre utilisable et stable, quelle 
que soit la face sur laquelle ii flotte; 

3. II doit avoir des dimensions, une res is
tance et un poids tels qu'il puisse etre ma
nreuvre sans !'aide d'appareils mecaniques et, 
si cela est necessaire, jete a la mer sans 
avarie, depuis le pont du navire ou ii est 
place; 

4. Les caissons a air ou Jes flotteurs equi
valents doivent etre places aussi pres que 
possible des cotes de l'engin ; 

5. II doit avoir une filiere en guirlande 
solidement attachee tout autour des parois 
exterieures. 

Regle XXX. 
Capacite cubique des Embarcations de 

Sauvetage de la Classe I . 
1. La capacite cubique d'une embarcation 

de sauvetage de la Classe I doit etre determi-

nee par la regle de Simpson (Stirling), ou 
par toute autre methode donnant une pre
cision du meme ordre. La capacite d'une em
barcation a arriere carre doit etre calculee 
comma si l'embarcation etait a arriere pointu. 

2. A titre d ' indication, la capacite, en 
metres (ou pieds anglais) cubes, d'une em
barcation, calculee a !'aide de la Regle de 
Simpson, peut etre consideree comme donnee 
par la formul e: 

l 
Capacite = - X ( 4A + 2B + 4C) 

12 
l designe la longueur de l'embarcation me
suree en metres (ou pieds anglais) a l'inte
rieur du horde en bois ou tole, de l'etrave a 
l'etambot; clans le cas d ' une embarcation a 
arriere carre, la longueur doit etre mesuree 
jusqu'a la face interieure du tableau. 

A, B, C designent respectivement Jes aires 
des sections transversales, milieu avant, milieu 
et milieu arriere, qui correspondent aux trois 
point.a obtenus en divisant l en 4 parties 
egales. (Les aires correspondant aux deux 
extremites de l'embarcation sont considerees 
comme negligeables.) 

Les aires A, B, C doivent etre considerees 
comme donnees en metres (ou en pieds anglais) 
carres par !'application successive, a chacune 
des trois sections transversales, de la formul e 
suivante: 

h 
Aire = - X (a + 4b + 2c + 4d + e) 

12 
h designe le creux mesure en metres (ou en 
pieds anglais), a l'interieur du horde en bois 
ou tole, depuis la quille jusqu'au niveau du 
plat-bord, ou, le cas echeant, jusqu'a un ni
veau inferieur determine comma ii est dit ci
apres. 

a, b, c, d, e designent lea largeurs horizon
tales de l 'embarcation mesurees en metres 
(ou en pieds anglais) aux deux point.a extre
mes du creux ainsi qu'aux trois point.a obtenus 
en divisant h en quatre parties egales (a et e 
correspondent aux deux point.a extremes et c 
au milieu de h). 

3. Si la tonture du plat-bord, mesuree en 
deux point.a situes au quart de longueur a 
partir des extremites, depasse un centieme de 
la longueur de l'embarcation, le creux a em
ployer pour le calcul de la section transver
sale correspondante A ou C doit etre pris au 
plus egal ou creux au milieu, augmente du 
centieme de la longueur de l'embarcation. 

4. Si le creux de l'embarcation au milieu 
depasse Jes 46 centiemes de la largeur, le 
creux a employer pour le calcul de la section 
transversale milieu B doit etre pris egal aux 
45 centiemes de la largeur et Jes creux ii. 
employer pour le calcul des sections transver
sales A et C situees aux quart.a avant et ar
riere s'en deduisent en augmentant le creux 
employe pour le calcul de la section B d'un 
centieme de la longueur de l'embarcation, 
sans pourvoir depasser toutefois Jes crem: 
reels en ces point.a. 

5. Si le creux de l'embarcation est supe
rieur a 122 centimetres (4 pieds) le nombre 
de personnes que l'appl ication des regles con
duit a admettre doit etre reduit clans la pro-
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portion de cette limite ou creu.x reel, jusqu'a 
ce qu'une experience a flot avec a bord !edit 
nombre de personnes, toutes munies de leurs 
brassieres de sauvetage, ait permis d' arreter 
definitivement ce nombre. 

6. Chaque Administration doit fixer par 
des formulas convenables une limi tation du 
nombre des personnes dans Jes embarcations 
a extremites tres fines et dans celles qui pre• 
sentent des formes tres pleines. 

7. Chaque Administration conserve le droit 
d'attribuer a une embarcation une capacite 
egale au produit par 0,6 des trois dimen
sions, s'il est reconnu que ce mode de calcul 
ne donne pas un resultat approche par exces; 
Jes dimensions s'entendent alors mesurees clans 
Jes conditions suivantes: 

Longueur: hors horde, entre intersections de 
celui-ci avec l'etrave et l'etambot; dans le 
cas d'une embarcation a arriere carre, jusqu'a 
la face exterieure du tableau; 

Largeur: hors borde, au fort de la section 
milieu; 

Creux: au milieu, a l'interieur du borde, 
depuis la quille jusqu'au niveau du plat-bord. 
Mais le creux a faire intervenir clans le cal
cul de la capacite cubique ne peut, en aucun 
cas, depasser Jes 45 centiemes de la largeur. 

Dans tous Jes cas, l 'armateur est en droit 
d'exiger que le cubage de l 'embarcation soit 
effectue exactement. 

8. La capacite cubique d'une embarcation 
a moteur se deduit de la capacite brute en 
retranchant de celle-ci un volume egal a celui 
qui est occupe par le moteur et ses acces
soires, et, le cas echeant, par !'installation 
radiotelegraphique et le projecteur avec 'leurs 
accessoires. 

R egle XXXI. 
Surface des Embarcations ile la Classe II. 
1. La surface du pont d'une embarcation 

pontee doit etre determinee comme ii est <lit 
ci-apres, ou par toute autre methode dormant 
une precision du meme ordre; la meme regle 
est applicable a la determination de la sur
face comprise a l ' interieur du borde rigide 
d'une embarcation de la Classe II a. 

2. A titre d'indication, la surface, en me
tres (ou en pieds anglais) carres d'une embar
cation peut etre consideree comme donnee par 
la formule : 

l 
Surface = - X (2a + 1,5b + 4c + 1,5d + 2e) 

12 
l designe la longueur, mesuree en metres (ou 
en pieds anglais) hors borde entre intersec
tions de celui-ci avec l'etrave et l 'etambot. 

a, b, c, d, e designent Jes largeurs hori
zontales, mesurees en metres (ou en pieds an
glais), hors horde au.x points obtenus en divi
sant l en quatre parties egales et en mar
quant Jes milieux des quarts extremes (a et e 
correspondent aux subdivisions extremes, c au 
milieu de la longueur, b et d au.x points in
termedia ires). 

Regle XXXII. 
Inscriptions sur l es Embarcations, l es Ra
deaux de Sauve/age et les Engins Flottants. 

Les dimensions de l'embarcation, ainsi que 

le nombre de personnes qu'elle est reconnue 
apte a recevoir doivent etre inscrits sur !'em. 
barcation en caracteres indelebiles et faciles 
a lire. Ces inscriptions doivent etre speciale
ment approuvees par Jes fonctionnaires pre
poses a ! ' inspection du navire. 

L'inscription du nombre de personnes sur 
Jes radeaux de sauvetage et Jes engins flot
tants doit etre faite dans Jes memes conditions. 

Regle XXXIII. 

Capacite de Transport des Embarcations. 
1. Le nombre de personnes qu'une embar

cation de l'un des types reglementaires est 
apte a recevoir est egal au plus grand nom
bre entier contenu dans le quotient de la ca
pacite en metres (ou pieds) cubes, ou de la 
surface en metres (ou pieds) carres de l'em
barcation, par la valeur reglementaire de la 
capacite unitaire, ou de la surface unitaire 
(suivant le cas) qui est defini ci-apres pour 
chaque type. 

2. Les valeurs reglementaires des capaci: 
tes et surfaces unitaires sont Jes suivantes: 

Capacites unitaires. 

En metres I En pieds cubes 
cubes. anglais 

Embarcations ou
vertes, Classe I (a) 

Embarcations ou
vertes, Classe I (b) 

0.283 

0.255 

Surfaces unitaires. 

10 

9 

En metres En pieds carres 
carres. anglais. 

Classe II . . . . 0.325 3½ 

3. L'Administration a la faculte d'accep
ter, au lieu de 0.325 ou 3½ suivant le cas, un 
diviseur plus fai·ble, si un essai lui a fait 
reconnaltre que le nombre de places assises 
dans l 'embarcation pontee en question est plus 
eleve que celui qui resulte de !'application 
du premier diviseur ; toutefois, la valeur 
adoptee, en remplacement de 0.325 ou 3½ 
suivant le cas, ne peut etre inferieure a 0.280 
ou 3 suivant le cas. 

L' Administration qui aura use de cette fa. 
cul te doit communiquer au.x autres Admini
strations le compte rendu de l'essai effectue, 
accompagne des plans de l' embarcation pon
tee en question. 

R egle XXXIV. 

Limites de la Capacite. 

On ne doit pas inscrire sur une embarcation 
un nombre de personnes superieur a celui qu' 
on obtient par les methodes indiquees au pre
sent Reglement. 

Ce nombre doit etre reduit : 
1. lorsqu'il est superieur au nombre des 

personnes qui ont une place assise convenable, 
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oe dernier etant determine de telle £a90n que 
Jes personnes assises ne genent en rien le ma
niement des avirons; 

2. lorsque, clans le cas d'embarcations 
autres que celles de la Classe I , le frano-bord 
en pleine charge est infer ieur aux francs
bords indiques respecti vement pour Jes divers 
types. Dans ce cas, le nombre dont ii s'agit 
doit etre reduit clans toute la mesure neces
saire pour que le franc-ba rd en pleine charge 
soit au mains egal aux susdits francs-bards 
reglementaires. 

Dans Jes embarcations de la Classe II b. (i) , 
la partie surelevee du pant en abord peut etre 
consid0r0e comme offrant des p l aces ass ises. 

Regle XXXV. 

Empl,acement et poids des personnes. 

Dans Jes experiences ayant pour but d'eva
luer le nombre de personnes qu'une embar
cation ou qu'un radeau de sauvetage est apte 
a recevoir, chaque unite correspond a une per
sonne adulte, munie d'une brassiere de sauve
tage. 

Dans Jes verifications du franc-bord, Jes 
embarcations pontees doivent etre chargees 
d'un poids de 76 kilogrammes (165 livres 
anglaises) au moins pour chaque personne 
adulte que l'embarcation pontee est reconnue 
apte a recevoir. 

D'une £a9on generale, deux enfants ages de 
moins de 12 ans sont comptes pour une per
sonne. 

Regle XXXVI. 

Ar1nement des Embarcations et des Radeaux 
de Sauvetage. 

1. L 'armement normal de chaque embar
cation est le suivant: 

a . un nombre suffisant d'avirons pour la 
nage en pointe, plus deux avirons de re
change, et un aviron de queue; un jeu et 
demi de dames de nage ou de tolets; une 
gaffe; 

b. deux tampions pour chaque nable (ii 
n'est pas exige de tampons pour Jes nables 
munis de soupapes automatiques convena
bles); une ecope; un seau en fer galvanise; 

c. un gouvernail muni d'une barre franche 
ou a tire-veilles; 

d. deux hachettes ; 
e. un £anal garni; 
/. un ou plusieurs m ats, avec, au moins, 

une voil e solide, et le greement correspon
dant; 

g . un compas efficace; 
h.. une filiere exterieure en guirlande; 
i. une ancre flottante ; 
j. une bosse ; 
k. un recipient contenant quatre litres et 

demi (un gallon anglais) d'huile vegetale ou 
animale. Le recipient doit etre dispose de fa-
9on a permettre de repandre aisement l'huile 
sur l 'eau et construit de maniere a pouvoir 
etre amarre a l'ancre flottante; 

Z. un recipient etanche a !'air contenant 
des vivres a rai son d'un kilogramme (2 livres 
anglaises) par personne; 

m. un recipient etanche, avec un gobelet 

fixe pa r une aiguilette, contenant un litre (un 
quart anglais) d'eau douce par personne; 

n. au mains une douzaine de signaux rou
ges automatiques et une boite d'allumettes, le 
tout clans des recipients etanches; 

o. 500 grammes (une livre anglaise) de 
lait condense par personne; 

p. un coHre convenable pour recevoir le 
petit materiel d'armement; 

q. une embarcation admise a recevoir cent 
personnes ou plus doit etre pourvue d'un mo
teur et satisfaire aux prescriptions de la 
Regle XXVII. 

Les embarcations de sauvetage a moteur 
sont dispensees de porter Ull mat et des voiles 
et n'ont besoin que de la moitie de l'arme
ment normal d'avirons, mais elles doivent 
avoir deux gaffes. 

Les embarcations de sauvetage pontees ne 
doivent pas avoir de nable, mais elles doi
vent avoir a u moins deux pompes de cale. 

Dans le cas d'un navire a passagers affecte 
a l'Atlantique ord (au nord du parallele 35 
degres de latitude Nord), une partie seule
ment des embarcations doit etre pourvue de 
mats et voiles et la quantite de lait condense 
doit etre reduite de moitie . 

2. Lorsque le nombre d'embarcations est 
superieur a 13, une d'elles Sera a moteur, et 
si le nombre est superieur a 19 ii doit y avoir 
deux embarcations a moteur. Ces embarcations 
a moteur doivent etre munies d'une installa
tion radiotelegraphique et d'un projecteur. 

Les conditions de portee et de puissance 
auxquelles doit satisfaire !'installation radio
telegraphique doivent etre determinees par 
chaque Administration. 

Le projecteur doit etre constitue par une 
lampe d'au moins 80 watts, un re flecteur ef
ficace et une source d'electricite permettant 
d'ecla irer effectivement un objet de couleur 
claire sur une zone d'environ 18 metres (60 
pieds) de largeur, a une distance de 180 me
tres (200 yards) pendant une duree totale de 
six heures, et en Ionctionnant sans interrup
tion pendant au moins trois heures. 

Lorsque !'installation radiotelegraphique et 
le projecteur sont alimentes par la meme 
source, cell e-ci doi t etre assez p.uissante pour 
assurer le Ionctionnement simultane des deux 
appareils. 

3. L'armement normal de tout radeau de 
sauvetage approuve contient: 

a. quatre avirons; 
b. cinq tolets; 
c. un signal pyrotechnique de bouee de 

sauvetage; 
d . une ancre flottante ; 
e. une bosse; 
/ . un recipient contenant: quatre litres et 

demi (1 gallon anglais) d'huile vegetale ou 
animale; le recipient doit etre dispose de 
fac,on a permettre de repandre aisement 
l'huile sur l'eau et construit de maniere a 
pouvoir etre amarre a l'ancre flottante; 

g. un recipient etanche a !'air contenant 
des vivres a raison d'un kilogramme (2 livres 
anglaisesj de v ivres par personne; 
. h; un recipie~t _etanche, avec un gobelet 

fixe par une a1gu1llette, contenant un litre 
(un quart anglais) d'eau douce par personne ; 
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i. au rnoins une douzaine de signaux rou
ges automatiques et une boite d'allumettes, le 
tout daos des recipients etanches. 

4. Dans le cas d'un navire affect.e a des 
voyages internationaux courts, I' Administra
tion peut dispenser Jes embarcations de porter 
l'armement prescrit par Jes alinea's /, l et o 
du paragraphe 1 et de satisfaire aux pres
criptions du paragraphe 2; elle peut aussi 
dispenser Jes radeaux de sauvetage de porter 
l' armement prescrit par l'alinea g du para
graphe 3. 

Regle XXXVII. 
I nstallation et Manreuvre des Embarcations et 

des Radeaux de Sauve~age. 
1. Sous reserve des prescrip'tions de l a 

Ragle XXXVIII, Jes embarcations de sauve
tage peuvent etre placees l'une au-dessus de 
I' autre ou elles peuvent, sous certaines con
ditions que pourra imposer !'Administration, 
etre placees l'une dans l'autre; toutefois, 
quand des embarcations ainsi disposees doi
vent etre soulevees avant d'etre mises a l'eau, 
on ne Jes admettra que s'il est prevu un ap
pareil mecanique a moteur pour Jes soulever. 

2. Les embarcations de sauvetage et Jes 
radeaux de sauvetage mis en complement des 
embarcations placees wus bossoirs peuvent 
etre arrimes par le travers d'un pant, d'un 
chateau ou d'une dunette et assu jettis de 
telle sorte qu'ils a ient toute chance de flatter 
en se liberant du navire, si on n'a pas le 
temps de les mettre a l'eau. 

3. Le plus grand nombre possible des em
barcations complementaires auxquelles s'ap
plique le paragraphe 2 doit pouvoir etre mis 
a l'eau d'un bard quelconque du navire, au 
moyen de dispositifs approuves permettant de 
Jes transporter d'un bard a l'autre du pant. 

4. Les embarcations ne peuvent etre pla
cees sur plus d'un pant que si des mesures 
sont prises pour eviter que Jes embarcations 
d'un pant inferieur ne soient avariees par Jes 
embarcations placees sur le pant au-dessus. 

5. On ne doit pas mettre d'embarcations 
a !'extreme avant ni dans un emplacement ou 
elles viendraient a une distance dangereuse 
des propulseurs, au moment de leur mise a 
l'eau. 

6. Les bossoirs doivent etre de forme ap
prouvee et disposes sur un ou plusieurs pants, 
de telle maniere que les embarcations pla
cees au-dessus de chacun d'eux puissant etre 
mises a l'eau avec securit.e sans gener la ma
nceuvre des autres bossoirs. 

7. Les bossoirs, poul ies, garants et autres 
accessoires doivent avoir une resistance suf
fi sante pour permettre de mettre a l'eau, avec 
securit.e, Jes embarcations contenant leur com
plet chargement de personnes et de materiel , 
meme si le navire a une bande de 15 degres 
d'un bard quelconque. Les garants doivent 
etre assez longs pour permettre d'atteindre 
l'eau, le navire etant a son tirant d'eau mini
mum a la mer et ayant une bande de 15 
degres. 

8. Les bossoirs doivent etre pourvus d'ap
paraux d'une force suffisante pour permettre 
de mettre dehors Jes embarcations, avec leur 
equipage et leur armament au complet, mais 

sans passagers, avec la bande contraire la 
plus forte pour l aquelle ii sera ensuite pos
sible d'arnener l'embarcation a l'eau. 

9. Les embarcations attachees aux bossoirs 
doivent avoir Ieurs palans prets a etre utilises 
et des dispositions doivent etre prises pour que 
Jes embarcations soient rapidement I iberees 
des palans, sans qu'il soit necessaire que 
cette manceuvre soit simultanee pour Jes deux 
pal ans . 

10. Lorsque le merne jeu de bossoirs sert 
pour plus d'une embarcation, ii doit y avoir 
des palans distincts pour chaque embarcation 
si Jes garants sont en cordage; mais des pa
l ans distincts ne sont pas exiges si on emploie 
des garants metalliques avec un dispositif me
canique pour Jes rentrer. Les appareils em
ployes doivent permettre de mettre a l'eau 
Jes embarcations avec ordre et rapidite. 

Lorsqu'un dispositif mecanique est employe 
pour rentrer Jes garants, ii doit etre complet.e 
par une commande a main effi cace. 

11. Dans Jes voyages internationaux courts, 
si la hauteur du pant des embarcations au
dessus de la flottaison correspondant au plus 
faible tirant d'eau du navire a la mer ne de
passe pas quatre metres cinquante (16 pieds), 
on n'appl iquera pas les prescriptions des pa
ragraphes 7, 8 et 10 ci-dessus. 

Ragle XXXVIII. 
Nombre et Capacite des Embarcations et des 

Radeaux de Sauvetage, &c., ...... Bossoirs. 
1. Tout navire doit avoir un nombre de 

jeux de bossoirs determine d'apres sa longueur, 
par la Calonne A du tableau insere a la 
Regle XXXIX, sous reserve qu'il ne sera pas 
exige un nombre de jeux de bossoirs supe
rieur a celui des embarcations necessaires pour 
recevoir toutes Jes personnes presentes a bard. 

Sous chaque jeu de bossoirs doi t etre atta
chee une embarcation de la Classe I. Si Jes 
embarcations de sauvetage attachees aux bos
soirs ne fournissent pas une place suffisante 
pour recevoir toutes Jes personnes presentes 
a bard, on doit installer des embarcations ad
ditionnelles du l'un des types reglementaires. 
Tout d'abord une embarcation additionnelle 
doit etre placee sous chacune des embarca
tions attachees aux bossoirs. Lorsque celles
ci auront ere installees, le reste des embar
cations sera place en retrait. Toutefois Jes 
diverses Administrations, si elles estiment que 
Jes radeaux de sauvetage sont plus rapidement 
utilisables et par ailleurs plus efficaces que 
Jes embarcations de sauvetage, en cas d'ur
gence, peuvent permettre d'installer des ra
deaux de sauvetage, pourvu que la capacit.e 
totale des embarcations du navire soit au 
mains egale au minimum fixe par la Calonne 
C du tableau insere a la Regle XXXIX. 

Lorsque, dans ]'opinion d'une Administra
tion, ii n'est ni pratiquement possible, ni 
raisonnable de mettre sur un navire le nombre 
de jeux de bossoirs exige par la Calonne A 
du tableau insere a la Regle XXXIX, cette 
Administration peut, dans certains cas excep
tionnels, autoriser une reduction du nombre 
de jeux de bossoirs, pourvu, toutefois, que ce 
nombre ne soit pas inferieur au nombre re
duit fixe par la Calonne B et aussi que la 
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(A.) (B.) (C.) (D.) ,. ., ' . Capacitt\ C!'-J?acitt\ 
Longueur enregistree du Navire. ::s """"""' minimnm ., o! C mlilllllUm 

>-:, ~di des Embar- des Embar-., """'., cations de cations de "O ~<Q);::::; 

s ~~~ Sauvetage. Sauvetage. 

" 
., C 

s . .., P<o 

"§.~ ·;:;·s~ .; .; 
"O o< g. " "' 

., 
"' . 0 ..0 ..0 s gJ ..., ""' " 

., 
" 

., 
Metres. Pieds anglais. ., 0 ~-s ~ 0 ~ -23 0 ~ -~ .a~ ... "' "' 

0 C: 
"' 

0 o! 
..0"'"' " .,on ., 

l'll "E'o s., SO·- ... "O C 
,.. 

"O C .., .., 
o"O 0~ s /4) ., ol ,<.: ., ol 

z z ::,. ~ ::,. p:; 

31 et au-dessous de 37 100 et au-dessous de 120 2 2 28 980 11 400 
37 

" 
43 120 

" 
140 2 2 35 1.220 17 600 

43 
" 49 140 

" 
160 3 2 44 1.550 24 850 

49 
" 53 160 

" 
175 3 3 53 1.880 33 l.150 

53 " 58 175 
" 

190 3 3 68 2.390 37 1.300 
58 

" 
63 190 

" 
205 4 4 78 2.740 41 l.41i0 

63 
" 

67 205 
" 

220 4 4 94 3.330 45 UiOO 
67 

" 70 220 
" 

230 5 4 llO 3.900 48 1.700 
70 

" 
75 230 

" 
245 5 4 129 4.560 52 1.850 

75 
" 

78 245 
" 

255 6 5 144 5.100 60 2.100 
78 

" 
82 255 

" 
270 6 5 160 5.640 68 2.400 

82 
" 

87 270 ,. 285 7 5 175 6.190 76 2.700 
87 

" 
91 285 

" 
300 7 5 196 6.930 85 3.000 

91 " 
96 300 

" 
315 8 6 214 7.550 94 3.300 

96 ., 101 315 
" 

330 8 6 2:!5 8.290 105 3.700 
101 

" 
107 330 

" 
350 9 7 255 9.000 ll6 4.100 

107 
" 

ll3 350 
" 

370 9 7 273 9.630 125 4.400 
ll3 

" 
ll9 370 

" 
390 10 7 301 10.650 133 4.700 

ll9 
" 

125 390 
" 

410 JO 7 331 11. 700 144 5.100 
125 

" 
133 410 

" 
435 12 9 370 13.060 156 5.500 

133 
" 

140 435 
" 

460 12 9 408 14.430 170 6.000 
140 

" 
149 460 

" 490 14 10 4:'il 15.920 185 6.550 
149 

" 
159 490 

" 
520 14 10 490 17.310 201 7.100 

159 
" 

168 520 
" 

550 16 12 530 18.720 217 7.650 
168 

" 
177 550 

" 
580 16 12 576 20.350 

177 
" 

186 580 
" 

610 18 13 620 21.900 
180 

" 
195 610 

" 
640 18 13 671 23.700 

195 
" 

204 640 
" 

670 20 14 717 25.350 
204 

" 
213 670 

" 
700 20 14 766 27.050 

213 
" 

223 700 
" 

730 22 15 808 28.560 
223 

" 
232 730 

" 
760 22 15 854 30.180 

232 
" 

241 760 
" 

790 24 17 908 32.100 
241 

" 
250 790 

" 
820 24 17 972 34.350 

250 
" 

261 820 
" 

855 26 18 1.031 36.450 
261 

" 
271 855 

" 
890 26 18 1.097 38.750 

271 
" 

282 890 
" 

925 28 19 l.160 41.000 
282 

" 
293 925 

" 
· 960 28 19 1.242 43 .880 

293 
" 

303 980 
" 

995 30 20 1.312 46.350 
303 " 

314 995 
" 

1.-.030 30 20 l.380 48.750 

Note sur (A) et (B). - Lorsque la longueur du navire depasse 314 metres (equivalant a 1,030 
pieds anglais) !'Administration doit determiner le nombre de jeux de bossoirs que !edit navire 
doit recevoir. Copie de la decision doit etre donnee aux antres Administrations. 

Note sur (C) et (D). -- Pour !'application de ce Tableau la capacite d'une embarcation de 
la Classe II s'obtient en multipliant le nombre de personnes pour lequel l'embarcation est 
certifiee par 0,283 pour obtenir la capacite en metres cubes et par 10 pour obtenir la capacite 
en pieds cubes. 

Note sur (D.) - Lorsque la longueur du navire est au-dessous de 31 metres (equivalant a 
100 pieds) ou qu'elle dtlpasse 168 metres ·(equivalant a 550 pieds) la capacittl cubique des em
barcations de sauvetage doit etre determinee par !'Administration. 
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-capacite totale des embarcations du navire 
soit au mains egale au minimum exige par la 
Calonne C. 

2. Un navire affecte a des voyages inter
nationaux courts doit avoir un nombre de 
jeux de bossoirs d'apres sa longueur, fixe par 
Calonne A du tableau insere a la Regle 
XXXIX. Sous chaque jeu de bossoirs doit 
etre attachee une embarcation de la Classe I. 
Si Jes embarcations de sauvetage attachees 
aux bossoirs n'ont pas la capacite minimum 
13xigee par la Calonne D du tableau de la 
Regle XXXIX, et si elles ne contiennent pas 
une place pour chaque personne presente a 
bard, on installera des embarcations de sauve
tage complementaires d'un des types regle
mentaires, des radeaux de sauvetage approu
ves ou d'autres engins flottants approuves, de 
fa9on a ce qu'il y ait ainsi une place suffi
sante pour toutes Jes personnes presentes a 
bard. 

Lorsque, dans !'opinion d'une Administra
tion, ii n'est ni pratiquement possible, ni 
raisonnable de mettre sur un navire effectuant 
des voyages internationaux courts, le nombre 
de jeux de bossoirs exige par la Calonne A 

du tableau insere a la Regle XXXIX, !'Ad
ministration peut, dans certains cas excep
tionnels, autoriser une reduction dans le nom
bre de jeux de bossoirs, pourvu, toutefois, que 
<:e nombre ne soit pas inferieur au nombre 
reduit exige par la Calonne B et aussi que 
la capacite totale de embarcations du navire 
soit au moins egale au minimum exige par la 
Colonne D. 

Regle XXXIX. 

Tableau relatif a= Bossoirs et a la Capacite 
des Embarcations de sauvetage. 

Le Tableau ci-apres fixe, d'apres la lon
gueur du navire: 

A. le nombre minimum de jeu,z; de bossoirs 
a installer et sous chacun desquels doit etre 
attachee une embarcation de la Classe I 
conformement a la Regle XXXVIII ci-dessus; 

B. le nombre reduit de jeux de bossoirs qui 

Longueur du navire. 
Metres. 

peut etre admis exceptionnellement, conforme
ment a la Reg le XXXVIII; 

C. la capacite minimum requise pour les 
embarcations de sauvetage comprenant les 
embarcations sous bossoirs et Jes embarcations 
additionnelles, conformement a la Regle 
XXXVIII; 

D. la capacite minimum requise pour les 
embarcations de sauvetage sur un navire ef
fectuant des voyages internationaux courts. 

Zie tabel op pag. 5\)8. 

Regle XL. 
Brassieres de Sauvetage et Bouees de 

Sauvetage. 
1. Uune brassiere de sauvetage doit rem

plir les conditions suivantes: 
a. etre de matiere et de construction ap

prouvees; 
b. etre capable de soutenir en eau douce, 

pendant vingt-quatre heures, sans couler, un 
poids de fer de 7 kilogrammes 600 (16,6 
livres anglaises); 

c. etre reversible. 
Sont prohibees Jes brassieres dont la flotta

bilite est assuree au moyen de compartiments 
a air. 

2. Une bouee de sauvetage doit remplir 
les conditions suivantes: 

a. etre, soit en liege massif, soit en toute 
autre matiere equivalente; 

b. etre capable de soutenir en eau douce, 
pendant vingt-quatre heures, sans couler, un 
poids de fer d'au moins 14,6 kilogrammes (32 
livres anglaises). 

Sont prohibees les bouees de sauvetage dont 
le remplissage est constitue par du jonc, du 
liege en copeaux ou en grains, ou par toute 
autre substance a l'etat de dechets et sans 
cohesion propre ainsi que Jes bouees dont la 
flottabilite est assuree au moyen de compar
tiinents a air necessitant une insufflation 
prealable. 

3. Le nombre minimum de bouees de sau
vetage dont doivent etre munis Jes navires est 
fixe par le tableau suivant: 

Pieds anglais. I 
Nombre 

minimum 
de bonees. 

Au-dessons de 61 . ·. 
61 et au-dessous de 122 

122 et au-dessous de J 83 
18:i et au-dessous de 244 
244 et au-dessus . . 

Au-dessous de 200 . . . . 
200 et an-dessous de 400 . 
400 et au-dessous de GOO . 
600 et au-dessous de 800 . 
600 et au-dessuR . 

8 
12 
18 
24 
30 

4. Toutes les bouees doivent etre pourvues 
de guirlandes solidement amarre·es: ll doit y 
avo1r une bouee au moins, de chaque bard, 
qui soit pourvue d'une ligne de sauvetage 
longue de 27 m. 50 (15 brasses) au moins. 
Le nombre des bouees de sauvetage lumineuses 
ne doit pas etre inferieur a la moitie du 
nombre total des bouees de sauvetage et ne 
doit en aucun cas descendre au-dessous de six. 
Les fusees correspondantes doivent etre auto
matiques, efficaces, et ne doivent pas s'etein
dre dans l'eau; elles doivent etre disposees au 

voisinage de leurs boueees, avec les organes 
de fixation necessaires. 

5. Toutes les brassieres et bouees de sauve
tage doivent etre installees a bard de fa90n 
a etre a portee immediate de toutes les per
sonnes embarquees; leur position doit etre 
nettement indiquee de maniere a etre connue 
des i nteresses. 

Les bouees de sauvetage doivent pouvoir 
toujours etre larguees instantanement et ne 
comporter aucun dispositif de fixation per
manente. 
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Regle XLI. 

Canotiers brevetes. 

Pour obtenir le brevet special de canotier 
prevu a !'Article 22 de la presente Conven
t ion, le postulant doit justifier qu'il est exerce 
dans la manreuvre complete de mise a l'eau 
des embarcations de sauvetage et dans le ma
niement des avirons; qu'il possede la connais
sance et la pratique de la manreuvre des em
barcations elles-memes; et qu' ii est, en outre, 
capable de comprendre Jes ordres relatifs au 
service de ces divers engins et de repondre a 
ces ordre . 

II doit y avoir pour chaque embarcation ou 
radeau de sauvetage un nombre de canotiers 
au moins egal a celui qui est prevu au ta
bleau ci-dessous: 

Le nombre 
minimum 

Si le nombre de personnes est.: de canotiers 
brevetes doit 

etre de: 

Moins de 41 personnes 2 
De 41 a 61 personnes . 3 
De 62 a 85 personnes . . 4 
Au-dessus de 85 personnes 5 

R egle XLII. 

P ersonnel des Embarcatiom de Sauvetage. 
Un officier de pont ou un canotier brevete 

doit etre charge de chaque embarcation ou 
ra deau de sauvetage et ii lui sera egalement 
designe un suppleant. Celui qui est charge 
d'une embarcation doit avoir la liste de son 
personnel et s'assurer que les ho=es places 
sous ses ordres connaissent respectivement 
leurs postes et leurs fonctions. 

A toute embarcation a moteur doit etre 
affecte un ho=e sachant conduire le moteur. 

Un homme sachant se servir d'une instal
lation radiotelegraphique et d'un projecteur 
doit etre affecte a chaque embarcation com
portant ces appareils. 

Un ou plusieurs officiers doivent etre char
ges de veiller a ce que les embarcations, ra
deaux de sauvetage, engins flottants et autres 
engins de sauvetage soient toujours prets a 
etre ut ilises. 

Regle XLIII. 

Decouverte et Extinction de l ' I ncendie. 
1. Un serv ice effectif de ronde doit etre 

organise de tell e maniere que tout co=en
cement d'incendie soit promptement decouvert. 
En outre, un systeme d'avertisseurs d'incen
die ou de detecteurs d'incendie doit etre in
stalle, pour indiquer ou enregistrer automa
tiquement dans un ou plusieurs points ou 
stations ou ces indica tions peuvent etre ra
pidement observees par Jes officiers et !'equi
page, !'ex istence ou !' indication d'un incendie 
dans toutes Jes parties du navire inaccessibles 
au service de ronde. 

2. Chaque navire doit disposer de pompes 
a incendie puissantes mues par la vapeur ou 
par toute autre energie. Ces pompes sont au 

nombre de deux pour Jes navires de moins de 
quatre mille tonneaux de jauge brute, et le 
trois pour les navires plus grands. Elles doi
vent etre assez puissantes pour debiter cha
cune une quantite d'eau suffisante par deux 
jets energiques simultanes en un point quel
conque du nav ire. Elles doivent etre mises, 
avant l'appareillage, en etat de fonctionner 
sans dela i. 

3. Les tuyautages d'incendie doivent per
mettre de diriger rapidement deux jets d' eau 
energiques simultanes dans une region quel
conque d'un entrepont habite dont Jes portes 
etanches et Jes portes contra l'incendie sont 
fermees. Les manches a incendie et Jes tuyau
tages doi vent etre largement proportionnes et 
fa its de matieres convenables. Les raccords de 
tuyautages doivent etre dans chaque entre
pont installes de tell e maniere que les man
ches puissent s'y a dapter facilement. 

4. Dans tout espace occupe par le charge
ment, on doit pouvoir diriger rapidement et 
simultanement au moins deux jets d'eau puis
sants. En outre, des dispos itions doivent etre 
prises pour amener rapidement par un tuyau
tage fixe, dans chaque compartiment occupe 
par des marnhandises, un gaz extincteur en 
quantite telle que le volume de gaz libre soit 
au moins egal a trent pour cent du volume de 
la plus grande cale du navire. Sur les navires 
a vapeur, on peut accepter de la vapeur en 
quantite equivalente. L'installation pour !'ex
tinction par le gaz ou la vapeur n'est pas 
obligatoire sur les navires de moins de 1000 
tonneaux de jauge brute. 

5. Des extincteurs d'incendie portatifs d'un 
type a fluide doivent etre prevus en nombre 
convenable. Chaque compartiment de la 
tranche des machines doit en recevoir au 
moins deux. 

6. II doit y avoi r a bord deux equipements 
composes chacun d'un casque ou d'un appa
reil respiratoire et d'un £anal de surete. Ils 
doivent etre deposes en deux endroits diffe
rents. 

7. Sur les navires a vapeur dans lesquels 
les chaudieres pri ncipales sont chauffees au 
combustible liquide, en outre de dispositifs 
permettant d 'amener rapidement et simulta
nement deux jets d'eau puissants en tout point 
de la tranche des m achines, on doit installer; 

a. des distributeurs convenables pour pro
jeter de l'eau en pluie sur le combestible li 
quide sans agitation anormale de la surface; 

b. dans chaque rue de chauffe, un recipient 
con tenant 283 decimetres cubes ( 10 pi eds 
cubes) de sable, de sciure de bois impregnee 
de soude, de toute autre matiere seche ap
prouvee et des ecopes pour la repandre; 

c. clans chaque chaufferie et dans tout lo
cal de machines ou se trouve une partie de 
!'install ation de combustible liquide, deux ex
tincteurs portatifs d'un type distributeur de 
mousse ou d'un autre agent approuve efficace 
pour eteindre un incendie de combustible li
quide; 

d. des dispositifs pour produire et distri
buer rapidement de la mousse sur toute la 
surface inferieure de la chaufferie ou de cha
cune des chaufferies, s'il y en plusieurs, et 
de toute partie des II\achines qui renferme 
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des pompes a combustible ou des caisses de 
decantation. La quantite de mousse a pro
duire doit etre suffisante pour couvr ir sur 
une epaisseur de 15,24 centimetres (6 pouces ) 
la surface totale des toles fo rmant dans un 
compartiment quelconque de pl afond du wa
terballast , OU de celles du borde exteri eur la 
ou ii n'y a pas de waterball ast. Si le com
par t iment des m achines et celu i des chaudie
res ne sont pas completement separes et si le 
combustibl e l iquide peut p asser de Ja cale de 
la chauffer ie da ns celle des machines le com
partiment des machines et la chau£fer ie se
ront cons ide res comme formant un seul com
partiment. L' appare il do it pouvoir etre m is en 
m a rche et cont role de l' exteri eur du com
partiment ou l ' incendie peut eclater ; 

e. en outre de ce qui precede, ii doit y 
avo ir sur Jes navires a vapeur n'ayant qu'une 
chauffer ie, un extincteur a mousse et sur Jes 
navires ayant pl us d'une chaufferi e deux 
extincteurs a mousse d 'a u moins 136 li tres 
(30 gallons) de ca pacite. Ces extincteurs doi
vent et.re pourvus de tuyaux sur devidoirs 
permettant d 'atteindre toutes Jes p ar t ies des 
chaufferies et des locaux contenant Jes pom
pes a combustible. Des apparei ls d' une effi~ 
cacite equivalente peuvent etre acceptes au 
lieu d'extincteurs de 136 li tres (30 gallons) · 

/ . tous Jes recipients et Jes valves qui se;
vent a Jes mettre en ceuvre doivent etre a ise
ment accessibles et places de telle sorte qu'il s 
ne soient pas fac ilement rendus inutilisables 
par un commencement d' incendie. 

8. D ans Jes nav ires a moteurs a combus
t ion interne, en outre des dispos it ifs permet
tant d'amener rapidement et simultanement 
deux jets d'eau puis a nts sur tous Jes points 
de la tranche des machines et egalement des 
distributeurs d'eau en pluie, on doit installer, 
dans chaque local des machines, Jes extinc
teurs a mousse suivants: 

a. au mains un extincteur approuve de 45 
li tres (10 gallons), et, en outre, par 1,000 CV 
de pu,ssance a u £rein des machi nes un ex
tincteur approuve de 9 litres (2 'gallons), 
sans que le nombre tota l d'extincteurs de 9 
lit.res P.ui?se e t.re inferieur a deux, ni qu'il en 
s01t ex1ge plus de six; 

b. lorsqu' il y a dans la t ranche des m a
chines, une ch audiere aux ilia ire a u lieu de 
l 'extincteur de 45 li lres (10 gallons ) men
tionne ci-dessus, ii doit en etre installe un de 
136 li t r.es (30 gallons ) avec son tuyautage 
approprn\ ou tout a utre dispos itif approuve 
de distribution de mousse. 

9. Sur Jes nav ires a vapeur ut ilisant le 
combustible liquide, si la chambre des m a
chines et la chaufferie ne sont p as complete
ment separees par une cloison metall ique et si le 
combust ible liquide peut passer de la cale de la 
chaufferie da ns celle de la m achine, une des 
pompes a incendie doit e t re placee dans le 
tunnel ou dans un a utre esp ace hors de la 
tranche des m achines. S'il est ex ige plus de 
deux pompes a incendie, e lles ne doivent pas 
etre pl acees toutes dans le meme local. 

10. Lorsqu' il est specifie un type specia l 
d' appareil , d' agent extincteur ou d'insta lla
t ion, tout autre type peut etre accepte s'il 
n'est pas _ mains effi cace que le type specifie. 

P ar exemple, un appareil a acide carbonique 
peut et re admis a u lieu d'une installation a 
mousse (paragr aphe 7, a lineas d et e, pourvu 
que la quant ite d' acide carbonique transpor
tee soit suffi sante pour fou rnir une satura
t ion de 25 pour cent de gaz pour le volume 
brut de la chaufferie mesure jusqu'a u som
:net des chaudieres. 

11 . Toutes Jes install ations pour !'extinc
tion de l'incendie doivent etre entie rement 
v isitees une fois par an par un inspecteur 
designe par I ' Adm inistration. 

Regle XLIV. 

R ole d' Appel . 

Le role d'appel fixe Jes fonctions des divers 
membres de !'equ ipage en ce qui concerne: 

a. l a fe rmeture des portes etanches, va n
nes, &c.; 

b. l' armement des embarcations, des ra
deaux de sauvetage et des engins flottants en 
general ; 

c. la mise a l'eau des embarca_t ions sous 
bossoirs; 

d . la prepar ation generale des autres em
barcations, des radeaux de sauvetage et des 
eng ins fl ottants; 

e. le rassemblement des passagers; 
/. !'extinction de l'incendie. 
Le role d'appel fixe les fonctions que Jes 

agents du serv ice general ont a remplir au 
regard des passagers, en cas d 'alarme. Ces 
fonctions comprennent notamment: 

a. l ' a le rte a donner a ux passagers; 
b. le so in de leur fa ire revetir et a juster 

convenablement Jes brassieres de sauvetage; 
c. leur rassemblement aux postes d' appel · 
d. le service d 'ordre aux passages et a u~ 

echell es et, d'une fa90n generale, tout ce qui 
concerne la ci rnula tion des passagers. 

Le role d'appel prevoit Jes s ignaux spe
ciaux pour l' appel de tout !'equipage aux pas
tes d'embarcations ou d'incendie. II doit, en 
outrei conteni r une descript ion complete de 
ces s,gnaux. 

Regle XLV. 

A ppels et Exercices. 

U n appel de !'equipage pour exercice d' em
barcations doit etre fait, autant que possible, 
chaque sema ine et, sur Jes navires ou le 
voyage dure plus d'une sema ine, avant de 
prendre la mer. Les dates ou auront lieu ces 
exercices seront inscrites au journal de bard 
reglementa ire et si , au cours d' une semaine, 
aucun exercice n' a eu lieu, Jes raisons pour 
lesquelles cet exercice n'eta it pas poss ible de
vront etre mentionnees dans ce journal. 

Lorsque le voyage doit durer plus d'une 
serna ine, ii devrait etre fa it un exercice pra
tique par Jes passagers, au debut du voyage. 

Les exercices d 'emba rcations doivent se 
fa ire en employant a tour de role Jes diffe
rents groupes d' embarcations. Les inspections 
et exercices doivent etre conduits de m aniere 
que !'equipage possede la conna issance com
plete et la pratique des fonctions qu' il a a 
rem pi ir et que toutes Jes embarcations e t tous 
Jes engins de sauveta ge du navire, a insi que 
leurs apparaux, soient toujours prets a. etre 
u t ilises immediatem ent. 
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Le signal d'appel pour appeler les pas
sagers aux pastes d'appel consistera en une 
succession d'au moins six coups courts, suivis 
d'un coup long, de la sirene ou d.1 siffiet. En 
outre, sur tous Jes navires autres que ceux 
qui effectuent des voyages internationaux 
courts, on doit faire clans tout le navire des 
signaux commandes electriquement de la pas
serelle. La signification de tous Jes signaux 
interessant Jes passagers doit etre clairement 
indiquee en plusieurs langues sur des pan
cartes affichees clans Jes cabines et autres lo
caux ponr passagers. 

SECURITE DE LA NAVIGATION. 

R agle XLVI. 
Trcw,sn,ission de R enseignements. 

La transmission de rense ignements concer
nant Jes glaces, epaves, tempetes tropicales ou 
tout autre danger immediat pour la naviga
tion est obligatoire. Aucune forme speciale 
de transmission n'est imposee. L'information 
peut etre· iransmise soit en langage clair (de 
preference en anglais), soit au moyen du 
Code international de Signaux (signaux radio
telegraphiques). Elle devrait etre transmise, 
precedee de CQ a tous des navires et devrait 
etre egalement envoyee au premier point de 
la cote ou la communication peut se faire 
avec priere de transmettre a l'autorite com
petente. 

Tous les messages transmis en vertu de !'Ar
ticle 34 de la presente Convention seront pre
cedes du signal de securite TTT suivi d'une 
indication sur la nature du danger, par exem
ple: TTT Glace; TTT Epaves; TTT Tem
pete; TTT Navigation. 

Information requise. 

Les renseignements a fournir sont Jes sui
vants, l'heure, etant, clans tous Jes cas, l'heure 
moyenne de Greenwich: 

a. Glaces, Epaves et autres Dangers imme
diats pour la Navigation. 

1. la nature de la glace, de l'epave ou du 
danger observes ; 

2. l a position de la glace, de l' epave ou 
du danger observes en dernier lieu; 

3. la date et l'heure ou !'observation a ete 
faite. 

b. T empetes tropicales. - (Ouragans aux 
Antilles, typhons dans Jes mers de Chine, cy
clones clans !'Ocean Indien et tempetes de 
meme nature clans Jes autres regions. ) 

1. Messages signal ant qu'unc tempete tro
picale a ete rencontree. - Cette obligation 
doit etre comprise clans un esprit large et 
!'information dev_rait etre transmise toutes Jes 
fois que le capitaine a lieu de croire qu-une 
tempete tropicale sevit clans son voisinage. 

2. Renseignements meteorologiques. - Vu 
!'aide precieuse qu'assurent les renseignements 
meteorologiques exacts en determinant la po
sition et le mouvement des centres de tem
pete, tout capitaine de navire devrait ajouter 
ii. son message d'avertissement le plus de 
renseignements me'teorologiques qu'il Jui sera 
possible parmi Jes suivants: 

a. pression barometrique (millibars, pou
ces anglais ou millimetres); 

b. changement clans la pression barometri
que (le changement survenu pendant la pe
riode de deux a quatre heures qui precede); 

c. direction du ~ent (vraie et non magne
tique); 

d. force du vent ( echelle Beaufort, ou 
echelle decimale); 

e. etat de la mer (calme, moderee, forte, 
demontee); 

/. houle (moderee, moyenne, forte) et la 
direction d'ou etle vient. 

Lorsque la pression barometrique est indi
quee, Jes mots ,,millibars, pouces anglais, ou 
millimetres", suivant le cas, devraient etre 
ajoutes a la lecture faite et il y aurait lieu de 
toujours indiquer si la lecture est corrigee ou 
non. 

Lorsque des variations barometriques sont 
signalees, la route et la vitesse du navire de
vraient toujours etre indiquees. 

Tous Jes caps indiques doivent etre vrais et 
non magnetiques. 

3. H eure, date et position du navire. -
Ces renseignements doivent s'appliquer a 
l'heure et a la position ou Jes observations 
meteorologiques ont ete prises et non a celle 
OU le message a ete prepare OU expedie. Dans 
tous Jes cas, l 'hem·e doit etre l'heure moyenne · 
de Greenwich. 

4. Observations ulterieures. - Lorsqu'un 
capitaine a signale une tempete tropicale, ii 
est souhaitable mais non obligatoire de re
lever d'autres observations et de Jes trans
mettre a des intervalles de trois heures tant 
que le navire reste sous !'influence de la 
tempete. 

Exemples. 
Glace. 

TTT Glace. Grand iceberg aper~u a 4605 
N., 4410 W., a 0800 GM~. 15 mai . 

Epave. 
TTT Epave. Epave observee presque sub

m ergee ii. 4006 N., 1243 W., a 1630 GMT. 
21 avcil. 

Danger pour la Navigation. 
TTT Navigation. Bateau phare Alpha pas 

a son poste 1800 GMT. 3 janvier. 
T empete tropicale. 

TTT Tempete. Subissons tempete tropicale. 
Barometre corrige 994 millibars, baisse ra
pidement. Vent NW. force 9 Beaufort, forts 
grains. Houle E. Route ENE., 5 noeuds, 
2204 N., 11354 E., 0030 GMT. 18 aout. 

TTT Tempete. Les apparences indiquent 
l'approche d'un ouragan. Barometre corrige; 
29.64 pouces en baisse. Vent NE., force 8 
Beaufort. Houle moyenne du NE. Grains 
de pluie frequents. Route 35 degres, 9 noeuds. 
2200 N ., 7236 W. 1300 GMT. 14 septembre. 

TTT Tempete. Les conditions indiquent la 
formation d'un cyclone intense. Vent S. ¼ 
SW., force 5 Beaufort, Barometre non cor
rige 753 rn/m a baisse de 5 rn/m pendant Jes 
trois dernieres heures. Route N. 60 W., 8 
noeuds. 1620 ., 9302 E. 0200 GMT. 4 
mai. 

TTT Tempete. Typhon clan le SE. Le 
vent augmente du nord et le barometre baisse 
rapidement. Position 1812 N., 12605 E., 0300 
GMT. 12 juin. 
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C E RT IF I C A T S. 
R~GLE XLVII. 

Modelo de Certlflcat de Securlte pour 
Navlre a Passagers. 

CERTIFICAT DE SECURITE. 
(Cachet ojjiciel.) 

un 
( N ationalite.) 

pour ---- voyage international. 
un court 

Delivre en vertu des dispositions de la 

CONVEN'rION INTERNATIONALE POUR 
LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE 

EN MER, 1929. 

Norn du 
Navire. 

Numeroou 
Lettres 

distinctifs 
du Navire. 

Le Gouvernement 
J e, soussigue, 

Port 
d'Immatri- Tonnage 

culation. brut. 

(N om) certifie 
(Nom) certifie 

I. Que le navire susvise a ete dtiment vi
site conformement aux dispositions de la Con
vention internationale precitee. 

II. Qu'a la suite de cette visite, ii a ete 
constate que le navire satisfait aux prescrip
tions de ladite Convention en ce qui concerne: 

1. la coque, les machines et les chau
dieres principales et auxiliaires; 

2. les dispositions et les details relatifs 
au compartimentage etanche; 

3. Jes lignes de charge de comparti
mentage. 

Lignes de Charges 
deCompartimentage 

determinees et 
marquees sur la 

Muraille au milieu 
du Navire. 

( Article 5 de la 
Convention.) 

C. l 
c. 2 
c. 3 I I 

A utiliser quand les 
Espaces affectes aux 
Pass1tgers compren
nent les Volumes sui
v1tnts pouvant et,re 
occupes soit par des 
Passagers soit par 
des Marcbandises. 

4. les embarcations, radeaux de sauvetage 
et engins de sauvetage qui sont suffisanra pour 
un nombre total maximum de 
personnes (equipage et passagers), a savoir: 

embarcations susceptibles de 
recevoir . . . . . . . . personnes. 

radeaux de sauvetage suscep-
tibles de recevoir . . . . 

engins flottanra susceptibles de 
supporter . . . . . 

bouees de sauvetage. 
brassieres de sauvetage. 
canotiers brevetes. 

5. Les installation radiotelegraphiques: 

I I §Ja:, d ~ oo • 
..... Q)-+:i.g .o a:,,-c, ~"o;.a~ ~ .. a:, h 

- -~~ ciJ a1 ';;l.~ 0 

!i ... - 1> 10~..0 oo<( a>,::i ~a>..;s 
f "C1 0 ·- -.. 
ii.~ o A 

--0 

Heures d'ecoute. I 
I 

Y a-t-il un appareil auto- I 
alarme approu ve ? I 

y a-t-il une installation de I 
secoursindependante? I 

Nombre minimum d 'opera-
teurs . 

Operateur~ supplementaires 
OU ecouteurs. 

Y a-t-1! un rad10gomometre? I 

III. Que le navire repond a toutes les 
autres prescriptions de ladite convention dans 
la mesure ou elles lui sont applicables. 

Ce certificat est delivre au nom du Gouver-
nement II est valable jusqu'au 

19 
Delivre a le 19 
(Placer ici le cachet ou la signature de 

l' autorite chargee de la delivrance de ce 
certificat. (Cachet.) 

Si ce document est signe, le paragraphe 
suivant est ajoute: 

Le soussigne declare qu'il est dument auto
rise par !edit Gouvernement a delivrer le 
present certificat. (Signature . ) 

Modelo de Certlflcat de Securlte radlo
telegraphique. 

CERTIFICAT DE SECURITE RADIO
TELEGRAPHIQUE. 

(Cachet ojficiel.) 
Delivre en vertu des dispositions de la 

CONVENTION INTERNATIONALE POUR 
LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE 

EN MER, 1929. 

Numero 
Nomdu ou Lettres 
Navire. distinctifs 

du I'favire. 

Le Gouvernement 
Je, soussigne, 

Port 
d'Immatri- Tonnage 

culation. brut. 

(Norn) certifie 
(Norn) certifie 
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I. Que le navire susv1se satisfait aux pres
criptions de la Convention internationale pre
citee en ce qui concerne la Radiotelegraphie: -

Heures de veille. I 
I 

Y a-t ii un appareil auto-
1

1 

a larme aoprouve ? 
Y a -t-il une ,'--n-s~ta~l~la~t~io-n~d-e -se- --+---

1

, 

cours indep~e_n_d_a_n_t_e_? ____ , _____ , __ _ _ 
Nombre minimum d'opera-
teurs. 

Operateurs supplementaires 
OU ecouteurs. 

Y a-t-il un radi._o_g_o_n-io_m_ e_t_r_e_?_ 

Ce certificat est delivre au nom du Gouver
nement. II est valable ju~qu'au 

m livre a le 19 
( Placer ici le cachet ou la signature de l'autorite 

chargee de delivrer ce certificat.) ( Cachet) 
Bi le document est signe, le paragraphe suivant 

est ajoute: 
Le soussigne declare qu'il est dument autorise 

par !edit Gouvernement a delivrer ce certificat. 
(Signature .) 

Modele de CertJflcat de Dispense. 
CERTIFICAT DE DISPENSE. 

(Cachet officiel.) (Nationalite.) 
Delivre en vertu des dispositions prevues par la 
CONVENTION INTERNATIONALE POUR 
LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE 

EN MER, 1929. 

Numero Port Nomdu ou Lettres d'Immatri- Tonnage 
Navire. distinctifs culation. 

brut. 
du Navire. 

Le Gouvernement 
J e, soussign{1, 

(Norn) certifie 
(Norn) certifie 

Que le navire susvise est dispense, en vertu 
de !'article de la Convention in
ternationale precitee, des prescriptions de * 

de la Convention pour Jes voyages de 
a 

t Inserer ici Jes conditions, t 
s'il en existe, sous lesquelles 
le certificate de dispense est 
accorde. 

* Inserer ici l a reference aux Articles et aux 
Regles en specifiant Jes paragraphes. 

Ce certificat est delivre au nom du Gou-
vernement II est valable jus-
qu'au 

Delivre a le 19 
Placer ici le cachet ou la signature de l' au

torite cha1·gee de delivrer ce ce1·tificat. 
(Cachet.) 

Si ce document est signe, le paragraphe 
suivant est ajoute: 

Le soussigne declare qu'il est dfnnent auto
rise par !edit Gouvernement a delivrer ce 
certificat. 

(Signature.) 

ANNEXE II. 

REGLEMEN'.l' INTERNATIONAL POUR 

PREVENIR LES ABORDAGES EN l\IE R. 
Preliminaires. 

Le present R eglement devra etre suivi par 
tous Jes navires clans Jes hautes mers et clans 
routes Jes eaux attenantes accessibles aux ba
timents de mer. 

Dans Jes Regles ci-apres, tout navire a va
peur qui marche a la voi le et non a la vapeur 
doit etre considere comme un navire a voiles, 
et tout navire qui marche a l a vapeur, qu'il 
porte ou non des voi les, doit etre considere 
comme un navire A vapeur. 

L'expression ,,navire a vapeur" doit com
prendre tout navire mu par une machine. 

L'expression ,,ma-rchant a la vapeur" doit 
signifier m-archant par un moyen mecanique 
quelconque. 

Un uavire ,,fait route" ou ,,est en marche", 
dans le sens de ces Regles, lorsqu'il n'est ni 
a l'ancre, ni amarre a terre, ni echoue. 

La longueur d'un navire est celle qui est 
donnee par son certificat d'inscription ou d'im
matriculation. 

Regles concernant les feux, &c. 
Le mot ,,visible", clans ces Regles, lorsqu'il 

s'appl ique a des feux , veut dire visible par 
une nuit noire, avec une atmosphere pure. 

Art. l er. Les Regles concernant Jes feux 
doivent etre observees par tous les temps, du 
coucher au lever du soleil , et pendant cet 
intel'Valle, on ne doit montrer aucun autre feu 
pouvant etre pris pour un des feux prescrits 
ou contra1·iant la visibilite de ces derniers. 

Art. 2. Un navire a vapeur faisant route 
doi t porter : 

a. Au mat de misaine ou en avant de ce 
mat, ou bien, si le navire n'a pas de mat de 
misaine, sur la partie avant du navire~ 
l,au!:ett, att !lesstts !ltt 13l&t; eo,!l EJtti HO soit; 13as 
infltie,ue a 6 1ft . Hl, et;, ei la la,go,u e>I 
mt1 i10 der,asse 6 1ft. 19, a ,me lt&1:1t;0uP &tt !lee 
sus du r,la!: be,d att mei"s e~&le a eet;t;e !&P 
gcaz, sans qu1ii :,oib nitt111natMB rieee□sa.ire tttte 
wLLe !tau Lear au dMsus du r,I ab be, !l !ler,asse 
12 m. 19, un feu blanc brillant, dispose de 
maniere a montrer une lumiere ininterrompue 
sur tout le parcours d'un arc de !'horizon de 
20 quarts ou rumbs du compas, soit 10 quarts 
ou rumbs de chaque cote du navire, c'est-a
dire depuis ! 'avant jusqu'a 2 quarts sur l'ar
riere du travers de chaque bord. Ce feu doit 
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etre visible d'une distance d'au moins 5 
milles. 

b. Soit a l'avant, soit a l'arriere iJJu feu 
blanc prevu au paragraphe a., un deuxieme 
f eu blanc de construction et de caractere sem
blables. 

Le deuxieme ;eu blanc n'est pas obligatofre 
pour l es navires d'une longueur inferieure a 
45m 75, mais ils peuvent le po,·ter. 

c. Ces deux feux blancs devront €tre plar 
ces dans le plan longitudinal ou parallele-
1nent a ce plan, de 11ianiere q,u,e l'un d' eux 
soit plus eleve l 'autre d'au mains 4m 57 et 
dans une position telle que l e feu inferieu,· se 
t,·ouve sur l'avant du feu superieur et au
dessus des feux prevus aux paragraphes d. et 
e. du present Article. La distance verticale 
entre ces deux feux devra i!tre moindre que 
leur distanc e horizontale. Le f eu blanc prevu 
au paragraphe a., lorsqu'il n'y a qu'un seul 
feu, ou le feu inferieur lorsque le navire 
porte deux feux, devra se trouver a une hau
teur au-dessus du plat-bard qui ne sera pas 
inferiem·e a 6m 10 et, si la largeur depasse 
6m. 10, a une hauteur au-dessus du plat-bard 
au mains egale a cette largeur, sans qu'il 
soit neanmoins necessaire que cette hauteur 
depasse 12m. 19. 
--4..- d. A tribord, un feu vert etabli de ma

niere a projeter une lumiere ininterrompue 
sur tout le parcours d'un arc de !'horizon de 
10 quarts ou rumbs de compas, c'est-a-dire 
depuis !'avant jusqu'a deW< quarts sur l'ar
riere du travers a tribord. Ce feu doit etre 
visible d'une distance d'au moins 2 milles. 
--4-- e. A babord, un feu rouge etabl i de 

maniere a projeter une lumiere ininterrompue 
sur tout le parcours d'un arc de !'horizon, de 
10 quarts ou rumbs de compas, c'est-a-dire 
depuis !'avant jusqu'a 2 quarts sur l'arriere 
du travers a babord. Ce feu doit etre visible 
d'une distance d 'au moins 2 milles. 
-4- f. Lesdits feux de cote vert et rouge 

doivent etre munis, du cote du batiment, 
d'ecrans s'avan~ant au moins de Orn. 91 en 
avant du feu, de telle sorte que leur lumiere 
ne puisse pas etre aper~ue de tribord devant 
pour le feu rouge et de babord devant pour 
le feu vert. 

8, Un ,utuii:e 8. &f)OUP £oisaAt rente 11aut 

:,:!:;ucf;n f~~e b/:n1e!d~~t!~::~e da~ ~=~~ 
graphe . Ces deux fe x devront etr places 
clans le plan longitud nal, de mani re que 
l'un soil plus eleve q e l'autre d'a moins 
4m. 57, et clans une sition telle, 1 un par 
rapport 'autre, que le feu inferieur ;oit sur 
!'avant u feu superie r. La distanc verti
cale ent e ces feux der,ra etre moin re que 
lenr distance borizontale 

Sur l es navires de guerre d' une construc
tion speciale, a bard desquels il n'est pas pos
sible de se conformer exactement a toutes les 
presc,·iptions du present Article en ce qui 
concerne l' emplacement des Jeux ou la dis
tance a laquelle ils doivent i!tre visibl es, on 
applique,·a les presentes Regles aussi exacte
ment qu'il sera possible de le faire. 

Art. 3. Tout navire a vapeur remorquant 
un autre navire doit porter, outre ses feux de 
cote, deux feux blancs brillants places verti-

calement a 1 m. 83 au moins l'un de l'autre 
et, lorsqu'il remorque plus d'un navire, ii 
doit porter un feu blanc brillant additionnel 
a 1 m. 83 au-desus ou au-dessous des deux 
feux precedents, si la longueur de la remor
que, mesuree entre l'arriere du remorqueur et 
l'arriere du dernier navire remorq,ue, depasse 
183 m. 

Chacun de ces feux doit etre de meme con
struction et de meme caractere que le feu 
blanc mentionne a !'Article 2 a, a !'11,.;~ep 
t~ J:elil additieaael 'l"i p011t litre l'un 
d' eux se,·a place dans la m/!11,e position que ce 
dernier f eu et le feu inferieur devra se trou
ver a une hauteur d'au moins 4 m. 57 au
dessus du plat-bord. 

I.o reme•·(!lil01i1F pelilt Le navire ,·emorquant 
et l es navires remorq,u,es, a l' exception du 
dernier, peuvent porter, au l ieu du feu prevu 
a l'Article 10, en arriere de la cheminee ou 
du mat de l'arriere, un petit feu blanc sur 
lequel gouvernent Jes batements remorques, 
mais ce feu ne doit pas etre visible sur !'avant 
du travers du remorqueur. 

Art. 4. a . Un navire qui, pour uue came 
aoeideatelle n'est pas maitre de sa m anreuvre, 
doit pendant la nuit porter Ii la werne b21, 
ted¥ EflilO lo fo11 elaae mentiomul a !'article 
~ a l'endroit ou ils seront le plus appa
rents , et, si ce navire est a vapeur, au l ieu 
des f eux prescrits a l' Arti~le 2, a et b, deux 
feW< rouges disposes verticalement a une dis
tance l'un de l'autre d'au moins 1 m. 83 
et places de telle sorte que le feu inferieur ne 
se trouve pas a mains de 4 m. 57 au-dessus du 
pla.t-bord. Ils devront etre d'une intensite suf
fisante pour etre visibles d'une distance d'au 
moins 2 mi lies; pendant le jour, ce memo 
navire devra porter, sur une ligne verticale 
et a 1 m. 83 au moins de distance l'un de 
l'autre, clans l'endroit ou ils seront le plus 
apparents, deux ballons ou marques noirs de 
0 m. 61 de diametre chacun. 

b. Un navire employe a poser ou a relever 
un cable teleswapbiq11e sous-marin doit por
ter, ~ m0mo position que le £en blanc 
ffi'eft-6t&f¼R&, 9. l'artic!o 2 a et si c'est 110 oa 
ffle 8. UQfJOY-1' a 1 a place assignee 8 ce £en 
au lieu des feux prescrits a l' Article 2 a et b, 
trois feux places sur une ligne verticale a 
1 m. 83 au moins l'un de l 'autre, de telle 
sorte que le plus bas ik .ces trois feux ne soit 
pas situe a mains de 4 m. 57 au-dessus iJJu 
platbord. Le feu superieur et le feu inferieur 
seront rouges, le feu du milieu blanc. Ils 
auront une intensite suffisante pour etre visi
bles sur tout !'horizon d'une distance d'au 

1 moins 2 milles. De jour, ii devra porter, sur 
une meme ligne verticale, a 1 m. 83 au moins 
l'une de l'autre, et placees clans l'endroit le 
plus apparent, trois marques de O m. 61 au 
moins de diametre chacune, dont la plus haute 
et la pi us basse seront de forme spherique et 
de couleur rouge, celle du milieu de forme 
biconique et de couleur blanche. 

c. Les navires dont ii est question clans le 
present Article ne porteront pas de feux de 
cote quand ils n'ont aucun sillage, mais ils 
devront en avoir s'ils ont de l'erre. 

d. Les feux et Jes marques de jour pres
crits par le present Article doivent etre re-
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gardes par Jes autres navires co=e des sig
naux indiquant que le batiment qui Jes mon
tre n'est pas maitre de sa manreuvre et ne 
peut, par consequent, s'ecarter de la route. 

Ces signaux ne sont pas des signaux de 
navire en detresse et demandant assistance. 
Ces derniets signaux sont specifies a I' Arti
cle 31. 

Art. 5. Tout navire a voile qui fait route 
et tout navire remorque doivent porter Jes 
feux prescrits a !'Article 2 pour un navire a 
vapeur faisant route a !'exception des feux 
blancs mentionnes dans !edit Article, qu' ils 
ne doivent jamais porter. 

Art. 6. Toutes Jes fois que Jes feux de cote, 
vert et rouge, ne peuvent etre fixes a leur 
poste, comma cela a lieu a bord petits bati
ments faisant route par mauvais temps, ces 
feux doivent etre tenus sous la main, allumes 
et prets a etre montres; si !'on s'approche 
d'un autre batiment ou si !'on en voit un 
qui s'approch.e, on doit montrer ces feux a 
leur bord respectif suffisa=ent a temps pour 
prevenir la collision, de telle sorte qu'ils 
soient bien apparents et que le feu vert ne 
puisse pas etre aper~m de babord, ni le feu 
rouge de tribord, et, s'il est possible, de telle 
sorte qu'ils ne puissent etre vus au dela d" 
2 quarts sur l'arriere du travers de leur bord 
respectif. 

Afin de rendre plus facile et plus sur l'em
ploi de ces feux portatifs Jes fanaux doivent 
etre paints exterieurement de la couleur du 
feu qu'ils contiennent respectivement et doi
vent etre munis d'ecrans convenables. 

Art. 7. Les navires a vapeur de moins de 
40 tonneaux de jauge brute et les navires 
marchant a l' avi ron ou a la voile de moins 
de 20 tonneaux de jauge brute, ainsi, que les 
embarcations a l'aviron, lorsqu'ils font route, 
ne sont pas astreints a porter Jes feux men
tionnes a I' Article 2 o:, h et e, mais, s'ils ne 
Jes portent pas, ils doiverit etre pourvus des 
feux suivants: 

1. Les navires a vapeur de moins de 40 
tonneaux doivent porter: 

a. Sur la partie avant du navire, soit sur 
la cheminee, soit en avant de celle-ci , a l'en
droit ou ii sera le plus apparent et a 2 m. 
75 au moins au-dessus du plat-bord, un feu 
blanc brillant construit et fixe comma ii est 
prescrit a !'Article 2 a et d'une intensite suf
fisante pour etre visible d'une distance d' au 
moins -2 3 milles. 

b. Des feux de cote, vert et rouge, con
struits et fixes co=e ii est prescrit a !'Ar
ticle ~. d et e, et d'une intensite suf
fisante pour etre visibles d'une distance d'au 
moins 1 mille, ou £anal combine pour montrer 
un feu vert et un feu rouge depuis I' avant 
jusqu'a 2 quarts sur l'arriere du travers de 
leur bord respectif. Ce £anal ne doit pas etre 
place a moins de 0 m. 91 au-dessous du feu 
blanc. 

2. Les petits navires a vapeur, tels que les 
embarcations que portent Jes batiments de 
mer, peuvent placer le feu blanc a moins de 
2m. 74 au-dessus du plat-bord, mais ce feu 
doit etre au-dessus des feux de cote ou du 
£anal combine mentionne au paragraphe 1 b. 

3. Les petits navires a l'aviron ou a la 

voile, de moins de 20 tonneaux, s'il ne por
tent pas Jes feux de cote doivent augir :i;,;oo)t 
sur Jg main porter, a l' endroit ou il sera le 
plus apparent, un £anal wuui d.'1100 @'lase 
1re,·tg g'n.,_ ggto, et d'une @'lll88 F8ll@'8 de 
l\u,trg gQt95 gt i'ih &'gpp1l·ggA,0Rt 8'wR aut110 
11auii:0 QW: e'ih QR uoi9At ue e'a.ppt1oohor, ih 
dairent mauh·e.- ea hni,I 9668• a tem13e 130u.
pF8n0R:iF uHe e0Uiei9R montrant un feu vert 
d'un cote et un feu rouge de l'autre cote d'une 
intensite sulfisante pour etre visibles d'une 
distance d} au moins 1 mille et de telle sorte 
que le feu vert ne puisse etre aper<;m de 
babord ni le feu rouge de tribord. Toutefois, 
s'il n'est pas possible de fixer ce /anal i l de
vra etre maintenu allume, tenu pret, sous la 
11,ain, et montre assez a temps pour prevenir 
une collision. 

4. Les petites embarcations a rames, lors
qu'elles marchent a l'aviron ou a la voile, 
.c!oi=t ne sont soumises qu'a l 'obligation 
d'avoir, pret, sous la main, un £anal blanc, 
qui sera montre temporairement assez a temps 
pour prevenir une collision. 

Les navires dont ii est question dans cet 
Article ne sont pas obliges de porter Jes feux 
prescrits par !'Article 4 a et par !'Article 11, 
dernier paragraphe. 

Art. 8. Les bateaux-pilotes a voil es, quand 
ils sont a leurs stations en service de pilotage 
et lorsqu'ils ne sont pas mouilles, ne doivent 
pas montrer Jes feux exiges des autres na
vires; ils doivent porter en tete de mat un 
feu blanc visible tout autour de !'horizon, a 
une distance de 3 milles au moins, et montrer 
aussi un ou pi usieurs feux provisoires d'une 
nature quelconque (flare-up light) a de courts 
intervalles, ne depassant jamais -le 10 minutes. 

S'ils s'approchent d'un autre navire ou s'ils 
en voient un s'approcher, ils doivent avoir 
leurs feux de cote allumes, pret.s a servir et 
Jes demasquer et remasquer a de court.s inter
valles, pour indiquer la direction de leur cap; 
mais le feu vert ne doit pas para!tre du cote 
de babord, ni le feu rouge du cote de tribord. 

Un bateau-pilote a voile, de la categorie de 
ceux qui sont obliges d'accoster un navire 
pour mettre un pilote a bord, peut montrer le 
feu blanc au lieu de le porter en tete de mat 
et peut, au lieu des feux de ..c.au1e:w:s cote 
susmentionnes, avoir sous la main, pret a 
servir, un £anal muni d'une glace verte d'un 
cote, et d'une glace rouge de l'autre cote, 
pour !'employer comma ii est dit plus haut. 

Un bateau-pilofie A vapeur excJusivement 
ompley0 aw ii9rvioe d.e1a pilotes patent.Ps on 
auto••i5ee pi,,· ta .. te autgrito de pilotage eu 
eeH>ito e'YR diet~iet 98 :i;,ilotas:11, doit, lorsqu'il 
est a sa station en service de pilotage, mais 
non au mouillage, porter, en plus des feux et 
des ,,flare-up lights" exiges pour tous les ba
teaux-pilotes a voiles, a 2m. 40 au-dessous du 
feu blanc de tete de mat, un feu rouge visible 
tout autour de !'horizon d'une distance d' au 
moins -:I 3 milles :i;,ar .,_uit J:igirg wais at
moe13he¥e elai,·e, ii doit aussi porter Jes feux 
de cote exiges pour Jes navires en msrche. 

T ous les bateaux-pilotes en service a leurs 
stations de pilotage et lorsqu'ils sont mouilles 
doivent porter l es f eux et montrer l es ,,flare-up 
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lights" ci-dessus prescrits a l' exception des 
jeux de cote qu'ils ne doivent pas montrer. 

Les bateaux-pilotes, lorsqu'ils ne sont pas a 
leurs stations en service de pilotage doivent 
porter des feux semblables a ceux des autres 
navfres de leur categorie et de leur tonnage. 

Lorsqu'il ub /:, Sit sb1tbion cl'!. ee,, ieo do f!itt3-

~:!efe{1 i!x~;e~~~~;a[u!
1 

l~~t~~:tl ~~1if:S~ 
le freu rouge mentio ne oi-dessus, ais non 
les feu de couleur d cote. 

Les ateaux pilotes, lorsqu'ils ne ont pas 
a leur tation en ser ·ce de pilotag doivent 
porter es feux sembl bles a ceux d s autres 
m,,i,es de lettr ~0H1Ht!\'O-

Art. 9. * t Les bateaux et embarcations de 
peche sauf dans Jes cas vises· ci-dessus sont 
ten us de porter ou de montrer lorsqu' ils sont 
en marche Jes feux reglementaires pour les 
navires de · 1eur tonnage en marche. 

a. Les bateaux decouverts (c'est-a-dire ceux 
qu'un pont continu ne protege pas de la mer) 
qui, pendant la duree de la peche de nuit, 
portent un appareil immerge ne s'etendant 
pas a plus de 45 m. 72, distance horizontale 
comptee a partir du bateaq sont tenus de por
ter un feu blanc visible sur tout I 'horizon. 

Les bateaux decouverts, lorsqu'ils pechent 
de nuit, avec un appareil immerge qui de
horde et s'etend a plus de 45m. 72, comptes 
a partir du bateau et horizontalement, doi
vent porter un feu blanc visible sur tout !'ho
rizon et, de plus, lorsqu'i ls s'approchent d'un 
batiment ou lorsqu'ils sont rejoints par un 
navire, doivent montrer un deuxieme feu blanc 
a au moins Orn. 91 au-dessous du premier feu 
et a une distance horizontale d'au moins lm. 
50 en dehors de ce feu et dans la direction 
ou l'appareil qui deborde est amarre a bord. 

Les feux indiques au present paragraphe 
doi11ent avoir une intensite suj jisante pour 
etre visibles d'une distance de 2 milles au 
moins. 

** b. Les bateaux et embarcations, a !'ex
ception des bateaux decouverts definis dans 
le paragraphe a, lorsqu'i ls pechent avec des 
filets derivants, doivent, tant que Jes filets 
sont dans l'eau totalement ou en partie, por
ter deux feux blancs aux endroits ou ils peu
vent etre le · plus visibles . Ces feux doivent 
etre places a une distance verticale l'un de 
l'autre de 1 m. 80 au moins, et de 4 m. 50 au 
pi us et a une distance horizontale, dans le 
sens de la longueur du bateau, de 1 m. 50 au 
moins et de 3 metres au-plus. Le feu inferieur 
devra etre dans la direction des filets et !'en
semble des deux feux devra etre visible sur 
tout !'horizon d'une distance d'au moins 3 
milles. 

* Cet article ' ne s'applique pas aux navires 
chinois ou siamois. 

t L'expression ,,mer Mediterannee" em
ployee dans Jes paragraphes b et c de cet ar
ticle comprend la mer Noire et Jes mers inte
rieures adjacentes communiquant avec elle. 

** Les navires et embarcations des Pays
Bas pechant a la ligne a main (,,Kol") mon
treront Jes feux prescrits pour Jes navires 
pechant avec Jes filets derivants. 

Dans la mediterranee et dans les mers bor
dant les cotes du J apon et de la Coree, § Jes 
voiliers de peche de moins de 20 tonneaux de 
jauge brute ne seront pas tenus de porter le 
dernier des feux ci-dessus ( feu inferieur) ; 
mais s'i ls ne le portent pas, ils seront tenus 
de montrer dans la meme position (dans la 
direction du filet ou de l'appareil) un feu 
blanc visible d'au moins 1 mille a l'approche 
d1 un autre bcltiment. 

c. Les bateaux et embarcations, a !'excep
tion des bateaux decouverts tels qu'ils sont 
definis dans le paragraphe a, lorsqu'ils pechent 
a la ligne avec leurs lignes dehors et amar
rees, ou lorqu'ils hal ent leurs lignes et lors
qu'ils ne sont pas au mouillage ou stationna,
res (voir paragraphe h), doivent porter iis 
memes feux que Jes bateaux qui pechent avec 
des filets derivants. Lorsqu'ils elongent leurs 
lignes ou s'i ls pechent avec des lignes trainan, 
tes, ils sont tenus de porter Jes feux prescrits, 

.suivant le cas, pour Jes vapeurs ou les voiliers 
en marche. 

Dans la Mediterranee et dans Jes mers bor
dant Jes cotes du J apon et de la Coree, t les 
voiliers de moins de 20 tonneaux de jauge 
brute ne sont pas tenus de porter le dernier 
des feu_x ci-dessus (feu- inferieur), mais s'ils 
ne le portent pas, ils doivent montrer dans 
la meme position (dans la direction des lig
nes) un feu blanc visible d'au moins 1 mille, 
a l'approche d'un autre navire. 

d. Les bateaux occupes a chaluter, o'est-a
dire a draguer le fond avec un appareil, 
doivent: 

1. S'ils sont a vapeur, porter, dans la 
meme position que le feu blanc mentionne 
dans !'Article 2 a, un fanal tricolore dispose 
de maniere a montrer un feu blanc depuis 
!'avant jusqu'a deux quarts de chaque bord, 
et un feu vert par tribord ainsi qu'un feu 
rouge par babord, visibles l'un et l'autre a 
partir de deux quarts de !'avant jusqu'a deux 
quarts sur l'arriere du travers. Ils doivent 
porter de plus, a 1 m . 80 au moins et a 
3 m. 60 au plus, au-dessous du £anal trico
lore, un feu blanc, montrant une lumiere 
cla ire, uniforme et ininterrompue sur tout 
!'horizon. 

2. S' ils sont a voiles, porter un fanal dis
pose de maniere a montrer une lumiere 
blanche, cla ire, uniforme et ininterrompue 
sur tout !'horizon. Ils doivent aussi, a l'ap
proche d'un autre batiment, montrer dans 
l'endroit ou elle sera le mieux visible une 
flamme (,,flare-up light"), ou une torche, 
assez a temps pour eviter un abordage. 

Tous Jes feux mentionnes dans le para
graphe d, 1 et 2, doivent etre visibles d'au 
moins 2 milles. 

e. Les dragueurs d'hultres et autres ba
teaux pechant avec des filets de drague doi
vent porter et montrer Jes memes feux que 
les cha! utiers. 

§ De meme en ce qui concerne Jes navires 
russes dans Jes mers baignant Jes cotes russes 
a !'exception de la Baltique. 

t De rneme en ce qui concerne Jes navires 
russes dans Jes mers baignant Jes cotes russes 
a !'exception de la Baltique. 
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/. Les bateaux et embarcations de peche 
peuvent, en tout temps, montrer une flamme 
(,, fl are-up" ) en plus des feux que le present 
Article Jes oblige a porter ou a montrer; ils 
peuvent aussi employer des feux de travail 
(,,working lights"). 

g. Tout bateau de peche et toute embar
cation de peche de moins de 45 m. 72 de 
longueur do it porter, au mouillage, un feu 
blanc visible d'au moins 1 mille 2 milles sur 
tout !'horizon. 

Tout bateau de peche de 45 m . 12 de 
longueur ou au-dessus doit montrer au mouil
lage, un feu blanc, visible d'au moins 1~ 
2 milles sur tout !'horizon, et montrer un se
cond feu comme ]'Article 11 le prevoit pour 
Jes bi'itiments de cette longueur. 

Si le bat iment, qu'il ait moins de 45 m. 72 
de longueur ou de 45 m. 72 de longueur et 
au-dessus, est attache a un filet ou a tout I 
autre engin de peche, ii doit a l'approche 
d'un autre batiment, montrer un feu blano. 
suppl ementaire a O m. 90 au moins au-dessus I 
du feu de mouill age et a une distance hori
zontale d' au moins 1 m. 50 en dehors de ce 
dernier feu, clans la direction du fil et ou de 
l 'engin de peche. 

h. Si un bateau ou une embarcation de 
peche devient stationnaire, ses engins s'etant 
trouves engages par une roche OU un autre 
obstacle, ii doit, le jour, hisser le signal prevu 
par le paragraphe k; de nuit, ii doit mon
trer le feu ou Jes feux prescrits pour un na
vire au mouillage, et en temps de brouillard, 
de brume, de neige ou par tempetes de pluie, 
faire le signal de brume des batiments au 
mouillage. (Voir paragraphed et !'Article 15, 
dernier paragraphe.) 

i . Par brouillard, brume, neige ou tempe
tes de pluie, les bateaux a filets derivants 
attaches a leurs filets et Jes bateaux chalu
tant, draguant ou pechant avec toute espece 
de fil ets a draguer, Jes batiments pechant a 
la ligne avec leurs lignes dehors, doivent, si 
leur tonnage brut est de 20 tonneaux au au
dessus, faire entendre, a des intervalles de 
une minute au plus, un son de leur si ffl et ou 
de leur sirene, si ce sont des vapeurs, et de 
leur cornet de brume si ce soot des voil iers; 
chaque son doit etre suivi d'une sonnerie de 
cloche. Les bateaux de peche et embarcations 
de moins de 20 tonneaux de jauge brute ne 
sont pas ten us de faire les signaux ci-de sus; 
mais s' il s ne Jes font pas, ils doivent faire 
entendre quelque autre signal sonore efficace 
a des intervalles ne depas ant pas une minute. 

k. Tout Jes bateaux ou embarcations de 
peche en marche se servant de fil ets, de 
li gnes ou de chaluts, doivent l 'indiquer, de 
jour, Ii tons batiweots qui approcbeot en 
hissant un panie.• on 110 autrg sigval e££ioace 
a l'endroit oi.t ii peut etre le plus visible. 
S'ils sont au mouillage avec leurs engins de
hors, ils doivent, a l'approche d'un autre 
batiment, montrer ce meme signal du cote oi.t 
ce batiment peut passer. 

Les batiments vises par cet Article ne sont 
pas obligf\s de porter les feux pre crits par 
!'Article 4, paragraphe a, et par le dernier 
paragraphe de !'Article 11. 

Art. 10. u,, B&.i•e qui csb r&bc•&!lti jl&r un 
au~•e tfoi!I n,el'ltr er 11, col tti ei, de I& jl&r!lic 
auii,.e dtt H&. ire, an £011 bln.ue ou an £ea 
pre, ieoire d'ttno nn.bttre qtteleenqae (fin.reap}-:-

Le £ea bin.no mesbionne dn.11s eeb arbiele peub 
ebrc fi.c6 eb pin.cc de.as an frrnal , mais, dans 
ce etts, le fanttl doi L lbt e. Un navire faisant 
route doit porter a son arriere un feu de 
poupe blanc construit, f ixe et muni d'ecrans 
de maniere a projeter une lumiere ininter
rompue sur un arc d'horizon de 12 rumbs ou 
quarts du compas, soit 6 quarts de chaque 
bord a partir de l'arriere. Ce feu doit etre 
visible d'au moin 2 mi lles et place autant 
que possible a la meme hauteur que les feux 
de cote. 

A bord des petits batiments, lorsqu'il n'est 
pas possible, a cause du mauvais te1nps ou 
pour toute autre raison suf f isante, de mainte
nir ce Jeu en place, on devra avoir sous la 
niain et tout pret un /anal allume qui sera 
niontre suff isamment a te1nps pour eviter un 
abordage a l'approche de tout navire qui l e 
rattrape. 

En ce qui concerne l es navfres re1norquant 
et remorques, se rapporter au dernier pa1·a
graphe de l'Article 3. 

Art. 11. Les batiments vises par cet Arti
cle ne sont pas obliges de mouillage, doit por
ter a !'avant, clans l'endroit oi.t ii peut etre 
le plus apparent, mais a une hauteur n'exce
dant pas 6m. 10 au-dessus du plat-bord, un 
feu blanc clans un £anal dispose de maniere 
a projeter tout autour de ]'hor izon une lu
miere claire, un iforme et non interrompue a 
une distance d'au mains 1- 2 milles. 

Un navire de 45 m. 72 ou plus de longueur, 
lorsqu'il e t au moui ll age, doit porter a la 
partie avant, a une hauteur au-dessus du plat
bord de 6m. 10 au moins et de 12m. 19 au 
plus, un feu blanc emblable a celui mention
ne au paragraphe precedent et, a l'arriere OU 

pres de I' arriere, un second feu pare ii qui 
doit etre a une hauteur telle qu'il ne se 
trouve pas a mains de 4m. 57 plus bas que 
le feu de !'avant. 

Entre le lever et le coucher du sol eil, tous 
l es batiments au niouillage dans -un chena.L 
OU pres d'un chenal porteront a l 'avant a l'en
droit l e plus apparent une boule noire de 0m . 
61 de dianietre. 

On prendta pour la 1:ougaeur du na;i1e 
ceile qui est donn6e pat son cer tificat d1in 
set iption vu d'imn,al:a iculatiun. 

Tout navire echoue clans un chenal ou pres 
d'un chenal doit porter, de nuit, le ou 108 
feux mentionnes ci-dessus, a insi que Jes deux 
feux rouges prescrits par I' Article 4a et , d,e 
jou,·, a l ' endroit le plus apparent, trois bou
les noires d'un diametre de 0m. 61 chacune, 
placees l '-une au,-dessus de l'autre sur une 
meme ligne verticale. 

Art. 12. Tout navire peut, s'il le juge ne
cessaire pour appeler !' attention, montrer, en 
plus des feux presorits par les presentes re
gles, un feu provisoire d'une nature quelcon
que (flare-up light) ou faire usage de tout 
signal detonant ou tout autre signal sonore 
efficace ne pouvant etre pris pour un dee 
signaux prevus comme signal de detresse ou 
de brume. 
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Art. 13. Les presentes Regles ne doivent 
en rien gener la mise a exec1•.tion des pres
criptions speciales edictees par un Gouverne
ment quelconque, quant a un plus grand 
nombre de feux de position ou de signaux a 
mettre a bord des batiments de guerre au 
nombre de demo ou davantage, ainsi qu'a 
bord de batiments naviguant en convoi; non 
plus que l'emploi de signaux de reconnais
sance adoptes par Jes armateurs aveo auto
risation de leurs Gouvernements respectifs et 
dument enregistres et publies. 

Art. 14. Tout navire a , ttfleur faisant route 
a la voile se1c1lement mttis ttytt11!; stt eherninee 
~ et au meme temps au moyen de la 
vapeur ou de toute autre propulsion mecani
que doit porter, de jour, a !'avant a l'endroit 
ou ii sera le plus apparent an ballon noi,= 
""116 mttrfttte nei1e, un cor,e noir, de Orn. 61 
de diametre a la base, la pointe en haut. 
Signaux phoniques par Temps de Brume, &c. 

Art. 15. Tous Jes signaux prescrits par le 
present Article pour Jes navires faisant route 
devront etre produits: 

1. A bord des ,,navires a vapeur" au 
moyen du sifflet ou de la sir/me; 

2. A bard des ,,navires a voiles" et des 
navires remorques au moyen du cornet de 
brume. 

Les mots ,,son prolonge" employes clans cet 
Article signifient un son de 4 a 6 secondes 
de duree. 

Tout navire a vapeur doit etre pourvu d'un 
sifflet ou d'une sirene d'une sonorite suffisan
te, actionne par la vapeur ou tout autre mo
teur pouvant la remplacer, et place de telle 
so rte que I e son ne puisse etre arrete par 
aucun obstacle; ii doit aussi etre pourvu d'un 
cornet, de brume actionne mecaniquement 
ainsi que d'une cloche,* l'un et l' autre suffi
amment puissants. Tout navire a voiles d'un 
tonnage brut de 20 tonneaux et au-dessus 
doit avoir un cornet de brume et une cloche 
semblables. 

Par temps de brume, de brouillard, de 
bruine, de neige ou pendant Jes forts grains 
de pluie, tant de jour que de nuit, Jes sig
naux decrits clans le present Article seront 
employes comme ii suit: 

a. Tout navire a vapeur ayant de l'erre 
doit faire entendre un son prolonge a des in
tervalles de deux minutes au plus; 

b. Tout navire a vapeur en route, mais 
stoppe et n'ayant pas d'erre, doit faire en
tendre, a des intervalles ne depassant pas 
dew( minutes, deux sons prolonges separes par 
un intervall e d'une seconde environ. 

c. Tout navire a voiles faisant route doit 
faire entendre a des intervalles n'"xcedant 
pas une minute, un son quand ii est tribord 
amures, deux sons consecutifs quant ii est 
babord amures et trois sons consecutifs quand 
ii a le vent de l'arriere du travers. 

d. Tout navire au mouillage doit sonner 
la cloche rapidement pendant 5 secondes en-

* Dans tous Jes cas ou ce reglement prescrit 
l'emploi de la cloch_e, un tambour ou un gong 
peuvent la remplacer sur Jes navires turcs, ou 
sur les petits navires de mer qui utilisent ces 
jnstruments. 
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viron a des intervalles n'excedant pas une 
minute. 

Sur les navires d'une longueur supt!rieure a 
106m. 75, on devra sonner la cloche sur la 
partie avant du navire et de plus, sur la 1)0,1'· 

tie arrie,·e, a des intervalles ne dt!passant 
pas une minute, faire entendre un gong ou 
tout autre instrument dont le son ne peut 
etre confondu avec celui de la cloche. 

e. Tout navire qui remorque, tout navire 
employe a poser ou a lever un cable ~a
~ sous-marin, tout navire faisant route 
et ne pouvant se deranger de la route d'un 
navire qui s'approche parce qu'il n'est pas 
maitre de sa manoeuvre et qui ne peut ma
noeuvrer comme l'exige ce Reglement, devra, 
au lieu des signaux prescrits aux paragraphes 
a, b et c du present Article, faire entendre, 
a des intervalles ne depassant pas deux mi
nutes, trois sons consecutifs, savoir: un son 
prolonge suivi de deux sons brefs. Un na,ire 
-QP!jNB f)euli foire ee signal mttis ii n'-err 
wca fl&B a' tttt!it 8. 

Un navire re1norque, ou s'il en est remor
que plus d'un, le dernier navire du convoi 
devra, a d,es intervalles ne depassant a-dire 
un son prolonge,suivi des trois sons brefs; ce 
signal n' est a-dire un son prolongt!, suivi des 
trois sons brefs; ce signal n' est pas obliga
toire dans le ea.! ou il ne serait pas possibl"e 
d'embarquer du personnel a bord du navire 
remorque. 

Quant il sera possible, l e navire remorque 
devra faire entendre ce signal immt!diatement 
apres le signal fait par l e navire remorqueur. 

f. Tout navire t!chout! dans un chenal ou a 
proximitt! d'un chenal t!mettra le signal pres
crit au paragraphe d et, de plus, devra faire 
entendre trois sons de cloche st!part!s et dis
tincts immt!diatement avant et apres chaquc 
signal. 

Les navires a voiles et embarcations d'un 
tonnage brut de mains de 20 tonneaux ne 
sont pas astreints a faire les signaux mention
nes ci-dessus; mais s' ils ne Jes font pas, ils 
doivent faire tout autre signal phonique d'une 
intensite suffisante a des intervalles ne de
passant pas une minute. * 

La Vitesse des N 01vires doit etre modt!ree par 
Temps de Brume, &c. 

Art. 16. Tout navire, par temps de brume, 
de brouillard, de bruine, de neige, ou pen
dant Jes forts grains de pluie, doit a ller a une 
vitesse moderee, en tenant attentivement 
compte des circonstances et des conditions 
existames. 

* Les bateaux-pilotes a vapeur des Pays
Bas quand ils sont a leur station en service 
de pilotage, par temps de brume, de brouil-
1 ard, de neige ou pendant Jes forts g rains de 
pluie, sont astreints a intervalles de deux mi
nutes au pi us a faire entendre un son pro
longe de la sir/me suivi a une seconde d'in
tervalle par un son prolonge du si ffflet a 
vapeur, su ivi de nouveau a une seconde d' in
tervalle d'un son prolonge de sirene. Quand 
ils ne sont pas a leur station en service de 
pilotage ils font entendre les memes signaux 
que Jes autres · navires a vapeur. 

39 
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Tout navire a vapeur, entendant, dans une 

direction qui Jui parait etre sur l'avant de 
son travers, le signal de brume d'un navire 
dont la position est incertaine, doit, autant 
que !,is circonstances du cas le comportent, 
stopper sa m achine et ensuite naviguer avec 
precaution j usqu' a ce que le danger de coll i
sion soi t passe. 

Regles de Barres et de Route. 

.P,-eliminaires-Risque de Collision. 

Le risque de collision peut, quand les cir
constances le permettent, etre constate par 
!'observation attentive du relevement au corn
pas d'un navire qui s'approche. Si ce releve
ment ne change pa~ d'une fa90n appreciable, 
on doit en conclure que ce risque ex iste. 

Art. 17. Lorsque deux navires a voiles 
s'approchent l'un de l'autre, de maniere a 
faire craindre une collision, l'un d'eux doit 
s' ecarter de Ja route de I' au tre comme ii suit, 
savoir: 

a. Tout navire courant !argue doit s'ecar
ter de la route d'un navire qui est au plus 
pres. 

b. Tout navire qui court au plus pres ba
bord amures doit s'ecarter de la route d'un 
navire qui est au plus pres tribord amures. 

q. Lorsque deux navires courent !argue 
avec le vent de bords opposes, celui qui re9oit 
ten vent de babord doit s'ecarter de la route de 
l'autre. 

d. Lorsque deux navires courent !argue 
avec le vent du meme bord, celui qui est au 
vent doit s'eca1·ter de la route de celui qui 
est sous le vent. 

e. Tout navire vent arriere doit s'ecarter 
de la route d'un autre navire. 

Art. 18. Lorsque deux navires marchant a 
la vapeur font des routes directement oppo
sees OU a pen pres opposees, de m aniere a 
faire craindre une collision, chacun d'eux doit 
venir sur tribord de maniere a passer par 
babdrd l'un de l 'autre. 

Cet article ne s'applique qu'aux cas ou les 
navires ont le cap l 'un sur l'autre ou presque 
l'un sur l'autre, en suivant des directions op
posees, de telle sorte que la collision soit a 
craindre; ii ne s'applique pas a deux navires 
qui , s'i ls continuent leurs routes i-espectives, 
se croisent surement sans se toucher. 

Les seul s cas que vise cet article sont ceux 
dans l.esquels chacun des deux batiments a le 
cap sur I' autre; en d' autres termes, les cas 
dans lesquels, pendant le jour, chaque bati
ment voit les mats de l'autre navire l'un par 
l'autre ou a tres peu pres l'un par l'autre et 
tout a fait OU a tres peu pres dans le pro• 
longement de son cap; et, pendant l a nuit, 
le cas ou chaque batiment est place de ma
niere a voir a l a fois les deux feux de cote 
de l'autre. 

II ne s'applique pas au cas ou, pendant le 
jour, un batiment en aper9oit un autre droit 
devant lui et coupant sa route, ni au cas ou, 
pendant la nuit, chaque batiment presentant 
son feu rouge voit le feu de meme couleur de 
l 'autre, ou chaque batiment presentant son feu 
vert voit le feu de meme couleur de l'autre · 
ni aux cas ou un batiment aper9oit droit d;-
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vant lui un feu .rouge sans voir de feu vert. 
ou aper9oit droit devant lui un feu vert san 
vpir de feu rouge; enfin, ni au cas oll un 
batiment aper90it a la fois un feu vert et un 
feu rouge dans .toute autre direction que droit. 
devant OU a peu pres. 

Art. 19. Lorsque deux navires march ant a. 
la vapeur font des routes qui se croisent de 
maniere a faire craindre une collision, te' ba
timent qu i voit l'autre par t1·ibord doit s'ecar
ter de l a route de cet autre navire . 

Art. 20 . Lorsque deux navires, l'un a va
peur, l'autre a voiles, courent de maniere a 
risquer de se rencontrer , le navire sous va
peur doit s'ecarter de la route de celui qui 
est i,. voiles. 

Art. 21. Quand, d' apres les regles tracees. 
ci-dessus, l'un des navires doit changer sa 
route, l'autre bat iment doit conserver la sienne
et maintenir sa vitesse. 

Not a . - II peut se faire, par suite de 
temps couvert ou pour d'autres causes, que 
deux navires viennent a se trouver tell ement 
rapproches l'un de l'autre que la collis ion ne
puisse etre evitee par la manoeuvre seul e de 
celui qui doit l a isser la route libxe; dans ce
cas, l'autre doit fa ire, de son cote telle ma
noeuvre qu' il jugera la meilleure' pour em
pecher l 'abordage. (Voir Articles 27 et 29.) 

Art. 22. Tout navire qui est ten u, d'apres 
ces regles, de s'ecarter de la route d'un autre· 
navire doit, si les circonstances de la rencon
tre le permettent, eviter de coupe, la route de
l 'autre 11avire sur ]'avant de celui-ci . 

Art. 23 . Tout navire a vapeur qui est tenu 
d'apres ces regles, de s'ecarter de la rout; 
d'un autre navire, doit, s' il s'approche de· 
celui -ci, ralentir au besoin sa vitesse ou_ 
meme stopper OU marcher en arriere, ;i Jes 
mrconstances le rendent necessaire. 

Art. 24. Quetles que soient les prescriptions 
des articles qui precedent, tout batiment qui 
en r attrape un autre doit s'ecarter de la route 
de dernier. 

Tout navire qui se rapproche d'un autre en 
venant d'une direction de plus de 2 quarts 
sur l' a rriere du travers de ce dernier c'est-a
dire qui se trouve dans une position ~lle, par
rapport au navire qui est rattrape, qu'il ne
pourra,t , pendant la nuit, apercevoir aucun 
des deux feux de cote de celui-ci, doit etre 
considere comme un nav ire qui en rattrape 
un autre; et aucun changement ul terieur dans. 
le rel evement entre les deux batiments ne 
pourra faire considerer le navire qui rattrape· 
l'autre comme croisant la route de ce dernier
au sens propre de ces regles, et ne pourra 
l'affranchir de !'obligation de s'ecarter de la. 
route du navire rattrape jusqu'a ce qu'il l'ait 
tout a fait depasse et pare. 

P endant le jour, un batiment qui rattrape 
un autre batiment ne pouvant pas toujours re
connaitre avec certitude s'il est sur ]'avant ou 
sur I' arriere de cette direction par rapport a . 
ce dernier, doit, s' il y a doute, se considerer 
comme un navire qui en rattrape un autre 
et s'ecarter de la route de celui-ci. 

Art. 25. D ans les passe etro ites tout na
vire a vapeur doit, quand l a presc{·iption est: 
d'une execution possible et saps danger pour-
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Jui, prendre la droite du chenal ou du milieu 
du passage. 

Art. 26. Tout navire a voiles faisant route 
doit s'ecarter de la route des navires a voi les 
ou embarcations pechant avec des fil ets, des 
lignes ou des chaluts. Cette prescription ne 
donne pas aux navi res ou embarcations, qui 
sont occupes a une operation de peche, le 
droit d 'obstruer un chenal frequente par des 
navires autres que des navires ou embarca
t ions de peche. 

Art. 27. En suivant et en interpretant Jes 
prescriptions qui precedent, on doit ten ir 
compte de tous Jes dangers de navigation et 
de collision, ainsi que des circonstances parti
culieres qui peuvent force r de s'ecarter de ces 
regles pour eviter un danger immediat. 

S ignaux phoniques pour les Navires qui 
s'apercoivent l 'un l'autre . 

Art. 28. Les mots ,,son bref" employes 
clans cet article signifient un son d'enviror 
une second de duree. 

Lorsque des navires sont en vue l'un do 
l'autre, un navire a vapeur qui est en marche 
doit, en changeant sa route conformement a 
l'autorisat ion ou aux prescriptions de ce regle
ment, indiquer ce changement par Jes sig
naux suivants faits au moyen de son sifflet 
OU de sirene, savoir: 

Un son bref pour dire: ,, J e viens sur tri
bord". Deux sons brefs pour dire : ,,J e viens 
sur babord". Trois sons brefs pour dire : ,,J e 
marche en arriere a toute vitesse". 

Observation absolue, en toutes circonstances, 
des Precaution.s elem.entaires. 

Art. 29. Rien de ce qui est prescrit dans 
ces regles ne doit exonerer un navire OU son 
proprietaire, ou son capitaine, ou son equi 
page, des consequences d'une negligence quel
conque, so it au sujet des feux ou des signaux, 
soit de la part des hommes de veille, soit 
enfin au sujet de toute precaution que com
mandent ]'experience ordinaire du marin et 
Jes circonstances part iculieres dans lesquelles 
se trouve le batiment. 

R eserve relative aux R egl es de Navigation 
dans l es Ports et a l ' l nterieur des T erres. 
Art. 30. Rien dans ces regles ne doit entraver 

!'application des regles speciales, dument edic-
tees par l'autorite locale, relat ivement a la 
navigation dans une rade, dans une riviere ou 
dans une etendue d'eau interieure quelconque. 

Signaux de Detresse. 
Art. 31. Lorsqu'un batiment est en detresse 

et demande des secours a d'autres navires ou 
a la terre, ii doit faire usage des signaux 
suivantes, ensemble OU separement, savoir : 

Pendant le jour: 
1. Coups de canon ou autres signaux ex

plosifs tires a des intervalles d'une minute 
environ. 

2. Le signal de detresse du Code interna
tional, indiqa0 pas tes sig ue~ :ttO. 

3. Le signal de grande distance consistant 
en un pavilion carre, ayant au-dessus un bal
lon ou quelque chose ressemblant a un ballon. 

4. Un son continu produit par un appareil 
quelconque pour signaux de brume. 

5. L e signal international de detresse radio
telegraphique ou radiotelephonique ou autre 
systeme de signalisation a g-rande distance. 

P endant la nuit: 
1. Coups de canon ou autres signaux ex

plosifs tires a intervalles d'une minute environ. 
2. Fl ammes sur le navire, telles qu'on 

pen t en produire en brulant un baril de 
goudron, a huil e, &c. 

3. Fusees ou bombes projetant des etoiles 
de toutes couleurs et de tous genres, ces fu
sees et bombes lancees une a une a de courts 
intervalles. 

4. Un son continu produit par un appareil 
quelconque pour signau.x de brume. 

5. L e signal international de detresse ra
diotelegmphique ou radiotelephonique ou tout 
a.utre systerne de signalisation a grande dis
tance. 

Est interdit, l'usage de l 'un quelconque des 
signaux ci-dessus sau f dans le but d:indiquer 
qu'un navire est en det1·esse et l 'usage de tout 
signal susceptibl e d'etre confondu avec un des 
signaux ci-dessus. 

18 Juli 1930. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop van do
meingrond te Schaesberg aan de gemeente 
Schaesbe,·g. S. 306. 

18 J uli 1930. WET, houdende herziening 
van de wettelijke bepalingen betreffende 
verkoop van domeinen. S. 307. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten : 
. Alzoo Wij in ove'rweging ·genomen hebben, 
dat het wenschelijk is de wettelijke bepalin
gen nopens den verderen verkoop van domei 
nen te herzien ; 

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

Artikel 1, alinea 2, letter a der Wet van 
den 29sten Augustus 1848 (Staatsblad n°. 39), 
wordt gelezen als volgt : 

a. goederen waarvan de geschatte koop
waarde minder dan f 1500 bedraagt, zoomede 
goederen welke aan Provincien, Gemeenten 
en andere openbare lichamen ten behoeve van 
hunnen dienst, en aan de in artikel 34 der 
Woningwet genoemde vereenigingen, vennoot
schappen en stiohtingen in het belang van 
de volkshuisvesting warden verkocht en waar
van de geschatte koopwaa rde minder dan 
f 10,000 bedraagt ; en 

.Lasten en bevelen, enz. ; . 
Gegeven te Bygdin, den 18den Juli 1930. 

WILHELMINA. 
D e M inister van Financii!n, De Gee r . 

(Uitgeg. 25 Juli 1930. ) 

18 Juli 1930. WET, houdende wijziging en 
aanvulling der Comptabiliteitswet (Staats
blad 1927, n°. 259) . S. 308. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1929/193(), no. 2891-5. 
Hand. id. 1929/1930, bladz. 1935. 
Bijl. Hand l • Kamer 1929/1930, no. 289. 
Hand. id. 1929/1030, bladz. 688. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
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dat het wenschelijk is de Comptabiliteitswet 
(Staatsblad 1927, n°. 259) te wijzigen en aan 
te vullen; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State enz. 
Art. I. Artikel 11 , 5de lid, letter b, komt 

te luiden: 
b. een wetsontwerp tot vaststelling van een 

algemeenen verzamelstaat, gescheiden in ge
wonen en kapitaaldienst, en bevattende, be
halve het in artikel 9 vermelde saldo, de 
totalen van alle hoofdstukken der begrooting 
van uitgaven en het totaal van den raming
staat, bedoeld in artikel 8, 3de lid. 

Art. II. Achter artikel 96 wordt ingevoegd 
een artikel 96a, luidende als volgt: 

Art. 96a. Met afwijking voor zooveel noo
dig van het bepaalde in artikel 9, worden in 
den algemeenen verzamelstaat, behoorende bij 
de begrooting voor 1932, behalve het in ge
wonen dienst en kapitaaldienst gesplitste sal
do van de rekening over 1929, ook opgeno
men het blijkens artikel 4 der wet van 15 
December 1327 (Staatsblad n°. 378) nog open
staande nadeelig saldo van f 222,437,327.085, 
de saldi der rekeningen over de jaren 1925 
tot en met 1928 en de opbrengst van de Lee
ning 1928. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Bygdin, den 18den Juli 1930. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiiin, De Geer. 

(Uitgeg. 1 Augustus 1930.) 

18 J uli 1930. WET, houdende wijziging van 
artikel 106 van de Wet op de Inkomsten
belasting 1914. S. 809. 

Bijl. Hand,. 2• Kamer 1929/1930, n°. 318 1-5· 
Hand,. id. 1929/1930, bladz. 2028. flll 
Bijl. Hand . 1° Kamer 1929/1930, no. 318. 
Hand,. id. 1929/1930, bladz. 688--689. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genrimen hebben, 

dat het wenschelijk is, artikel 106 van de 
Wet op de Inkomstenbelasting 1914 te wij
zigen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. I. Artikel 106 van de Wet op de In

komstenbelasting 1914 wordt gelezen: 
Een ieder is gehouden aan den inspecteur 

der directe belastingen binnen wiens dienst
kring hij woont of gevestigd is, op diens aan
vraag, binnen veertien dagen eene ondertee
kende opgaaf te verstrekken van de personen 
die op het tijdstip der aanvraag in zijn dienst 
waren, of gedurende het daaraan voorafge
gane kalenderjaar op meer dan 31 dagen in 
zijn dienst geweest zijn. Behalve den naam 
en de voorletters van die personen moet de 
opgaaf, voor elk hunner, nauwkeurig de woon
plaata vermelden, benevens de belooning, in 
welken vorm ook genoten, naar den toestand 
op een in de aanvraag genoemd tijdstip of, 
desgevraagd, over het laatstverloopen kalen
derjaar of over het gedeelte van dit jaar ge
durende hetwelk de persoon in dienst is ge
weest. In het laatate geval wordt tevens mel
ding gemaakt van het tijdvak of de tijdvak
ken, waarover de belooning loopt. 

Als in dienst zijnde worden ook beschouwd 
commissarissen, personen die niet anders dan 

op provisie werken, en personen die geregeld 
voor denzelfden persoon aangenomen werk 
verrichten. 

Ten aanzien van personen, die buiten het 
Rijk wonen en uitaluitend buiten het Rijk 
werkzaam zijn, behoeft de opgaaf niet te 
warden gedaan. Voorts behoeft met adresver
anderingen, welke hebben plaats gevonden 
nadat het dienstverband is verbroken, bij het 
doen van de opgaaf geen rekening te worden 
gehouden. 

'iet binnen het Rijk wonende of gevestigde 
personen en lichamen die hier te lande een 
bedrijf of beroep uitoefenen, alsmede hun 
vertegenwoordigers en bedrijfsleiders, zijn tot 
gel ijke opgaaf gehouden jegens de inspecteurs 
in wier dienstkring een kantoor, fabriek, win
kel, keet, of andere inrichting voor de uit
oefening van het bedrijf of beroep is gelegen. 

De termijn voor het verstrekken van de op
gaaf kan door den inspecteur worden ver
lengd. 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag na dien van hare af
kondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Bygdin, den 18den Jul i 1930. 

WILHELMINA. 
D e Ministe1· van Financiiin, De Gee r. 

( Uitgeg. 29 Juli 1930.) 

18 Jul i 1930. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-lndiii tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling I 
der begrooting van N ederlandsch-1 ndiii 
voor het dienstjaar 1930. S. 310. 

18 Jul i 1930. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-l ndiii tot wij 
ziging en aanvulling van Afdeeling II 
der begrooting van N ederlandsch-lndiii 
voor het dienstjaar 1930. S. 311. 

18 Juli 1930. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-l ndiii tot wij
ziging en aanvulling van afdeeling III 
der begrooting van N ederlandsch-lndiii 
voor het dienstjaar 1930. S. 312. 

18 Jul i 1930. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndiii tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling III A 
der begrooting van N ederlandsch-lndiii 
voor het dienstjaar 1930. S . 313. 

18 J uli 1930. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-l ndiii tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling IV 
der begrooting van N ederlandsch-lndiii 
voor het dienstjaar 1930. S. 314. 
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18 Juli 1930. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-lndii! tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling V 
der begrooting van N ederlandsch-l ndie 
voor het dienstjaar 1930. S. 315. 

18 Juli 1930. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-lndii! tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling VI 
der begrooting van N ederlandsch-lndii! 
voor het dienstjaar 1930. S. 316. 

18 J tdi 1930. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
qeneraal va~ Nederlandsch-lndii! tot wij
z1gmg en aanvulling van Afdeeling VII 
der begrooting van N ederlandsch-lndiiJ 
voor het dienstjaar 1930. S. 317. 

18 Jtdi 1930. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
qei:ieraal van Ne1erlandsch-lndii! tot wij
z1gmg en aanvullmg van Afdeeling VIII 
der begrooting van N ederlandsch-lndie 
voor het dienstjaar 1930. S. 318. 

18 Jtd i 1930. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
qei:ieraal van Ned'!1"landsch-lndii! tot wij
z1gmg en a~nvullmg van Afdeeling IX 
der begrootmg van N ederlandsch-l ndil! 
voor het dienstjaar 1930. S. 319. 

18 Juli 1930. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
qei:ieraal van N ederlandsch-lndii! tot wij
z1gmg en aanvulling van Afdeeling X 
der begrooting van N ederlandsch-l ndii! 
voor het dienstjaar 1930. S. 320. 

18 Juli 1930. !'17ET, houdende verhooging 
v~n het kred1etbedrag, dat benoodigd zal 
z11n voor de voorziening in de behoefte 
aan kasgeld voor den Indischen dienst 
hier te lande gedurende het jaar 1930. 
s. 321. 

18 Jul i 1930. WET, houdende goedkeuring 
van het op 19 December 1928 te Nanking 
tusschen Nede,·land en China gesloten 
douaneverdrag, alsmede van twee daarbij 
behoorende nota's. S. 322. 

Wij WIL~LMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo W11 m overweging genomen hebben 

dat het op 19 December 1928 te Nanking 
tusschen Nederland en China gesloten douane
verdrag, alsmede van twee daarbij behooren
de nota's, alvorens te kunnen warden be
krachtigd, ingevolge art. 58 der Grondwet de 
goedkeuring der Staten-Generaal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Het nevens deze wet in afdruk ge

voegde, op 19 December 1928 te Nanking 
tusschen Nederland en China gesloten douane
verdrag en de twee daarbij behoorende nota's 
warden goedgekeurd . 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Bygdin, den 18den Juli 1930. 

WILHELMINA. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 
De Minister van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw. 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
De Minister van Financii!n, de Geer. 

De Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid, 
T. J. Ver s c h u u r. 

De Minister van Kolonii!n, De Graaf f. 
( Uitgeg. 11 Septe,nber 1930.) 

TREATY regulating tariff ,·elations between 
the Kingdom of the Netherlands and the 
Republic of China. 

Her Majesty the Queen of the Netherlands 
and the ational Government of the Republic 
of China, animated by an earnest desire to 
consolidate the ties of friend hip which hap
pily sub ist between the two countries and to 
further develop their commercial relations, 
have with this object in view resolved to 
conclude a treaty, and have for this purpose 
name? as their respective Plenipotentiaries, 
that 1s to say: 

Her Majesty the Queen of the Nether
lands: 

Mr. Willem J acob Oudendijk, Commander 
in the Order of Orange Nassau, Knight in 
the Order of the Netherlands Lion, Her Ma
jesty's Envoy Extraordinary and Minister 
Plenipotentiary in China; 

His Excellency the President of the 
ational Government of the Republic 

of China: 
Dr. Chenting T. Wang, Minister for Foreign 

Affairs of the ational Government of the 
Republic of China; 

Who, having communicated to each other 
their respective full powers, found in good 
and due form, have agreed upon the following 
Articles: 

Art. I. All provisions which appear in the 
treaties hitherto concluded and in force be
tween the Kingdom of the Netherlands and 
China relating to rates of duty on imports 
and exports of merchandise, drawbacks, transit 
dues and tonnage dues in China shall be an
n_ulled and become inoperative, and the prin-
01ple of complete national tariff autonomy 
shall apply subject, however, to the condition 
that each of the High Contracting Parties 
shall enjoy in the territories, possessions and 
colonies of the other, with respect to the 
above specified and any related matters, 
treatment in no way discriminatory as com
pared with the treatment accorded to any 
other country. 
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The nationals of neither of the High Con
tracting Parties shall be compeJled under any 

·pretext whatever to pay within the territo
ries, possessions or colonies of the other Party 
any duties, internal charges or taxes upon 
their importations and exportations other or 
higher thans those paid by nationals of the 
country or by nationals of any other country. 

Art. II. The present Treaty is drawn up 
in two copies in the Netherlands, Chinese and 
English languages. In the event of there being 
a difference of meaning between these texts 
the sense as expressed in the English text 
shall prevail. 

Art. III. The present Treaty shall be ra
tified by the High Contracting Parties as 
soon as possible and the instruments of ra
tification shall be exchanged at Nanking. It 
shall come into force on the day on which 
the two Governments shall h ave notifi ed each 
other that the ratification has been effected. 

In faith whereof, the respective Plenipoten
tiaries have signed the present Treaty in du
pi icate and h ave affixed thereto their seals. 

Done at Nanking, this nineteenth day of 
December nineteen hundred and twenty-eight, 
corresponding to the nineteenth day of the 
twelfth month of the seventeenth year of the 
Republic of China. 
(Seal) 
(Seal) 

W. J . Oudendijk. 
Chenting T. Wang. 

NETHERLANDS LEGATION 
IN CHI A. 

Nanking, December 19, 1928. 

Monsieur le Ministre, 

With a view to eliminating· aJI possible 
doubts with respect to the meaning and scope 
of Article I of the Treaty Regulating T ariff 
R elations between the Netherlands and China 
which we have signed today, I h ave the 
honour to state to Your Excellency that my 
Government holds that the said Article a lso 
includes the following: 

That there shall not be levied on the pro
duce or the manufactures of either of the 
High Contracting Parties on their importa
tion into the territories, possessions or colonies 
of the other Party, nor on the produce and 
the manufactures of either of the High Con
tracting Parties on their exportation to the 
terr itor ies , possessions or colonies of the other 
Party, any duties, internal charges or taxes 
other or higher than are now or may he
reafter be imposed on the like articles when 
imported from or when exported to any other 
country. 

It is understood that the present Note and 
Your Excellency's reply thereto shall have the 
same force between the two High Contracting 
Parties as the T reaty itself. 

I avail myself of this opportunity to renew 
to Your Excellency the assurance of my 
highest consideration. 

W . J . Oudendijk. 

His Excellency Dr. Chenting T. W ang, 
Minister for Foreign Affairs, Nanking. 

MINISTRY OF FOREIGN 
AFFAIRS. 

Nanking, December 19, 1928. 

Monsieur le Ministre, 

In reply to Your ExceJlency's Note of to
day's date I have the honour to . state that 
with a view to eliminating all possible doubts 
with respect to the meaning a?d the s?ope of 
Article I of the Treaty Regulatmg Tariff Re
lations between China and the Netherlands 
which we have signed today, my Government 
holds that the said Article also includes the 
following: 

That there shaJI not be levied on the pro
duce or the manufactures of either of the 
High Contracting P arties on their importa
tion into the territories, possessions or colo
nies of the other P a rty nor on the produce 
and the manufactures of either of the High 
Contracting Parties on their exportation to the 
territories, possessions or colonies of the other 
Party, any duties, internal charges or taxes 
other or higher than are now or may hereaf
ter be imposed on the like articles when im
ported from or when exported to any other 
country. 
It is understood that Your Excellency's Note 

and this reply thereto shaJI have the same 
force between the two High Contracting Par
ties as the Treaty itself . 

I avail myself of this opportunity to renew 
to Your Excellency the assurance of my 
highest consideration. 

Chenting T . Wang. 

H is Excellency Mr. Willem Jacob Oudendijk. 
N ethedands Minister to China, Nanking. 

VERDRAG regelende de tarief-betrekkingen 
tusschen N ederland en China. 

H are Majesteit de Koningin der Nederlan
den en de Nationale Regeering der Chineesche 
Republiek, bezield met den ernstigen w~nsch 
om de banden van vriendschap te bevestigen, 
welke gelukkig tusschen de beide landen be
staan en om derzelver handelsbetrekkingen 
verder te ontwikkelen, hebben besloten te 
dien einde een verdrag te sluiten, en hebben 
voor dat doe! tot H are respectieve gevolmach
tig°den benoemd, te weten: 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen: 

den heer Willem J acob Oudendijk, Com
mandeur der Orde van Oranje-Nassau, Rid
der der Orde van den N ederlandschen Leeuw, 
Harer Majesteits Buitengewoon Gezant en 
Gevolmachtigd Minister in China, 

Z1jne Excellentie de President van de 
Nationale Regeering der Chineesche 
Republiek: . . . 

Dr. Chenting T. Wang, Mm1ster van Bm
tenlandsche Zaken van de Nationale Regee
ring der Chineesche Republiek, 

die na elkander hunne respectieve volmach
ten ~ hebben medegedeeld, welke in goeden 
en behoorlijken vorm werden bevonden, om-
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irent de volgende artikelen zijn overeenge
komen: 

Art. I. Alie bepalingen voorkomende in de 
verpragen, tot op heden gesloten en van 
kracht tusschen het Koninkrijk der Neder
landen en China, betrekking hebbende op den 
omvang der rechten op invoeren en uitvoe
ren van koopmansgoederen, contra-bewijzen 
(,,drawbacks"), transito-rechten en tonnegel
,den in China, zullen nietig verklaard en bui
ten werking gesteld worden, en het beginsel 
van volkomen nationale tarief-autonomie zal 
toepassing vinden, onderworpen evenwel aan 
de voorwaarde, dat elk der Hooge Contrac
teerende Partijen in het gebied der andere 
ten opzichte van de hierboven gespecifieerde 
en eenigerlei verwante aangelegenheden een 
behandeling zal genieten, in geenerlei wijze 
ongunstig verschillend, vergeleken met de be
bandel ing toegekend aan eenig ander land. 

De nationalen van geen der beide Hooge 
·Contracteerende P artijen zullen onder welk 
voorwendsel ook genoodzaakt worden om in 
het gebied van de andere Partij eenigerlei 
rechten, binnenlandscbe heffingen of belas
tingen op hunne invoeren of uitvoeren te be
talen, van anderen aard of hooger dan die 
welke betaald worden door nationalen van 
bet land of van eenig antler land. 

Art. II. Dit verdrag is opgesteld in twee 
,exemplaren in de Nederlandsche, Chineesche 
en Engelsche talen. In het geval , dat er een 
verschil van beteekenis bestaat tusschen deze 
teksten zal de zin, zooals uitgedrukt in den 
.Engelschen tekst, gehouden worden voor den 
geldenden. 

Art. III. Dit verdrag zal zoodra mogelijk 
door de Hooge Contracteerende Partijen wor
-den bekrachtigd, en de bekrachtigingsoorkon
den zullen te Nanking worden uitgewisseld. 
H et zal in werking treden op den dag waar
<>P de twee Regeeringen elkander bericht zul
len hebben, dat de bekrachtiging heeft plaats 
gevonden. 

Ten b)ijke waarvan de bovengenoemde ge
volmachtigden dit verdrag in tweevoud heb
ben geteekend en daaraan hunne zegels heb
b £:n gehecht. 

Gedaan te Nanking, den negentienden dag 
-der maand December negentienhonderd acht 
en twintig, ove reenkomende met den negen
tienden dag van de twaalfde maand van bet 
zeventiende jaar der Cb ineesche Republiek. 
(Zegel.) W. J. Oudendijk. 
(Zegel.) Chenting T . Wang. 

GEZANTSCHAP 
DER NEDERLANDEN 

IN CHINA. 

Nanking, 19 December 1928. 

Mijnheer de Minister, 

Ten einde ali en mogelijken twijfel weg te 
nemen ten aanzien van de beteekenis en de 
strekking van Artikel I van het Verdrag 
Regelende · de Tarief-betrekkingen tusschen 
Nederland en China, hetwelk wij op dezen 
dag ' onderteekenden, heh ik de eer aan Uwe 
Excellentie te verklaren, dat mijne Regeering 
het er voor houdt: 

Dat genoemd Artikel ook het volgende in 
zich sluit : dat noch op de voortbrengselen of 
de fabrikaten van een der Hooge Contractee
rende Partijen, bij derzelver invoer in het ge
bied, de bezittingen of kolonien van de an
dere P artij , noch op de voortbrengselen of de 
fabrikaten van een der Hooge Contracteeren
de Partijen bij derzelver uitvoer naar het ge
bied, de bezittingen of kolonien van de an
dere Partij , eenigerle i rechten, binnenland
sche heffingen of belastingen geheven zullen 
worden, van anderen aard of hooger dan die 
welke worden gelegd op soortgelijke artikelen, 
wanneer deze worden ingevoerd uit of uitge
voerd naar eenig ander land. 

Het is overeengekomen, dat deze ota en 
Uwer Excellentie's antwoord daarop tusschen 
de Hooge Contracteerende Partijen dezelfde 
kracht zul len hebben als het Verdrag zelf. 

Ik maak van <leze gelegenheid gebruik om 
aan Uwe Excellentie de verzekering mijner 
meeste hoogachting aan te bieden. 

W. J. Oudendijk. 

Aan Zijne Excell entie Dr. Chenting T. Wang, 
Minister v-an Buitenlandsche Zaken, Nanking. 

MINISTERIE VAN 
BUITENLANDSCHE ZAKEN. 

Nanking, 19 December 1928. 

Mijnheer de Gezant, 

In antwoord op Uwer Excellentie's Nota 
van heden heh ik, ten einde alien mogelijken 
twijfel weg te nemen ten aanzien van de be
teekenis en de strekking van Artikel I van 
het Verdrag R egelende de Tarief-betrekkin
gen tusschen China en Nederland, hetwelk 
wij op dezen dag onderteekenden, de eer te 
verklaren, dat rnijne Regeering het .er voor 
houdt: 

Dat genoemd Artikel ook het volgende in 
zich slui t: dat noch op de voortbrengselen 
of de fabrikaten van een der Hooge Contrac
teerende Partijen, bij derzel ver invoer in het 
gebied, de bezittingen of kolonien van de 
andere P artij , noch op de voortbrengselen of 
de fabr ikaten van een der Hooge Contractee
rende P artij en bij derzel ver u i tvoer naar het 
gebied, de bezittingen of kolonien van de 
andere Partij, eenigerlei rechten, binnenland
sche heffingen of belastingen geheven zullen 
worden, van anderen aard of hooger dan die, 
welke worden gelegd op soortgelijke artikelen, 
wanneer deze worden ingevoerd uit of uitge
voerd naar eenig ander land. 

H et is overeengekornen, dat Uwer Excellen
tie's Nota en dit antwoord daarop tusschen 
de Hooge Contracteerende Partijen dezelfde 
kracht zullen hebben als het Verdrag zelf. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om 
aan ·uwe Excellentie de verzekering mijner 
meeste hoogachting aan te bieden. 

Chenting T. Wang. 

Aan Zijne Excellentie d,en heer Willem 
J acob Oudendijk, Gezant der N eder
landen in China, Nanking. 
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18 JuJi 1930. WET t.ot voorbeboud der be
voegdheid t.ot bekrachtiging van het Ver
drag nopens de tenuitvoerlegging van in 
het buitenland gewezen scheidsrechterlijke 
uitspraken van 26 September 1927. S. 323. 

Wij WILHELMI A, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is Ons de bevoegdheid 
voor te behouden het vanwege Ons te Gentve 
op 7 Juni 1928 onderteekende Verdrag no
pens de tenuitvoerlegging van in het buiten
land gewezen scheidsrechterlijke uitspraken 
van 26 September 1927 te bekrachtigen; 

Gelet op artikel 58 der Grondwet; 
Zoo is het, dat Wii, den Raad van State enz. 

Eenjg artikel. 
Wij behouden Ons de bevoegdheid voor het 

in afdruk nevens deze wet gevoegd vanwege 
Ons te Gentve op 7 Juni 1928 onderteekende 
Verdrag nopens de tenuitvoerlegging van in 
het buitenland gewezen scheidsrechterlijke 
uitspraken van 26 September 1927 te bekrach
tigen. 1 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Bygdin, den 18den Juli 1930. 

WILHELMI A. 
De M inister van Buitenlandsche Zaken, 

B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 
D e Minister van J ustitie, J. Donner. 

De Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid, 
T. J . Ve r s c h u u r. 

De M inister van Kolonien, De Graaf f. 
( Uitgeg. 2 S eptember 1930.) 

Fransche tekst. 
CO ENTION POUR L'EX:f:CUTIO DES 

SENTENCES ARBITRALES 
l1:TRANGERES. 

(Enumeration des Chefs d'Etats .) 
Signataires du Prot.ocole relatif aux clau

ses d'arbitrage ouvert a Geneve depuis le 24 
septembre 1923; 

R esolus a conclure une convention en vue 
de completer ce protocole, 

Ont designe pour leurs plenipotentiaires, 
savoir: 

(Liste des plenipotentiaires.) 
Le quels, apres avoir cornmuruque leurs 

pleins pouvoirs, trouve en bonne et due 
forme, sont convenus des dispositions suivan
tes: 

Article premier. Dans Jes territ.oires rele
vant de l'une des Hautes Parties contractan
tes auxquels s'applique la presente conven
tion, l'aut.orite d'une sentence arbitrale ren
due a la suite d'un compromis ou d'une clause 
compromissoire vises au Prot.ocole relatif aux 
cla uses d'arbitrage, ouvert a Geneva depuis le 
24 septembre 1923, sera reconnue et !'execu
tion de cette sentence sera accordee, confor
mement aux regles de procedure suivies dans 
·Je territ.oire ou la sentence est invoquee, lors
que cette sentence aura ete rendue dans un 
territ.oire relevant de l 'une des Hautes Par
ties contractantes auquel s'applique Ja pre
sente convention et entre personnes soumises 

1 Hierna. is a.Been de Fransche tekst opae
nomen. Zie voor de Engelsche t.ekst S. 323. 

a Ja juridiction de l'une des Hautes Parties 
contractantes. 

Pour obterur cette reconnaissance ou cette 
execution, ii sera necessaire, en outre; 

a. que la sentence ait ete rendue A la 
suite d'un compromis ou d'une clause com
promissoire valables d'a.pres la legislation qui 
leur est applicable; 

b. que, d'apres la loi du pays ou elle est 
invoquee, l 'objet de la sentence soit suscep
tible d'etre regle par voie d'arbitrage; 

c. que la sentence ait 'te prononcee par le 
tribunal arbitral prevu par le compromis ou 
la clause compromissoire, ou constitue confor
mement a !'accord des parties et aux regles 
de droit applicablcs a l a procedure d'arbi
trage; 

d. que la sentence oit devenue definitive 
dans le pays ou elle a ete rendue, en ce sens 
qu'elle ne sera pas consideree cornme telle 
si elle est susceptible d'opposition, d'appel ou 
de pourvoi en ea ation ( clans les pays ou 
ces procedures existent) ou s'il est prouve 
qu'une procedure tendant a contester la val i
dite de la sentence est en cours; 

e. que la reconnaissance ou !'execution de 
la sentence ne soit pas contraire a l'ordre pu
blic ou aux principes du droit public du pays 
ou elle est i nvoquee. 

Art. 2. Meme si les conditions prevues a 
!'article premier sont remplies, la reconnais
sance et !'execution de la sentence seront re
fusees si le juge constate: 

a. que la sentence a ete annulee dans le 
pays ou elle a ete rendue; 

b. que Ja partie contre laquelle la senten
ce est invoquee n'a pas eu, en temps util e, 
connaissance de la procedure arb itrale, de 
maniere a pouvoir faire valoir ses moyens ou, 
qu'etant incapable, elle n'y a pas ete regu
lierement representee; 

c. que I a sentence ne porte pas sur le dif
ferend vise dans le compromis ou, rentrant 
dans Jes previsions de la clause compromis
soire, ou qu'elle contient des decisions qui de
passent Jes termes du compromis ou de la 
clause compromissoire. 

Si la sentence n'a pas tranche t.outes Jes 
questions soumises au tribunal arbitral, l'au
torite competente du pays ou est demandee la 
reconnaissance ou !'execution de cette sentence 
pourra, si elle le juge a propos, ajourner 
cette reconnaissance ou cette execution ou la 
subordonner a une garantie que cette aut.o
rite determinera. 

Art. 3. Si la partie contra laquelle la sen
tence a ete rendue etablit qu'il ex iste, d'apres 
Jes regles de droit applicables a la procedur,e 
d'arbitrage, une cause, autre que cell es visees 
a !'article premier, lit. a et c, et a !'article 
2, l it. b et c, qui lui permette de contester 
en justice la validite de la sentence, le juge 
pourra, s'il Jui plait, refuser la reconnaissance 
OU !'execution, OU Jes suspendre en donnant a 
la partie un delai raisonnable pour fai re 
prononcer la nullite par le tribunal compe
tent. 

Art. 4. La partie qui invoque la sentence, 
ou qui en demande !'execution, doit fo1,1rrur 
notamment: 

1 ° L'original de la sentence ou une copie 
reunissant, d'apres la legislation du pays ou 
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elle a ete rendue, Jes conditions requises pour 
son authenticite; 

2° Les pieces et renseignements de nature 
a etablir que la sentence est devenue defi
nitive, dans le sens determine a !'article pre
mier, lit. d, dans le pays ou elle a ete 
rendue; 

3° Le cas echeant, les pieces et renseigne
ments de nature a etablir que les conditions 
prevues a !'article premier, alinea 1 et alinea 
2, lit. a et c, sont remplies. 

II peut etre exige de la sentence et des 
autres pieces mentionnees dans cet article 
une traduction faite dans l a langue officielle 
du pays ou la sentence est invoquee. Cette 
traduction doit etre certifiee conforme par un 
agent diplomatique ou consulaire du pays 
auquel ressortit la partie qui invoque la sen
tence ou par un traducteur assermente du 
pays OU la sentence est invoquee. 

Art. 5. Les dispositions des articles prece
dents ne privent aucune partie interessee du 
droit de se prevaloir d'une sentence arbitrale, 
de la maniere et dans la mesure admise par 
la legislation ou les traites du pays ou cette 
sentence est invoquee. 

Art. 6. La pr~sente convention ne s'appli
que qu'aux sentences arbitrales rendues apres 
la mise en vigueur du Protocole relatif aux 
clauses d'arbitrage, ouvert a Geneve depuis 
le 24 septembre 1923. 

Art. 7. La presente convention, qui restera 
ouverte a 1 a signature de tous les signataires 
du Protocole de 1923 relatif aux clauses d'ar

. bitrage, sera ratifiee. 
Elle ne pourra etre ratifiee qu'au nom de 

ceux des Membres de la Societe des Nations 
et des Etats non membres pour le compte des
quels le Protocole de 1923 aura ete ratifie. 

Les ratifications seront deposees aussitot que 
possible aupres du Secretaire general de la 
Societe des Nations, qui en notifiera le depot 
a tous Jes signataires. 

Art. 8. La presente convention entrera en 
vigueur trois mois apres qu'elle aura ete ra
tifiee au nom de deux Hautes Parties con
tractantes. Ulterieurement, l'entree en vigueur 
se £era, pour chaque Haute Partie contrac
tante, trois mois apres le depot de sa ratifi
cation aupres du Secretaire general de la So
ciete des Nations. 

Art. 9. La presente convention pourra etre 
denoncee au nom de tout Membre de la So
ciete des Nations ou de tout Etat non mem
bre. La denonciation sera notifiee par ecrit au 
Secretaire general de la Societe des Nations 
qui communiquera immediatement copie certi'. 
fiee conforme de la notification a toutes Jes 
autres Parties contractantes, en leur faisant 
savoir la date a laquelle ii !'aura re~me. 

La denonciation ne produira ses effets qu'a 
l'egard de la Haute Partie contractante qui 
!'aura notifiee et un an apres que la notifica
tion en sera parvenue au Secretaire general 
de la Societe des Nations. 

La denonciation du Protocole relatif aux 
clauses d'arbitrage entrainera de plein droit 
la denonciation de la presente convention. 

Art. 10. L'effet de la presente convention 
ne s'etend pas de plein droit aux colonies 
protectorats ou territoires places sous la suze'. 

rainete ou le mandat de l'une des Hautes 
Parties contractantes. 

L'extension i,. l'un ou plusieurs de ces co
lonies, territoires ou protectorats auxquels le 
Protocole relatif aux clauses d'arbitrage, 
ouvert a. Geneve depuis le 24 septembre 1923, 
est applicable pourra a tout moment etre ef
fectuee par une declaration adressee au Se
cretaire general de la Societe des Nations 
par une des Hautes P arties contraotantes. 

Cette declaration produira effet trois mois 
apres son depot. 

Les Hautes Parties contractantes pourront 
a, tout moment denoncer la convention pour 
!'ensemble ou l'un quelconque des colonies, 
protectorats ou territoires vises ci-dessus. L' ar
ticle 9 est applicable a cette denonciation. 

Art. 11. Une copie certifiee conforme de 
la presente convention sera transmise par le 
Secretaire general de la Societe des Nations 
a. tout Membre de la Societe des Nations et 
a. tout Etat non membre signataire de ladite 
convention. 

En foi de quoi, les plenipotentiaires susnom
mes ont signe la presente convention. 

Fait a Geneve, le vingt-six septembre mi! 
neuf cent vingt-sept, en un seul exemplaire, 
dont Jes textes anglais et fran9ais feront ega
lement foi, et qui restera depose dans Jes 
archives de la Societe des Nations. 
Allemagne: Dr. Adolf Muller. 

Autriche: E. Pflug!. 

Belgique: J. Brunet . 
La Belgique se reserve la liberte de restrein

dre !'engagement pris a !'article premier aux 
contrats qui sont consideres comme commer
ciaux par son droit national. 
Ville Libre de Dantzig: 

F. Sokal. 

Grande-Bretagne et 
Irlande du Nord: 

Austen Chamberlain. 

Nouvelle-Zelande: 
C. J. Parr. 
Western Samoa is included. 

Danemark: A. Oldenburg. 

D'apres le droit danois les sentences arbi
trales rendues par un tribunal d'arbitrage ne 
sont pas immediatement exigibles, mais ii est 
necessaire dans chaque cas pour Jes rendre 
exigibles de s'adresser aux tribunaux ordi
naires. Au cours de ces procedes devant ces 
tribunaux la sentence arbitrale sera cepen
dant admise generalement sans examen ulte
rieur comme base pour le jugement definitif 
de l'affaire. Sauf ratification. 

Espagne: Mauricio Lopez Roberts. 
Marquis de la Torrehermosa. 

Estonie: A. Schmidt. 
Le Gouvernement estonien se reserve la li

berte de restreindre !'engagement pris a !'ar
ticle premier aux contrats qui sont declares 
commerciaux par son droit national. 
Finlande: Rudolf Holsti. 
F,ance: Aristide Briand. 

Le Gouvernement fran9ais se reserve la li
berte de restreindre !'engagement pris a l'ar-
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ticle premier aux contrats qui sont declares 
commerciaux par son droit nation.al. 

· Italie: Vittorio Scialoja. 
Luxembourg: 

· Le Luxembourg se reserve la liberte de 
:restreindre !'engagement pris ii. !'article ler 
aux contrats qui sont consideres comme com
merciaux par son droit national. 

Nicaragua: 
Pays-Bas: 
'suede : 

Bech. 
T. F. Medina. 
Beelaerts van Blokland. 
K. I . Westman. 

Tchecoslovaquie : 
En signant la presente convention je declare 

que la Republique Tchecoslovaque n'entend 
pas porter atteinte aux traites bilateraux 
qu'elle a conclus avec divers Etats et qui 
reglent les questions visees par cette conven
tion d'une maniere depassant ses dispositions. 

Zd. Fierlinger. 

18 Juli 1930. WET, houdende goedkeuring 
van het op 30 Mei 1929 te La Paz tus
schen Nederland en Bolivia gesloten han
delsverdrag met bijbehoorend onderteeke
ningsprotocol. S. 324. 

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

dat het op 30 Mei 1929 te La Paz tusschen 
Nederland en Bolivia gesloten handelsverdrag 
met bijbehoorend onderteekeningsprotocol, al
vorens te kunnen warden bekrachtigd, inge
volge artikel 58 der Grondwet de goedkeu
ring der Staten-Generaal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. I. H et nevens deze wet in afdruk ge

voegde op l!O Mei 1929 te La Paz tusschen 
N ederland. en Bolivia gesloten handelsverdrag 
met bijbehoorend onderteekeningsprotocol 
wordt goedgekeurd. 1 

Art. II. Wij behouden Ons de bevoegdheid 
voor om verdragen te bekrachtigen houdende 
de com'promissen, waartoe artikel XI van het 
verdrag aanleiding kan geven. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Bygdin, den 18den Juli 1930. 

WILHELMINA. 
D e :Minister van Buitenlandsche Zaken, 

B e e I a e r t s v a n B I o k I an d. 
De Minister van Staat, 

Minister van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw. 

Ruy s de B eerenbrouc k. 
D e Minister van Financien, de Gee r . 

De Minister van A,·bcid, 
Handel en Nijverheid, 
T. J . Ver s c h u u r . 

De Minister van Kolonien, De Graaf f. 
( Uitgeg. 15 September 1930.) 

1 Hierna zijn alleen deNederlandsche enFran· 
sche tekst opgenomen. Zie voor de S~aansche 
tekst S. 324. 

HAN DELSYERDRAG TUSSCHEN NE
DERLAND EN BOLIYIA. 

Tratado <le Comerclo su scrlto entre el Reino 
de Rolanda y la Republlca de Bolivia. 
Hare Majesteit de Koningin der Neder

landen en Zijne Excellentie de President der 
Boliviaansche Republiek, verlangend de thans 
tusschen de beide landen bestaande handels
betrekkingen uit te breiden en te vergemak
kelijken, hebben besloten een Handelsverdrag 
te sluiten en hebben te dien einde Hunne 
Gevolmachtigden benoemd, te weten: 

Hare Majesteit de Koningin der eder-
landen: 

den Heer Arnold Theodoor Lamping, Zaak
gelastigde der Nederlanden en Gevolmach
tigde ad-hoe; . . 

Zij ne Excellentie de President der Boh
viaansche Republiek: 

Zijne Excellentie Doctor Tomas Manuel 
Elio, 

Zijn Minister van Buitenlandsche Betrek
kingen, 

die na hunne wederzijdsche Volmachten te 
hebb~n uitgewisseld, welke in goeden en be
hoorlijken vorm werden bevonden, omtrent 
de navolgende artikelen zijn overeengekomen: 

Art. I. l. De onderdanen van elk der 
Hooge Verdragsluitende P artijen zullen vo_lle 
vrijheid hebben zich ?l begeven op he.~ geb1ed 
van de andere PartiJ, daar te verbhJven, te 
reizen en het te verlaten, mits zij zich echter 
gedragen naar de wetten e.f! verordening!'.n, 
die er ter zake van kracht z1Jn of zullen Z!Jn . 

2. Voor alles wat betreft de vestiging en 
de uitoefening van den handel, de nijverheid 
en de. scheepvaart, evenals de u itoefenin\l: van 
ambachten en beroepen en de verknJgmg 
van- en de beschikking over den eigendom of 
het bezit van roerende of onroerende goederen 
van elken aard zullen de onderdanen van 
elk der Hooge Verdragsluitende Partijen o~er 
de geheele uitgestrektheid van het geb1ed 
van de andere P artij in alle opzichten ge
nieten de behandeling van de meest begun
stigde natie. 

3. De onderdanen van elk der Hooge Ver
dragsluitende Partijen zullen vrijelijk toegang 
hebben tot de rechtbanken van de andere 
Partij, hetzij als eischers, hetzij als verweer
ders. Zij zullen, op denzelfden voet als de 
eigen onderdanen of die .. van de meestbe
gunstigde natie, bevoegd ZIJn, procureurs, ad
vocaten, vertegenwoordigers en ge~uigen te 
kiezen en van dezer diensten gebrmk te ma
ken voor de bescherming van hunne rechten 
voor genoemde rechtbanken. . 

4. Zij zullen, met name voor de mtoefe
ning van den handel, van de nijverheid, van 
de scheepvaart en van de ambachten en b!'.
roepen, op het gebied van .de andere Part!~, 
geen enkele belasting, heffmg, recht of b1J
drage behoeven te betalen, onder welke be
naming of van welken aard ook, hooger dan 
of verschillend van die, welke warden ge
heven of later zullen kunnen warden geheven 
van de eigen onderdanen of van die van de 
meestbegunstigde natie . 

5. De onderdanen van elk der Hooge Ver
dragsluitende Partijen, die, volgens de wet-
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geving van de andere, vreemdeling zijn en 
die op behoorlijke wijze hunne nationalit.eit 
zullen hebben kenbaar gemaakt, zullen op 
het grondgebied van de andere zijn vrijgest.eld 
van iederen persoonlijken dienstplicht en van 
iedere verplichte publiekrechtelijke functie, 
evenals van iedere bijdrage, hetzij in geld, 
hetzij in natura, opgelegd in plaats van ge
noemden persoonlijken dienstplicht. Zij zul
len zoowel in vredes- als in oorlogstijd, slechts 
worden gedwongen tot die verrichtingen en 
vorderingen van militairen aard, welke wor
den opgelegd aan de eigen onderdanen of 
aan die van de meestbegunstigde natie in de
zelfde mat.e en volgens dezelfde beginselen en 
tegen dezelfde schadeloosstellingen als dezen. 

Art. II. 1. De naamlooze vennootschappen 
en andere vereenigingen op het gebied van 
handel, nijverheid of financien, met inbegrip 
van de scheepvaart- en verzekeri ngmaat
schappijen, die haar zet.el hebben op het ge
bied van Mn der Hooge Verdragsluit.ende 
Partijen zull en, op voorwaarde dat zij er, 
overeenkomstig de van kracht zijnde wetten, 
rechtspersoonlijkheid hebben, worden erkend 
eveneens reohtspersoonlijkheid t.e hebben op 
het gebied van de andere. Zij zullen, mits 
zij zich gedragen naar de wetten en veror
deningen, het recht hebben bij de rechtban
ken in rechte op te treden, hetzij voor het 
instellen van een aotie, hetzij om er te ver
dedigen. 

2. De hierboven genoemde maatsohappijen 
zu ll en op het gebied van de andere Partij 
worden toegelaten, mits zij zich onderwerpen 
aan de wetten en voorschriften, die op het 
gebied van die Partij van kracht zijn. 

3. Genoemde maatschappijen zullen, even
a ls hare bijkantoren, op het gebied van de 
andere Partij dezelfde reohten genieten als 
die, welke worden of later zullen worden toe
gekend aan soortgelijke maatschappijen van 
de meestbegunstigde natie; met name zullen 
zij voor de uitoefening van haar bedrijf op 
het gebied der andere Partij geen belastingen, 
rechten, heffingen of bijdragen behoeven te 
betalen, onder welke benaming of van welken 
aard ook, hooger dan of verschillend van die, 
welke worden of zullen kunnen worden ge
heven van soortgelijke maatsohappijen van de 
meestbegunstigde natie. 

Art. III. De terreinen en woningen, op
slagplaatsen, fabrieken, magazijnen en an
dere gebouwen der onderdanen van elk der 
Hooge Verdragsluitende Partijen op het ge
bied van de andere Partij, die gebezigd wor
den als woonplaats of voor den handel, zullen 
niet aan een onderzoek of doorzoekingen kun
nen worden onderworpen, en de boeken, pa
pieren en rekeningen, die er zich zullen be
vinden zullen niet onderzocht of nagezien 
kunnen worden, behalve in de omstandighe
den en op de wijze voorzien bij de wett.en en 
verordeningen, die toepasselijk zijn op de 
eigen onderdanen of op de onderdanen van 
de meestbegunstigde natie. 

Art. IV. 1. De handelaren, kooplieden, 
industrieelen en fabrikanten, die onderdanen 
zijn ::-an een van de Hooge Verdragsluitende 
Part1Jen, zullen, evenals hunne handelsreizi
gers, het recht hebben op het gebied van de 

andere Partij de handelaren of producent.en 
en de publieke verkoopplaatsen te bezoeken, 
er aankoopen te doen en bestellingen uit te 
lokken bij personen of huizen, die de aange
boden goederen weder-verkoopen of deze ge
bruiken in hun beroep of in hun nijverheid, 
mits zij betalen de wettige belastingen, die 
t.er zake van kracht zijn. 

2. Zij zullen, op elk gebied, met name ter 
zakc van belasting en van facili teiten, de be
handeling van de meestbegunstigde natie ge
nieten. 

3. De aan een douanerecht onderworpen 
goederen, die zullen worden ingevoerd als 
monst.ers of modellen, met uitzondering vau 
ten invoer verboden goederen, zu llen tijde-
1 ijk worden binnengelaten onder vrijstelling 
van in- en uitvoerrechten, mits in acht ge
nomen worden de douanevoorschriften en for
mal it.eit.en, noodig om te verzekeren hun we
deruitvoer of de betaling van rechten, voor
geschreven voor het geval, dat geen weder
uitvoer heeft plaats gehad binnen den ter
mijn, bij de wet voorzien. 

Art. V. 1. Er zal voile en algeheele vrij
heid van handel tusschen de gebieden van de 
Hooge Verdragsl uitende Partijen bestaan. 

2. De natuurl ijke of vervaardigde voort
brengselen, die van oorsprong of herkomstig 
zijn van het gebied van een der Hooge Ver
dragsluitende Partijen, zullen, bij hun invoer 
op het gebied van de andere, niet onderwor
pen zijn aan rechten of belastingen, met in
begrip van alle coefficienten, surtaxen of toe
slagen, hooger clan of verschillend van die, 
waaraan zijn of zullen worden onderworpen 
de gelijksoortige voortbrengselen of goederen 
van de meestbegunstigde natie. 

3. De goederen van allerlei aard, uitge
voerd naar het gebied van Mn der Hooge 
Verdragsluitende Partijen, zullen, bij hun 
uitvoer, niet onderworpen zijn aan rechten of 
belastingen, met inbegrip van alle coeffioien
ten, surtaxen en toeslagen, hooger dan of 
verschillend van die, welke worden of zouden 
kunnen worden gelegd op soortgel ijke goede
ren bij hun uitvoer naar het gebied van elk 
ander vreemd land. 

4. De goederen van elken aard komende 
van of gaande naar het gebied van Mn der 
Hoage Verdragsluitende P artijen, zullen we
derzijds op het gebied van de andere worden 

_ vrijgest.eld van elk doorvoerrecht, hetzij bij 
rechtstreekschen doorvoer, hetzij zij, geduren
de den doorvoe1·, moeten worden opgeslagen, 
overgeladen, uitgeladen of weder ingeladen. 

5. Op elk antler gebied verplicht elk der 
H ooge Verdragsluitende Partijen zich boven
dien de andere, hetzij bij den invoer hetzij 
bij den uitvoer, hetzij bij den doorvoer , niet 
te onderwerpen aan een behandeling, ver
schi llend van of minder gunstig dan de be
handeling toegepast op welken derden Staat 
ook, met name voor wat betreft de douane
voorsohriften en hunne toepassing, den opslag, 
de wijze van verifioatie en onderzoek van de 
goederen, de betalingsvoorwaarden der douane
rechten en der belastingen en de classificatie 
en den uitleg van de tarieven. Zij zullen alle 
faciliteiten genieten, welke op douanegebied 
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warden t.oegekend aan de voortbrengselen van 
elk ander land. 

Art. VI. Indien de omstandigheden het on
vermijdel ijk maken, zullen de Hoage Ver
dragsluitende Partijen kunnen verlangen, dat 
de voortbrengselen en koopwaren, ingevoerd 
binnen haar gebied, van eene door de be
voegde autoriteit afgegeven certificaat van 
oorsprong, wotden vergezeld. De legalisatie 
van de desbetreffende certificaten door een 
diplomatiek of consulair ambtenaar, zal ge
schieden tegen betaling van de zegels of van 
de wettige rechten, die van kracht zijn. 

Art. VII. De accijnzen, de voor rekening 
van den Staat, de provinci0n en de gemeen
ten of andere openbare instellingen geheven 
binnenlandsche rechten en belastingen, waar
mede warden belast of zullen warden belast 
de voortbrenging, de bereiding of het verbruik 
van goederen op het gebied van een der 
Hoage Verdragsluitende Partijen, zullen de 
voortbrengselen van de andere Partij niet op 
een zwaardere of lastiger wijze mogen treffen 
dan de gelij kso<irtige producten, die hun oor
sprong vinden in het meestbegunstigde land. 

Art. VIII. Elk der Hooge Verdragsluiten
de Partijen zal kunnen benoemen Consuls
Generaal, Consuls, Vice-Consuls en andere 
Consulaire ambtenaren op het gebied van de 
andere, uitgezonderd het gebied van eder
landsch-Indiii, Suriname en Cura,;ao. De t.oe
lating en de bevoegdheden der Boliviaansche 
Consulaire ambtenaren op dit gebied zullen 
slechts kunnen warden geregeld door een bij
zondere overeenkomst te dezer zake. 

De Consuls-Generaal, Consuls, Vice-Consuls 
en andere Consulaire ambtenaren zullen, na 
het exequatur of eenige andere noodzakel ijke 
machtiging te hebben ontvangen van de Re
geering van het land, waar zij zijn benoemd, 
op voet van wederkeerigheid, het recht heb
ben alle werkzaamheden uit te oefenen en 
van a lle voorrechten, vrijstellingen en immu
niteiten te genieten, die warden of zullen 
kunnen warden t.oegekend aan de Consulaire 
ambtenaren van denzelfden graad van de 
meestbegunstigde natie. 

Art. IX. Ingeval een onderdaan van een 
der Hooge Verdragslui tende Partijen zonder 
testament gemaakt te hebben, mocht overlij
den op het grondgebied van de andere Partij, 
zullen de overheidspersonen, die volgens de 
plaat.selijke wetten zijn belast met het beheer 
van de nalatenschap, daarmede de Consulaire 
ambtenaren in kennis stellen, ten einde aan · 
de belanghebbenden de noodige inlichtingen 
over te brengen. De Consul-Generaal , Con
sul, Vice-Consul of andere Consulaire ambte
naar van het land waart.oe de overledene be
hoorde, zal , voor zoover de wetgeving van elk 
land dat t.oelaat en in afwachting van de be
noeming van een bewindvoerder en t.otdat 
deze laat.ste in staat zal zijn, zijn werkzaam
heden te verrichten, bezit nemen van de per
soonlijke eigendommen van den overledene, 
ten behoeve van zijn wettelijke erfgenamen en 
zijn schuldeischers. 

Art. X. iet zullen geacht warden te val-
len onder de bepalingen van de behandeling 
op den voet der meestbegunstigde natie, de 
hierna te noemen rechten of voorrechten, te 
weten: 

a. de rechten of voorrechten, die zijn of 
zullen kunnen warden t.oegekend aan aan
grenzende Staten om het grensverkeer te ver
gemakkelijken, 

b. de rechten of voorrechten, voortvloeien
de uit plurilaterale overeenkomten van alge
meenen aard, evenals overeenkomsten over 
internationaal privaatrecht en overeenkomsten 
en regel ingen betreffende de uitsluiting van 
de dubbele belasting, 

c. de bijzondere gunsten, vrijstellingen en 
voorrechten, die door de Regeering van de 
Boliviaansche Republiek op het gebied van 
handel zouden kunnen warden t.oegekend aan 
de onderdanen en aan de producten van de 
aangrenzende Staten. Op zoodanige gunsten, 
vrijstellingen en voorrechten zal Nederland 
geen aanspraak kunnen maken uit hoofde van 
de meestbegunstigingsclausule, zoolang zij niet 
zullen zijn t.oegekend aan andere niet aan
grenzende Staten, 

d. de voordeelen die elk der beide landen 
zoude kunnen toekennen aan een derde Mo
gendheid uit hoofde van een tol-unie, 

e. de bijzondere maatregelen, die elk der 
beide Landen zich genoodzaakt zoude kunnen 
zien te nemen om redenen van sanitairen 
aard, op voorwaarde, dat deze maatregelen 
zullen worden genomen tegenover alle Ian
den, die zich in gelijksoortige omstandigheden 
bevinden, 

/. de heffing door Mn der beide Landen 
van supplementaire rechten, ter compensatie 
van premiiin op den uitvoer of de vcort
brenging, die enkele voortbrengselen in het 
ander Land zouden kunnen genieten. 

Art. XL Elk geschil betreffende de uitleg
ging, de toepassing of de uitvoering van dit 
verdrag, dat niet tusschen de Hoage Ver
dragsluitende Partijen is kunnen warden op
gelost, za l warden onderworpen aan het Per
manente Hof van Internationale Justitie, dat 
bevoegd zal zijn op het geschilpunt te be
slissen op verzoek van beide Partijen of Mn 
Harer. 

Art. XII. De bepalingen van dit verdrag 
zullen van toepassing zijn op het Neder
landsch grondgebied in Europa, evenals, met 
uitzondering van de bepal ingen van artikel 
VIII, op Nederlandsch-Indiii, op Suriname en 
op Cura,;ao. 

Art. XIII. Dit verdrag is opgesteld in de 
Nederlandsche, Spaansche en Fransche taal, 
met dien verstande, dat, in geval van gebrek 
aan overeenstemming of verschil van uitleg 
tusschen de Nederlandsche en Spaansche tek
sten, de Fransche tekst voorrang zal genieten. 

Art. XIV. Dit verdrag zal warden be
krachtigd en zijn bekrachtigingsoorkonden 
zullen zoodra doenlijk warden uitgewisseld te 
's-Gravenhage. 

H et zal in werking treden drie maanden 
na de uitwisseling der bekrachtigingsoorkon
den en zal van kracht blijven gedurende vijf 
jaren, te rekenen van den dag van zijn inwer
kingtreding met stilzwijgende verlenging voor 
een zelfde t ijdvak elke keer, dat het niet zal 
warden opgezegd door een der Hoage Ver
dragsluitende Partijen ten minste zes maanden 
voor den afloop. 

Ter oorkonde waarvan de Gevolmachtigden 
dit verdrag hebben onderteekend. 
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In tweevoud gedaan te La Paz, den dertig
sten Mei, negentienhonderd negen en twintig, 
in elk van de drie aangegeven talen. 

Lamping. 
T o m a s M L E I i o. 

OnderteekenJngsprotocol. 
Op het oogenblik, dat dit handelsverdrag 

werd onderteekend, zijn de ondergeteekende 
Gevolmachtigden overeengekomen, de navol
gende nadere omschrijvingen vast te stellen: 

L Het is we! verstaan, dat overal, waar 
in dit verdrag bepaald is, dat eene der Hooge 
Verdragsluitende Partijen aan de andere de
zelfde behandel ing zal toestaan als aan de 
eigen onderdanen of aan de onderdanen der 
meestbegunstigde natie, de meest voordeelige 
van deze twee behandelingen zal worden toe
gestaan. 

2. De Hooge Verdragsluitende Partijen 
komen overeen, zooveel mogelijk te vermijden, 
dat door te ver doorgevoerde specificaties in 
de douanetarieven en verschillen in rechten 
voor analoge artikelen, de practische waarde 
en beteekenis der meestbegunstigings-clausule 
twijfelachtig zullen worden, met dien ver
stande, dat in elk geval de verordeningen en 
gewoonten op douanegebied van elk der beide 
Hooge Verdragsluitende Partijen getrouwelij k 
in acht genomen zullen moeten worden. 

Onderteekend te La Paz, in zes exempla
ren en in de Nederlandsche, Spaansche en 
Fransche taal, den dertigsten Mei, negentien
honderd negen en twintig. 

Lamping. 
T o m a s 1Y.I L E I f o. 

Fransche tekst. 

Sa Majeste la Reine des Pays-Bas et Son 
Excellence le President de la Republ ique de 
Bolivia, animes du desir d'amplifier et de 
faciliter Jes relations commerciales actuelle
ment existant entre les deux Pays, sont con
venus de conclure un Traite de Commerce et 
ont nomme a cet effet leurs Plenipotentiaires, 
a savoir: 

Sa Majeste la Reine des Pays-Bas: Mon
sieur Arnold Theodoor Lamping, Charge d'Af
faires des Pays-Bas et Plenipotentiaire ad-hoe, 

Son Excellence le President de la Republi
que de Bolivie: Son Excellence Monsieur le 
Docteur Tomas Manuel Elio, Son Ministre des 
Affaires Etrangeres, 

qui, apres avoir echange leurs Pleins Pou
voirs respectifs qui etaient trouves en bonne 
et due forme, sont convenus des articles sui
vants: 

Art. I. L Les ressortissants de chacune 
des Hautes Parties Contractantes auront pleine 
liberte de se rendre sur le territoire de l'autre 
Partie, d'y sejourner, d'y voyager et d'en 
sortir, pourvu toutefois qu'ils se conforment 
aux lois et reglements qui y sont ou seront en 
vigueur en la matiere. 

2. Pom tout ce qui concerne l'etablissement 
et l'exercice du commerce, de l'industrie et de 
la navigation, ainsi que l'exercice des metiers 
et professions et !'acquisition et la disposition 

de la propriete ou de la possession de biens 
meubles ou immeubles de toute espece, Jes res
sortissants de chacune des Hautes Parties 
Contractantes jouiront sur toute l'etendue du 
territoire de l'autre Partie sous tous Jes rap
ports du traitement de la nation la plus fa. 
vorisOO. 

3. Les ressortissants de chacune des Hautes 
Parties Contractantes auront libre acces aux 
Tribunaux de l'autre Partie, soit comme de
mandeurs, soit comme defendeurs. Ils auront 
la faculte, sur le meme pied que les natio
naux ou que les ressortissants de la nation Ja 
plus favorisee, de faire choix d'avoues, d'a
vocats, re representants et de temoins et de 
Jes employer pour la sauvegarde de leurs 
droits par devant lesdits tribunaux. 

4. Ils n'auront a payer, notamment pour 
l'exercice du commerce, de l'industrie, de la 
navigation et des metiers et professions, sur le 
territoire de l'autre Partie aucun impot, taxe, 
droit ou contribution quelle qu'en soit la de
nomination ou l'espece, ni plus eleves ni au
tres que ceu....: qui sont ou pourront etre per,;us 
ulterieurement des nationaux ou des ressortis-' 
sants de la nation la plus favorisee. 

5. Les ressorti ssants de chacune des Hau
tes Parties Contractantes, qui sont etrangers 
d'apres Ja legislation de l'autre, et qui auront 
dument fait connaitre leur national ite, seront 
exempts sur le territoire de l'autre de tout 
service personnel obligatoire et de toute fonc
tion obligatoire de droit public, ainsi que de 
toute cont1·ibution, soit en argent, soit en na
ture imposee aux lieu et place dudit service 
personnel obligatoire. Ils ne seront astreints en 
temps de paix comme en temps de guerre 
qu'aux prestations et requisitions militaires 
imposees aux nationaux ou aux ressortissants 
de la nation la plus favorisee dans la mesure 
et d'apres Jes memes principes et moyennant 
Jes memes dedommagements que ceux-ci. 

Art. IL L Les societes anonymes et autres 
associations commerciales, industrielles ou fi
nancieres, y compris les societes de navigation 
et d'assurance, domiciliees sur le territoire 
d'une des Hautes Parties Contractantes et a 
condition qu'elles y aient existence legale 
conformement aux lois en vigueur, seront re
connues comme ayant !'existence legale aussi 
sur le territoire de l 'autre. Elles auront, en 
se conformant aux lois et reglements, le droit 
d'ester en justice devant Jes tribunaux, soit 
pour intenter une action, soit pour y defendre . 

2. Les societes enumerees ci-devant seront 
admises dans le territoire de l'autre Partie, 
pourvu qu'elles se soumettent aux lois et or
donnances en vigueur sur le territoire de 
cette Partie. 

3. Lesdites Societes, ainsi que leurs filiales 
et succursales, jouiront dans le territoire de 
l'autre Partie, des memes droits que ceux qui 
sont OU seront ulterieurement accordes aux 
eocietes similaires de la nation la plus favo
risee; elles n'auront notamment a payer pour 
l'exercice de leurs affaires sur le territoire de 
l'autre Partie des impots, droits, taxes ou 
contributions quelle qu'en soit la denomina
tion ou l'espece, ni plus eleves ni autres que 
ceux qui sont ou pourront etre per,;us des 
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rncietes similaires de la nation la plus fa. 
vorisee. 

Art. III. Les terrains et habitations, entre
pots, fabriques, magasins et autres batiments 
des ressortissants de chacune des Hautes Par
ties Contractantes sur le territoire de l 'autre 
Partie, utilises aux fins de residence ou de 
commerce, ne pourront etre soumis a des vi
sites ou a des perquisitions, et Jes livres, pa
piers et comptes qui s'y trouveront ne pour
ront etre soumis a des examens OU a des in
spections, sauf dans les conditions et suivant 
Ies modal ires prevues par Jes lois et regle
ments applicables aux natidnaux ou aux res
sortissants de la nation la plus favorisee. 

Art. IV. 1. Les negociants, Jes commer-
9ants, Jes industriels et Jes fabricants, ressor
tissants de l'une des Hautes Parties Contrac
tantes, ainsi que leurs commis voyageurs, 
auront le droit de visiter dans le territoire de 
l'autre Partie les negociants ou Jes produc
teul"S et Jes locaux de vente pub! ique, d'y 
faire des achats et de rechercher des comman
<les aupres des personnes OU maisons proce
dant a la revente ou faisant un usage pro
fessionnel ou industriel des marchandises of
fertes, pourvu qu'ils payent Jes impots legaux 
qui sont en vigueur en la matiere. 

2. Ils jouiront, sous tous Jes rapports, no
tamment en matiere d'imposition et de faci
lites, du traitement de la nation la plus fa
vorisee. 

3. Les objets passibles d'un droit de douane 
qui seront importes comme echantillons ou 
modeles, a !'exception de marchandises pro
hibees a !'importation, seront admis tempo
rairement en franchise de droit d'entree et de 
sortie, pourvu que les reglements et forma
l ites douaniers necessaired pour en assurer la 
reexportation ou la payement des droits pres
crits en cas de non-reexportation dans le de
lai prevu par la Joi , soient observes. 

Art. V. 1. II y aura pleine et entiere Ii
berte de commerce entre Jes territo ires des 
Hautes Parties Contractantes. 

2. Les produits naturels ou fabriques, ori
ginaires ou en provenance du territoire de 
l'une des Hautes Parties Contractantes ne 
seront pas soumis a leur importation sur le 
territoire de l'autre, a des droit ou taxes, y 
compris tous coefficients, surtaxes ou majo
rations, plus eleves OU autre que ceux aux
quels sont ou seront soumis le produits ou 
marchandises similaires de la nation la plus 
favorisee. 

3. Les marchandises de toute nature ex
portees vers le territoire de l'une des H autes 
Parties Contractantes ne seront pas soumises 
a leur expartation a des droits ou taxes, y 
compris tous coefficients, surtaxes ou majo
rations, pi us eleves ou autres que ceux qui 
sont ou pourraient etre imposes aux articles 
similaires a leur exportation vers le terr itoire 
de tout autre pays etranger. 

4. Les marchandises de toute nature venant 
du territoire de l'une de Hautes Parties Con
tractantes ou y allant, seront reciproquement 
exemptees, dans le territoire de l'autre, de 
tout drnit de transit, soit qu'elles transitent 
directement, soit que pendant le transit, elles 
doivent etre entreposees, transbordees, dechar
gees ou rechargees. 

5. A tous autres egards, chacune des H au
tres Parties Contractantes s'engage, en outre, 
a ne pas soumett1·e l'autrn soit a l'importa 
tion, soit a !'exportation, soit au transit, a un 
traitement autre ou moins favorable que ce
lui applique a un Etat tiers quelconque, no
tamment en ce qui concerne Jes prescriptions 
douanieres et leur application, l'entreposage, 
le mode de verification et d'analyse des ar
ticles, Jes conditions du payement des droits 
de douane et des taxes et la classification et 
!'interpretation des tarifs. Ils jouiront de tou,
tes facil ites accordees en matiere de douane 
aux produits de tout autre pays. 

Art. VI. Si Jes ci rconstances le rendent 
inevitable, Jes Hautes Parties Contractantes 
pourront cxiger que Jes produits et marchan
dises, importes sur leurs- territoires, soient 
accompagnes d'un certificat d'origine delivre 
par I' Autorite competente. La legalisation des 
certificats en question par un fonctionnaire 
diplomatique ou consulaire, se £era moyennant 
payement des timbres ou des droits legaux en 
vigueur. 

Art. VII. Les droits d'accises, Jes droits et 
Jes taxes interieurs per9us pour le compte de 
l'Etat, des provinces et des communes ou 
autres institutions publiques qui grevent ou 
greveront la production, la preparation ou la 
consommation des marchandises dans le terri
toire de l'une des Hautes Parties Contractan
tes, ne pourront pas frap per les produi ts de 
l'autre Pai-tie d'une maniere plus forte ou 
plus genante que Jes produits similaires origi
naires du pay le plus favorise . 

Art. VIII. Chacune des Hautes Parties 
Contractantes pourra nornmer des Consuls
Generaux, Consuls, Vice-Consuls et autres 
fonctionnaires corisulaires dans le territoire de 
l'autre, exception faite pour le territoire des 
Iudes Neerlandaises, de Surinam et de Cu
ra9ao, !'admiss ion et Jes att1·ibutions des fonc
tionnaires consulaires boliviens dans ces ter
ritoires ne pouvant etre reglees que par une 
Convention speciale a ce sujet. 

Les Consuls-Generaux, Consuls, Vice-Con
suls et autres fonctionnaires consulaires, ayant 
re9u du Gouvernement du Pays dans lequel ils 
sont nomrnes, l' exequatur OU autre autorisa
tion necessaire, auront, a charge de recipro
cite, le droit d'exercer toutes Jes fonctions et 
de jouir de tous Jes privileges, exemptions et 
immunites qui sont ou pourront etre accordes 
aux fonctionnaires consulaires du meme grade 
de la nation la plus favorisee. 

Art. IX. Dans le cas ou un ressortissant de 
l'une des Hautes Parties Contractantes mour
rait intestat sur le territoire de l'autre P ar
tie, Ies Autorites chargees, d'apres Ies lois 
local es, de !' administration de la succession, 
en donneront avis aux fonctionnaires consu
laires, afin de transmettre aux interesses Jes 
informations nece saires. Le Consul-General , 
Consul, Vice-Consul ou autre fonctionnaire 
consulaire de la nation, a laquelle apparte
nait le defunt, prendra, dans la mesure ou le 
permettra la legislation de chaque Pays et 
en attendant que _soit nomme un administra
teur et que ce dernier soit en etat d'exercer 
ses fonctions, possession des effets personnels 
du defunt pour le compte de ses heritiers legi
times et de ses creanciers. 
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Art. X. Ne eront pas cense tomber sous le 

coup des stipulations de traitement sur le pied 
de la nation la plus favorisee, le droits ou 
pt·ivileges mentionnees ci-apres, savoir: 

a. Jes droits ou privileges <1ui sont ou 
pourront etre accordes a des Etats limitrophes 
en vue de faciliter le trafic frontiere, 

b. les droits ou privileges decoulant de 
Oinventions pluri laterales d'ordre genera l, 
a1ns1 que de Conventions de droit international 
prive et de Conventions et reglementations 
concernant ]'exclusion de la double imposition, 

c. le faveurs speciales, les exemptions et 
les privileges qui pourraient etre accordes par 
le Gouvernement de la Republique de Boliv10 
a ux sujets et aux produits des Etats I imi
trophes, en matiere de commerce. De telles 
faveurs, exemptions et privileges ne pourront 
pas etre reel ames par les Pays-Bas, en vertu 
du t_ra,tement de la nation la plus favorisoe, 
auss, longtemps qu'ils n'auront pas ete ac
cordes a d'autres Etats non l imitrophes, 

d. les avantages que chacun des deux Pays 
pourrait accorder a une tierce Pui sance, en 
vertu d'une union douaniere, 

e. Jes mesure speciales que chacun des deux 
Pays pourrait se voir oblige de prendre pour 
des raisons sanitaires, a condition que ces me• 
sures soient prises a l'egard de tous Jes pays 
S!) trouvant clans des circonstances analogues, 

/ ._ la perception _par un des deux Pays d1, 
dro,ts supplementa1res, en compensation de 
primes d'exportation ou de production des
quelles pourraient beneficier certa ins produits 
dans l'autre Pays. 

Art. XI. Tout differend concernant !'in
terpretation, !'application ou !'execution du 
present Traite qui n'aura pu etre - regle entre 
Jes Hautes Parties Contractantes sera sou
mis a la Cour Permanente de J;stice Inter
nationale, I aquelle aura competence pour sta
tuer sur le differend a la requete de deux 
Partie ou de l 'une d'Elles. 

A:t; XII. Les . di positions du present 
Tra,te seront applicables au territo ire neer
landa is e'n Europe, ains i que, a !'exception 
des dispositions de !' article VIII aux Indes 
Neerlandaises, au Surinam et a C~rac;,ao. 

Art. XIII. Le present Traite est redige 
clans l_es l:i,ngues neerlandaise, e pagnole et 
fran9a1se, etant bien entendu que, en cas de 
desaccord ou de difference d'interpretation 
entre leS' textes neerlandais et espagnol le 
texte franc;,ais prevaudra. ' 

Art. XIV. Le present Traite sera ratifie 
et Jes ratifications en seront echangees a la 
H aye aussitot que faire se pourra. II entrera 
m1 v i_gueur tro is mois apres l'echange des rati
f~cations et demeurera en vigueur pendant 
crnq annees, a partir du jour de son entree en 
vigueur avec tacite reconduction pour une 
m_eme .periode, chaque fois ou ii ne sera pas 
denonce par une des Hautes Parties Contrac
tantes au mains six mois avant l' echeance. 
. En foi de quoi les Plenipotentiaires ont 

s1gne le pre ent Traite. 
Fa/t en double a La Paz, le trente mai mi! 

neuf cent vingt neuf, en chacune des trois 
langues indiquees. 

Lamping. 
T o m a s M I. E I i o. 

Protocole de signature. 

Au moment de signer le present Traite de 
Commerce, les Plenipotentiaires soussignes 
sont tombes d'accord pour stipuler Jes preci
sions suivantes: 

1. II est entendu que partout ou clans le 
present Traite ii est prevu que l'une des 
Hautes Parties Contractantes accordera a 
l 'autre le meme traitement qu'aux nationaux 
ou aux ressortissants de la nation la pi us fa
vorisee, le plus favorable de ces deu.x traite
ments sera accorde. 

2. Les Hautes Parties Contractantes con
viennent d'eviter, autant que possible, que, 
par des specifications trap d6tai llees clans Jes 
tarifs douaniers et des differenciations de 
droits pour des articles analogues, la valeur 
et la signification pratiq{ies de la clause de 
la nation la plus favorisee ne soient rendues 
problemat_iques, bien entendu que, en tous 
cas, les reglements et coutumes douaniers de 
chacune des Hautes Parties Contractantes 
<levront etre fidelement observes. 

Signe a La Paz, en six exemplaires et dans 
Jes langues neerlandaise, espagnole et fran
c;,a ise, le trente mai, mi ! neuf cent vingt-neuf. 

Lamping. 
T o m a s M I. E I i o. 

18 Juli 1930. vVET, houdende goedkeuring 
van het op 21 J uni 1926 te Parijs geslo
ten Internationaal Sanitair Verdrag. S. 
325. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo \Vij in overweging genomen hebben, 

dat het Internationaal Sanitair Verdrag, den 
21sten Juni 1926 te Parijs gesloten, alvorens 
t? kunnen warden bekrachtigd, ingevolge ar
t,kel 58 van de Grondwet de goedkeuring der 
Staten-Generaal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. Het nevens <leze wet in afdruk ge

voegde, den 21sten Juni 1926 te Parijs geslo
ten Intern.~tionaal Sanitair Verdrag, wordt
voor het R1Jk in Europa en voor Nede,·landsch
l ndie goedgekeurd. 

2. Bij de bekrachtiging van het verdrag
zullen de volgende reserves warden gemaakt: 

,,De Regeering van H are Majesteit de Ko
,,ningin der Nede~_)anden behoudt zich, wat. 
,,Neclerl andsch-Ind1e betreft, voor, de maat
,,regelen, bedoeld in artikel 10, lid 2, even
,,eens te doen toepassen op de herkomsten uit 
.. kringen, die met rattenpest besmet zijn. 

,, Zij behoudt zich daarenboven, wat Neder
.,lanclsch-Indie betreft, voor artikel 27 2° . 
.,in <lien zin op te vatten' dat de i~ dat 
,,artikel bedoelde verdelging van ratten toe
,,gepast mag warden op schepen met een la
,,ding, die herkomstig is uit een met ratten
,,pest besmetten kring, indien het met de 
,,gezondheidszorg belast gezag van oordeel is 
,,dat deze lading ratten kan bevatten er:. 
,,gestuwd is op zoodanige wijze, dat deze een 
,,beletsel vormt voor de nasporingen, bedoeld 
,, m de laatste zrnsnede van artikel 24. 

,,Zij behoudt zich bovendien, ten aanzien van 
,,Nederlandsch-Indie, met betrekking tot de 
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,,uitvoering van de verplichtingen, welke ar
,,tikel 12 van het verdrag oplegt, het recht 
,,voor, om te beslissen, of, met het oog op 
,,toe te passen maatregelen, een vreemd res
,,sort als besmet moet worden beschouwd en 
,,om de maatregelen vast te stellen , die in 
,,bijzondere omstandigheden moeten worden 
,,toegepast op hetgeen in de havens van Ne
,,derlandsch-Indie binnenkomt." 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Bygdin, den 18den Juli 1930. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Buitenlandsche Zaken, 

B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 
De M inister van Arbeid, 

Handel en Nijverheid, 
T. J . V er s c h u u r. 

De Minister van D efensie, L. N . Dec k e r s. 
D e Minister van Financiiin, de G ee r. 

De Minister van K oloniiin, De Gra a f f . 
( Uitgeg. 26 September 1930.) 

CONVENTION SANITAIRE INTER
NATIONALE. 

Sa Majeste le Roi d' Afghanistan, le Presi
dent de la Republique d'Albanie, le Presi
dent de !'Empire Allemand, le President de 
la Nation Argentine, le President federal de 
la R epublique d'Autriche, Sa Majeste le Roi 
des Belges, le President de la Republique 
des Etats-Unis du Bresi l, Sa Majeste le Roi 
des Bulgares, le President de la R epublique 
du Chili, le President de la Republique de 
Chine, le President de la Republique de 
Colombie, le President de la Republique de 
Cuba, Sa Majeste le Roi de Danemark, le 
President de la R epublique Dominicaine, Sa 
Majeste le Roi d 'Egypte, le President de la 
Republique de l'Equateur, Sa Majeste le Roi 
d'Espagne, le Pres ident des Etats-Unis d'Ame
rique, Sa Majeste la Reine des Rois d'Ethio
pie et Son Altesse Imperiale et Royale le 
Prince H eriti er et Regent de !'Empire, le 
President de la Republique Finlandaise, le 
President de Ja Republique Frarn,aise, Sa 
Majeste le Roi du Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d' Irlande et des Territoires bri
t a nniques au-dela des Mers, Empereur des 
Indes, le President de la R epublique de Grece, 
le President de la Republique de Guatemala, 
le President de la R epublique d'H aiti , Sa 
M ajeste le Roi du Hedj az, le President de la 
R epublique de Honduras, Son Altesse sere
nissime le R egent du Roya ume de Hongrie, 
Sa Majeste le Roi d'Italie, Sa Majeste l'Em
pereur du Japon, le President de la R epubli
que de Liberia , le President de la Republi
que de Lithuanie, Son Al tesse Royale ma
dame la Grande-Duchesse de Luxembourg, 
Sa Majeste le Sultan du Maroc, le President 
de la R epublique de Mexique, Son Altesse 
serenissime le Prince de Monaco, Sa Majeste 
le Roi de Norvege, le President de la Re
publique du, P araguay, Sa Majeste la Reine 
des Pays-Bas, le President de la R epublique 
du P erou, Sa Majeste le Chah de P arse, le 
President de la R epublique de Pologne, le 
President de la Republique Portugaise, Sa 
Majeste le Roi de Roumanie, Jes Capitaines
R egents de Sa int-Marin, Sa Majeste le Roi 
des Serbes, Croates et Slovenes, le President 

de la R epublique de El Salvador, Le Gouver
neur-General representant I' Autorite Souve
raine du Soudan, le Conseil F ederal Suisse, le 
President cie la R epublique Tchecoslovaque, 
Son Al tesse le Bey de Tunisie, le President 
de la R epublique Turque, le Comite Central 
Executif de !'Union des Republiques Sovie
tistes Socialistes, le P resident de la Republi
que de !'Uruguay et le President de la Re
publique du Venezuela, 

Ayant decide d'apporter dans Jes disposi
tions de la Convention sanitaire, signee a 
P aris le 17 janvier 1912, Jes modifications 
que comportent Jes donnees nouvelles de la 
science et de !'experience prophylactiques, 
d'etablir une reglementation internationale 
relative au typhus exanthematique et a la 
variole et d'etendre, autant qu' il est possible, 
le champ d'application des principes qui ont 
inspire la reglementation sanitaire interna
tionale, ont decide de conclure une conven
tion a cet effet et ont nomme pour leurs pleni
potentiaires, savoir: 

Sa Majeste le Roi d' Afghanistan: 
M. Isl ambek Khoudoiar Khan, Secretaire 

de la Legation d'Afghanistan a Paris. 

Le President de la R epublique d'Alba
nie : 

M. le Dr. Osman, Directeur de l'Hopital de 
Tirana. 

Le President de !'Empire Allemand : 
M. Franoux, Conseiller intime de Legation 

a I' Ambassade d' Allemagne a P aris: 
M. le Dr. H amel, Conseiller au Ministere 

de l'Interieur de !'Empire. 

Le P resident de la Nation Argentine : 
M. Federico Alvarez de Toledo, Ministre 

d'Argentine a P aris; 
M . le Dr. Araoz Alfaro, President du De

partement de I 'Hygiene; 
M. Manuel Carbonnel , Professeur d'hygiene 

a la Faculte de Medecine de Buenos-Ayres. 
Le President federal de la Republique 

d' Autriche: 
M . Alfred Griinberger, Ministre d'Autriche 

a P aris. 
Sa Majeste le Roi des Belges : 

M. Velghe, Secretaire-general du Ministere 
de l'Interieur et de !'Hygiene. 

Le president de la Republique des 
Etats-Unis du Bresil: 

M. le Professeur Dr. Ca rlos Chagas, Di
recteur-General du Departement National de 
la Sante Publique, Directeur de l ' Institut 
O;;waldo Cruz; 

M . le Dr. Gilberto Moura Costa. 
Sa Majeste le Roi des Bulgares: 

M. Morfoff, Ministre de Bulgaria a P aris; 
M. le Dr. Tochko Petroff, Professeur a la 

Facul te de Medecine de Sofia. 
Le President de la R epublique du Chili: 

M. Armando Quezada, Ministre du Chili a 
P aris; 

M. le Dr. Emilio Aldunate, ProfessElur a la 
F aculte de Medecine du Chili; 

M. le Dr . J. Rodriguez Barros, Professeur 
a la F aculte de Medecine du Chili. 
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Le President de la Republique de Chine: 
Le General Yao Si-Kiou, Attache militaire 

a Paris; 
M. le Dr. Scie Ton-Fa, Secretaire special 

a la Legation de Chine a Paris. 
Le President de la Republique de Co

lombie: 
M. le Dr. Miguel Jimenez Lopez, Profes

seur a la Faculte de Medecine de Bogota, 
Ministre-Plenipotentiaire de Colombie a Ber
lin. 

Le President de la Republique de Cuba: 
M . Ramiro Hernandez Portela, Conseiller 

de Ja Legation de Cuba a Paris; 
M. le Dr. Mario Lebredo, Directeur de 

l'Hopital ,,Las Animas" . 
Sa Majeste le Roi de Danemark: 

M. le Dr. '£h. Madsen, Directeur de l'In
stitut des Serums de l'Etat; 

M. I. A. Korbing, Directeur de la Societe 
des Armateurs reunis. 

Le President de la Republique de Po
logne, pour la Ville Libre de Dantzig: 

M. le Dr. Wilold Chodzko, ancien Ministre 
de la Sante; 

M. le Dr. Carl Stade, Conseiller d'Etat du 
:Senat de la Ville Libre de Dantzig. 

Le President de la Republique Domini
caine: 

M. le Dr. Betances, Professeur a la Fa
,cmlte de Medecine de Saint-Domingue. 

Sa Majeste le Roi d'Egypte: 
Fakhry Pacha, Ministre d'Egypte a Paris; 
M. le Major Charles P. Thomson, D. S. 0., 

President du Consei l Sanitaire Maritime et 
-Quarantenaire d'Egypte; 

M. le Dr. Mohamed Abd El Salam El 
<Guindy Bey, deuxieme Secretaire de la Le
gation d'Egypte a Bruxelles, Delegue du 
-Oouvernement Egyptien au Comite de l 'Of
l ice International d'Hygiene publique. 

Le President de la Republique de 
l'Equate~,r: 

M. le Dr. J. Illingourth Ycaza. 

Sa Majeste le Roi d'Espagne: 
M. le Marquis de Faura, Ministre, Con

·seiller de l'Ambassade d'Espagne a Paris; 
M. le Dr. Francisco Murillo y Palacios, Di

recteur General de la Sante d'Espagne. 

Le President des Etats-Unis d' Amerique: 
M. le Dr. H. S. Cumming, Surgeon Gene

ral, Public Health Service; 
M. le Dr. Taliaferro Clark, Senior Sur

_geon, Public Health Service; 
M. le Dr. W. W. King, Surgeon, Public 

Health Service. 
Sa Majeste la Reine des Rois d'Ethiopie 

et Son Altesse Imperiale et Royale le 
Prince Heritier et Regent de ]'Empire: 

M. le Comte Lagarde, Due d'Entotto, Mi
nistre P lenipotentiaire. 

Le President de la Republique Finlan
daise: 

M. Charles Enckell , Ministre de Finlande 
-ii. Paris; 

M. le Dr. Oswald Streng, Professeur a l'Uni
-versite d'Helsingfors. 

1.930. 

Le President de la R epublique Fran-
9aise: 

Son Excellence M. Camille Barrere, Ambas
sadeur de France ; 

M. Harismendy, Ministre Plenipotentiaire, 
Sous-Directeur au Ministere des Affaires 
Etrangeres; 

M. de Navailles, Sous-Directeur au Minis
tere des Affaires Etrangeres; 

M. le Dr. Calmette, Sous-Directeur de l'In
stitut Pasteur; 

M. le Dr. Leon Bernard, Professeur a la 
Faculte de Medecine de Paris. 

Pour I' Algerie: 
M. le Dr. Lucien Raynaud, Inspecteur ge

neral des Services d'Hygiene d' Algerie. 
Pour I' Afrique Occidentale Fran9aise: 

M. le Dr. Paul Gouzien, Medecin-Inspec
teur general des Troupes coloniales. 

Pour I' Afrique Ori en tale Fran9aise: 
M. le Dr. Thiroux, Medecin-Inspecteur des 

Troupes coloniales. 
Pour l'Indochine Fran9aise: 

M. le Dr. l'Herminier, Delegue de l'In
dochine au Comite consultatif du Bureau 
d'Orient de la Societe des Nations; 

M. le Dr. Noel Bernard, Directeur des In
stituts Pasteur d'Indochine. 

Pour Jes Etats de Syrie, du Grand Li
ban, des Alaou,tes et du Djebel-Druse : 

M. Harismendy, Ministre Plenipotentiaire, 
Sous-Directeur au Ministere des Affaires 
Etrangeres; 

M. le Dr. Delmas. 
Pour ]'Ensemble des Autres Colonies, 

Protectorats, Possessions et Territoires 
Sous Mandat de la France: 

M. le Dr. Audibert, Inspecteur general du 
Service de Sante au Ministere des Colonies. 

Sa Majeste le Roi du Royaume-Uni de 
Grande Bretagne et d'Irlande et des 
Territoires Britanniques au dela des 
Mers, Empereur des Indes: 

Sir George Seaton Buchanan, Kt. C. B., 
M. D., Medecin en chef au Ministere de 
!'Hygiene; 

M. John Murray, C. M. G., Conseiller au 
Foreign Office. 

Pour le Dominion du Canada: 
M. le Dr. John Andrew Amyot, C. M. G., 

M. B ., Directeur General du Ministere d'Hy
giene du Dominion du Canada. 

Pour le Commonwealth d' Australie: 
lVI. le Dr. William Campbell Sawers, D. S. 

0., M . B., Medecin au Ministere de !'Hy
giene. 

Pour le Dominion de la Nouvelle
Zelande: 

M. le Lieutenant-Colonel Sydney Price J a
mes, M. D. 

Pour l'Inde: 
M. David Thomas Chadwick, C. S. I ., 

C. I. E., Secretaire du Gouvernement de 
l'Inde au Ministere du Commerce. 

Pour l'Union Sud-Africaine: 
M. le Dr. Philip Stock, C. B., C. B. E., 

Delegue au Comite de !'Office International 
d'Hygiene publique. 

40 
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Le President de la Republique de Grece: 

M. Al. C. Carapanos, Ministre de Grece a 
P aris; 

M. le Dr. Matarangas Gerassimos. 
Le President de la Republique du Gu

atemala: 
M. le Dr. Francisco A. Figueroa, Charge 

d'Affai res a Paris. 
Le President de la Republique d'Haiti : 

M. le Dr. Georges Audain. 
Sa Majeste le Roi du H edjaz: 

M . le Dr. Mahmoud Hamoude, Directeur 
general de la Sante Publique. 

Le President de la Republique de Hon
duras: 

M. le Dr. Ruben Audino-Aguilar, Charge 
d' Affaires a Paris. 

Son Altesse Serenissime le Regent du 
Royaume de Hongrie: 

M. le Dr. Charles Grosch, Conseiller au 
Ministere de la Prevoyance Sociale. 

Sa Majeste le Roi d'Italie: 
:(\![. le Dr. Albert Lutrario, Prefet ·de lre 

classe; 
M. le Dr. Giovanni Vittorio Repetti, Gene

ral Medecin de la Marine Royale Italienne, 
Directeur sanitaire du Commissariat General 
de !'Emigration ; 

M. le Colonel de Port Odoardo Huetter, 
Commandant du Port de Venise; 

M. Guido Rocco, Premier Secretaire de 
I' Ambassade d'Italie a Paris; 

M. le Dr. Cancelliere, Vice-Prefet de lre 
classe; 

M. le Dr. Druetti , Delegue Sanitaire a 
I' etranger. 

Sa Majeste l 'Empereur du J apon: 
M. Hajime Matsushima, Conseiller d'Am

bassade; 
M. le Dr. Mitsuzo Tsurumi, Delegue du 

J a pon au Comite de !'Office International 
d'Hygiene publique. 

Le President de la Republique de Li
beria: 

M . le Baron R. A. L. Lehmann, Ministre de 
Liberia a Paris; 

M. N . Ooms, Premier Secretaire de la Le
gation. 

Le President de la R epublique de 
Lithuania: 

M . le Dr. P ranas Vaiciuska, Lieutenant 
general de Sante de reserve, charge de cours 
a l'Universite de Kannas, medecin en chef 
de la ville de Kaunas. 

Son Altesse Royale Madame la Grande 
Duchesse de Luxembourg: 

M. le Dr. Praum, Directeur du Laboratoire 
Bacteriologique du Luxembourg. 

Sa Majeste le Sultan du Maroc: 
M. Harismendy, Ministre plenipotentiaire, 

Sous-Directeur au Ministere des Affaires 
etrangeres ; 

M. le- Dr. Lucien Raynaud, Inspecteur ge
neral des Services d'Hygiene d' Algeria. 

Le President de la Republique du 
Mexique: 

M. le Dr. Raphael Cabrera, Ministre du 
Mexique a Bruxelles. 

Son Altesse Serenissime le Prince de 
Monaco: 

M . Roussel-Despierres, Secretaire d'Etat de 
S. A. S. le Prince de Monaco; 

M. le Dr. Marsan, Directeur du Service 
d'Hygiene de l a Principaute. 

Sa Majeste le Roi de Norvege: 
M. Sigurd Bentzon, Conseiller de la Le

gation de Norvege a Paris; 
M. le Dr. H. Mathias Gram, Directeur 

general de !'Administration Sanitaire. 
Le President de la Republique du Pa

raguay: 
M. le Dr. R. V. Caballero, Charge d' Af

faires du Paraguay en France. 

Sa J\IJ.ajeste la Reine des Pays-Bas : 
M. Doude van Troostwijk, Ministre des 

Pays-Bas .a Berne; 
M. le Dr. N. M. Josephus Jitta, President 

du Conseil d'Hygiene; 
M. le Dr. _de Vogel, ancien Inspecteur en 

chef du Service Sanitaire aux Indes Neer
landaises; 

M. van der Plas, Consul des Pays-Bas a 
Djeddah. 

Le President de la R epublique du P erou: 
M. le Dr. P ablo S. Mimbela, Ministre Ple

nipotentiaire du P erou a Berne. 
Sa Majeste le Chah de Perse : 

M. le Dr. Ali-Khan Partow-Aazam, ancien 
Sous-Secretaire au Ministere de !'Instruction 
publique, Vice-President du Conseil sanitaire 
et Directeur de l 'H opital imperial; 

M. le Dr. Mansour-Charif, ancien medecin 
de la Famille Royale. 

Le President de la R epublique de Po
logne: 

M. le Dr. Witold Chodzko, ancien Ministre 
de la Sante; 

M. Taylor, Sous-Chef du Departement des, 
Traites. 

Le President de la Republique Por
tugaise: 

M. le Professeur Ricardo Jorge, Directeur 
general de la Sante publique. 

Sa Majeste le Roi de Roumanie: 
M. le Dr. Jean Cantacuzene, professeur a 

la Faculte de Medecine de Bucarest. 
Les Capitaines-Regents de Saint-Marin : 

M. le D_r. Guelpa . 
Le President de la R epublique de El 

Salvador: 
M. le Professeur Larde-Arthes. 

Sa Majeste le Roi des Serbes, Croates 
et Slovenes: 

M. Miroslaw Spalaikovitch, Ministre Ple
nipotentiaire a Paris. 

Le Gouverneur General R epresentant 
l 'Autorite Souveraine du Soudan: 

M. le Dr. Oliver Francis Haynes Atkey, 
M. B., F. R. C. S., Directeur du Service 
Medical du Soudan. 

Le Conseil Federal Suisse: 
M. Alphonse Dunant, Ministre de Suisse a 

Paris; 
M. le Dr. Carriere, Directeur du Service 

federal de !'Hygiene publique. 
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Le President de la Republique Tcheco
s]oyaque: 

M. le Dr. Ladislas Prochazka, Chef des 
Services sanitaires de la ville de Prague. 

Son Altesse le Bey de Tunisia: 
M. de Navailles, Sous-Directeur au Minis

te,re des Affaires Etrangeres. 
Le President de la Republique Turque: 

Son Excellence Aly Fethy Bey, Ambassa
deur de Turquie a Paris. 

Le Comite Central Executif de !'Union 
des Republiques Sovietistes Socialis
tes: 

M. le Professeur Nicolas Semachko, Mem
bre du Comite Central Executif de l'U. R. S. 
S., Commissaire du Peuple pour la Sante 
publique de la R. S. F. S. R.; 

M. Jacques Davtian, Conseiller de l'Am
bassade de !'Union des Republiques Sovietis
tes Socialistes a Paris; 

M. Vladimir Egoriew, Sous-Directeur au 
Commissariat du Peuple pour Jes Affaires 
Etrangeres ; 

M. le Dr. Ilia Mammoulia, Membre du 
Comite Central Executif de la Republique 
Socialiste Sovietiste de Georgie; 

M. le Dr. Leon Bronstein, du Commissariat 
du Peuple pour la Sante Publique de la Re
publique Sovietiste Socialiste de !'Ukraine; 

M. le Dr. Oganes Mebournoutoff, Membre 
du College du Commissariat du Peuple pour 
la Sante Publique de la R. S. S. de !'Uzbe
kistan; 

M. le Dr. Nicolas Freyberg, Conseiller au 
Commissariat du Peuple pour la Sante Pu
blique de la R. S. F. S. R.; 

M. le Dr. Alexis Syssine, Chef du Depar
tement sanitaire et epidemiologique du Com
missariat du Peuple pour la Sante Publique 
de la R. S. F. S. R., P rofesseur a l'Univer
site. 

Le President de la Republique de 
!'Uruguay: 

M. A. Herosa, ancien Charge d' Affaires de 
!'Uruguay a Paris. 

• Le President de la Republique du Ve
nezuela: 

M. Jose I gnacio Cardenas, Ministre du 
Venezuela a Madrid et La Haye. 

Lesquels, ayant depose leurs pleins pou
voirs trouves en bonne et due forme, sont 
convenus des dispositions suivantes: 

Disposition prellmlnalre. 
Aux effets de la presente Convention Jes 

Hautes Parties Contractantes adoptent Jes 
definitions .suivantes: 

1 ° Le root circonscription designe une par
tie de territoire bien determinee, ainsi: une 
province, un gouvernement, un district, un 
departement, un canton. une ile, une com
muue, une ville, un quartier de ville, un 
village, un port, une agglomeration, etc., 
quelles que soient l'etendue et la population 
de ces portions de territoire. 

2° Le root observation signifie isolement 
des personnes soit a bord d'un navire, soit 
dans une station sanitaire, avant qu'elles ob
tiennent la libre pratique; 

Le mot surveillance signifie que Jes per-

sonnes ne sont pas isolees, qu'elles obtien
nent tout de suite la libre pratique, mais 
sont signalees a l'autorite sanitaire dans Jes 
diverses localites ou elles se rendent et sou
mises a un examen medical constatant leur 
etat de sante. 

3° Le mot equipage comprend toute per
sonne qui ne se trouve pas a bord a seule 
fin de se transporter d'un pays a un autre, 
mais qui est employee, d'une maniere quel
conque, au service du navire, des personnes A 
bord ou de la cargaison. 

4° Le mot jour signifie un intervalle de 
vingt-quatre heures. 

TITRE Ier. 
Dispositions generales. 

CHAPITRE I er. 
Prescrl1itlons a observer par les Gouverne
ments des pays participant a la presente 
Convention des que la peste, le cholera, la 
flevre jaune ou certalnes autres affections 

transmlsslbles apparalssent sur leur 
terrltolre. 

SECTION I. 
Notification et communications ulterieures 

aux autres pays. 
Article premier. - Chaque Gouvernement 

doit notifier immediatement aux autres Gou
vernements et, en meme temps, a !'Office In
ternational d'Hygiene pub! ique: 

1 ° Le premier cas avere de peste, de cho
lera ou de fievre jaune constate sur son terri
toire; 

2° Le premier cas avere de peste, de cho
lera ou de fievre jaune survenant en dehors 
des circonscriptions deja atteintes; 

3° L'existence d'une epidemie de typhus 
exanthematique ou de variole. 

Art. 2. Les notifications prevues a !'ar
ticle premier sont accompagnees ou tres 
promptement suivies de renseignements cir
constancies sur: 

1° L'endroit ou la maladie est apparue; 
2° La date de son apparition, son origine 

et sa forme; 
3° Le nombre des cas constates et celui 

des deces; 
4° L'etendue de la ou des circonscriptions 

atteintes; 
5° Pour la peste, !'existence de cette in

fection ou d'une mortalite insolite chez Jes 
rongeurs; 

6° Pour le cholera, le nombre des porteurs 
de germes dans le cas ou ii en a ete trouve; 

7° Pour la fievre jaune, !'existence et 
l'abondance relative (index ) du Stegomyia 
ca.lopus ( Aedes Egypti); 

8° Les mesures prises. 
Art. 3. Les notifications prevues aux ar

ticles ler et 2 sont adressees aux missions 
diplomatiques ou, a defaut, aux consulats 
dans la capitale du pays atteint et sont tenues 
a la disposition des representants consulaires 
etablis sur son territoire. 

Ces notifications sont aussi adressees a !'Of
fice international d'Hygiene publique, qui 
Jes communiquera immediatement a toutes 
Jes missions diplomatiques ou, a defaut, aux 
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consulats a Paris, ainsi qu'aux autorites su
per1eures d'hygiene des pays participants. 
Cell es prevues a !'a rticle l er soot adressees 

· par voie telegraphique. 
Les telegra=es adresses par !'Office Inter

national d'Hygiene publique a ux Gouverne
ments des pays participants a la presente 
Convention ou aux Autorites superieures d'Hy
g iene de ces pays et Jes telegrammes trans
mis pa r ces Gouvernements et par ces Auto-
1·ites en execution de la presente Convention, 
soot assirnil es aux telegra=es d'Etat et 
jouissent de la priorite attribuee a ces tele
grammes, par !'art icle 5 de la Convention 
telegraphique internationals du 10/22 juillet 
1875. 

Art. 4. La notification et les renseigne
ments prevus aux articles l er et 2 soot suivis 
de communications ulterieures donnees d'une 
fay0n reguliere a !'Office International d'Hy
giene publique, de maniere a tenir les Gou
vernements au courant de la marche de l'epi
demie. 

Ces communications, qui doivent etre aussi 
frequentes et completes que uossible ( et qui 
auront lieu au moins une fois par semaine 
en ce qui concerne le nombre des cas et cies 
deces), indiqueront plus particulierement Jes 
precautions prises en vue de combattre !'ex
tension de la maladie. Elles devront preciser 
les mesures executees au depart des navires 
pour empecher ]'exportation de la maladie, 
et specialement cell es prises en ce qui con
cerne Jes rongeurs ou Jes insectes . 

Art. 5. Les Gouvernements s'engagent a 
1·epondre a toute demande d'information qui 
leur sera it adressee par !'Office International 
d'Hygiene publique, relativement aux mala
dies epidemiques visees clans la Convention, 
survenues sur leur territoire, et au.'< circon
stances de nature a influer sur la transmis
sion de ces maladies d'un pays a un autre. 

Art. 6. Les rats 1 etant Jes principaux 
agents de propagation de la peste bubonique, 
les Gouvernements s' engagent a employer tous 
Jes moyens en leur pouvoir pour diminuer le 
danger et pour se tenir consta=ent renseig
nes sur la condit ion des rats dans les ports, 
quant a leur etat de contamination pesteuse, 
au moyen d' examens frequents et reguliers; 
en particulier pour effectuer la collecte sys
tematique et l' examen bacteriologique des 
rats, dans toute circonscription atteinte de 
peste, pendant une periode de six mois au 
moins apres la decouverte du dernier rat 
pesteux . 

Les methodes et l es resul tats de ces exa
mens seront co=uniques a intervall es re
guliers, en temps ordinaire, et, en cas de 
peste, tous Jes mois, a I 'Office International 
d'Hygiene publique, a fin que Jes Gouverne
m ents soient tenus au courant par cet Office, 
d'une fay0n ininterrompue, de l'etat des ports 
relativement a la peste murine. 

Lors de la premiere constatation de l'exis-

1 Les dispositions de la presente Convention 
visant Jes rats s'appl iquent, eventuellement, 
aux autres rongeurs et, en general, aux ani
maux connus pour etres des agents de la pro
pagation de la peste. 

tence de la peste chez Jes rats, a terre, dans 
un port indemne depuis s ix mois, l<Js commu
nications devront etre fa ites par Jes voies les 
pi us rapides. 

Art. 7. Afin de facili ter l'accomplissement 
de la mission qui Jui est confiee par la pre
sente Convention, !'Office international d'Hy
giene publique, en raiso n de l'utili te des in
formations qui sont fournies par le Service 
des renseignements epidemiologiques de la 
Societe des N ations, y compris son Bureau 
d'Orient a Singapour, et d'autres bureaux 
analogues, a insi que par le B ureau paname
ricain sanita ire, est autorise a prendre les ar
rangements necessaires avec le Comite d'Hy
giene de la Societe des N ations, ainsi qu'avec 
le Bureau panamericain sanitaire et d'autres 
organisations simil aires. 

II demeure entendu que Jes rapports etabl is 
par les arrangements susvises ne comporte
ront aucune derogation aux stipulations de 
la Convention de R ome du 9 decembre 1907, 
et ne pour ront avo ir pour effet la substitu
tion d'aucun autre corps sanitaire a !'Office 
International d'Hygiene publique. 

Art. 8. Le prompt et s incere accomplisse
ment des prescriptions qui precedent etant 
d'une importance pr imordiale, Jes Gouverne
ments reconnaissent la necess ite de donner 
aux a utori tes qualifiees des instructions pour 
!'appl ication de ces prescriptions. 

Les notifications n'ayant de valeur que si 
chaque Gouvernement est prevenu lui -meme, 
a temps, des cas de peste, de cholera, de 
fievre jaune, de typhus exanthematique ou 
de variole et des cas suspects de ces maladies 
survenus sur son territoire, les Gouvernements 
s'engagent a rendre obligatoire la declara
tion de ces maladies. 

Art. 9. II est recommande que Jes pays 
voisins £assent des arrangements speciaux en 
vue d'organiser un service d'informations di
rectes entre Jes chefs des administrations com
petentes, en ce qui concerne Jes territoires 
limitrophes ou se trouvant en relations com
merciales etroites. Ces arrangements devront 
etre communiques a ] 'Office Internaticinal 
d'Hygiene publique. 

SECTION II. 

Conditions qui permettent de considerer que 
les niesures prevues par la Convention sont, 
ou ont cesse d'etre, applicables aux rrovenan-

ces d'un circonscription territoriale. 
Art. 10. L a notification des cas importes 

de peste, de cholera ou de fievre jaune n'en
traine pas, vis-a-vis des provenances de la 
circonscript ion dans laquell e il s se sont pro
duits, ]'application des mesures prevues au 
chapitre II ci-apres. 

Mais lorsqu'un premier cas reconnu non 
importe de peste ou de fi evre jaune s'est ma
nifeste, que Jes cas de cholera forment foyer 1 
que le typhus exanthematique ou la variole 

1 II ex iste un ,,foyer" lorsque !'apparition 
de nouveaux cas au dela de !'entourage des 
premiers cas prouve qu'on n'est pas parvenu 
a l imiter !'expansion de la maladie la ou 
elle s'etait manifestee a son debut. 
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existent sous forme epidemique, ces mesures 
peuvent etre appliquees. 

Art. 11. Pour restreindre Jes mesures pre
vues au Chapitre II aux seules regions effec
tivement atteintes, Jes Gouvernements doivent 
en limiter I 'application aux provenances des 
circonscriptions determinees dans Jesquelles Jes 
maladies visees par la presente Convention se 
sont manifestees dans Jes conditions prevues 
au deuxieme alinea de !'article 10. 

Mais oette restriction I imitce a la circons
cription atteinte ne doit etre acceptee qu'a la 
condition formelle que le Gouvernement du 
pays dont cette circonscription fait partie 
prenne Jes mesures n6oessaires: 1 ° pour com
battre !'extension de l'ep idemie, et 2° pour 
appliquer les mesures prescrites a !'article 13 
ci-apres. 

Art. 12. Le G?u~ernement de tout pays ou 
est situee une reg10n atteinte informera Jes 
a utres Gouvernements ainsi que !'Office In
ternational d'Hygiene publique dans Jes con
ditions specifiees a !'article 3, lorsque le 
danger d' infection, provenant de cette region, 
aura cesse et lorsque toutes Jes mesures pro
phylactiques auront ete prises. A partir de 
cette information, Jes mesures prevues au cha
pitre 11 ne pourront plus etre appliquees aux 
provenances de la region dont ii s'agit, sauf 
circonstances exceptionnelles dont ii devra 
etre justifie. 

SECTION III. 

M esures tliam les ports et au depart des 
navires . 

Art. 13. L'autorite competente est tenue 
de prendre des mesures efficaces : 

1 ° Pour empecher l'embarquement des per
sonnes presentant des symptomes de peste, de 
cholera, de fievre jaune, de typhus exanthe
matique ou de variole a insi que des person
nes de I ' entourage des malades se trouvant 
dans des conditions telles qu'elles puissant 
transmettre la maladie; 

2° En cas de peste, pour empecher !'intro
duction des rats a bord; 

3° En cas de cholera, pour veiller a ce 
que l'eau potable et Jes vivres embarques 
soient sains, et que l'eau embarquee comme 
lest soit desinfectee s'il y a lieu; 

4° En cas de fievre jaune, pour empecher 
!'introduction des moustiques a bord; 

5° En cas de typhus exanthematique, pour 
assurer, avant leur embarquement, l'epouil
lage de toutes personnes suspectes; 

6° En cas de variole, pour soumettre a la 
desinfection des vieux vetements et Jes chif
fons avant qu'ils soient comprimes. 

Art. 14. Les Gouvernements s'engagent a 
entretenir dans leurs grands ports et dans Jes 
environs, et autant que possible dans Jes 
autres ports et Jes environs, des Services sa,. 
nitaires possedant une organisation et un ou
tillage capables d'assurer !'application des 
mesures prophylactiques concernant Jes mala
dies visees par la presente Convention, no
tamment Jes mesures prevues aux articles 6, 
8 et 13. 

Lesdits Gouvernements adresseront, au moins 
une fois par an, a !'Office International d'Hy
giene publique une communication faisant 

connaitre, pour chacun de leurs ports, l'etat 
de son organisation sanitaire en rapport aveo 
Jes dispositions de l'alinea precedent. L'Office 
transmettra ces renseignements, par Jes voies 
appropriees, aux autorites superieures d'hy
giene des pays participants, soit directement, 
soit par l'intermediaire d'un autre organisme 
sanitaire international, conformement aux ar
rangements conclus en vertu de !'art icle 7. 

CHAPITRE II. 
Mesures de defense contre les maladies 

vlsees au Chapltre Ier. 
Art. 15. L es autorites sanitaires peuvent 

proceder a la visite medicale et, si Jes oircon
stances ]'exigent, a un examen approfondi de 
tout navire, quelle que soit sa provenance. 

Les mesures ou Jes operations sanitaires 
auxquelles peut etre soumis un navire a l'ar
rivee soot determinees par la constatation de 
l'etat de fait existant a bord et des particu
larites sanitaires du voyage. 

II appartient a chaque Gouvernement, ayant 
egard aux renseignements fournis conforme
ment aux di spositions de la Section I du 
Chapitre I er et de !'article 14 de la presente 
Convention, ainsi qu'aux obligations Jui in
combant en vertu de la Section II du Chapi
tre Ier, de fixer le regime auquel seront sou
mis dans ses ports Jes provenances de tout 
port etranger, et notamment de decider si, au 
point de vue dudit regime, un port etranger 
doit etre considere comme atteint. 

Les mesures, telles qu'elles sont prevues au 
present Chapitre, doivent etre interpretees 
comme constituant un maximum, dans Jes Ii
mites duquel Jes Gouvernements peuvent regle
menter le traitement des navires a l 'arr ivee. 

SECTION I. 
Communications des mesures prescrites. 

Art. 16. Tout Gouvernement est tenu de 
communiquer immediatement, a la mission di
plomatique ou, a defaut, au consul du pays 
atte int, residant dans sa capitale, ainsi qu'a 
!'Office International d'Hygiene publique, qui 
devra Jes porter aussitot a la connaissance des 
a utres Gouvernements, Jes mesures qu'il croit 
devoir prescrire a l'egard des provenances de 
ce pays. Ces informations seront tenues egale
ment a la disposition . des autres representants 
diplomatiques ou consulaires etablis sur son 
terri toire. 

II est egalement tenu de faire connaitre, 
par Jes memes voies, le retrait de ces mesures 
ou Jes modifications dont elles seraient l'ob
jet. 

A defaut de mission diplomatique ou de 
consulat dans la capitale, Jes co=unications 
sont faites directement au Gouvernement du 
pays interesse. 

SECTION II. 
Marchandises et bagages. Importation et 

transit. 

Art. 17. Sous reserve des stipulations du 
de rnier alinea de !'art icle 50 Jes marchan
dises et bagages arrivant pa; terre ou par 
mer ne pe~ ::mt etre prohibes a I' entree ou 
pour le transit ru retenus aux frontieres ou 
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dans Jes ports. Les seules mesures qu'il soit 
permis de prescire a leur egard sont spesifiees 
dans Jes paragraphes suivants: 

a. En cas de peste, on peut soumettre a 
la desinsectisation et, s'il y a lieu, A la des
infection, Jes linges de corps, hardes et vete
ments recemment portes ( effets a usage), Jes 
literies ayant recemment servi. 

Les marchandises en provenance d'une cir
conscription atteinte et susceptibles de ren
fermer des rats pesteux ne peuvent etre de
chargees qu'a la condjtion de prendre, autant 
que possible, Jes precautions necessaires pour 
empecher que Jes rats ne puissent s'en echap
per et pour qu'ils soient detruits. 

b. En cas de cholera, on peut soumettre a 
la desinfection Jes linges de corps, hardes et 
vetements recemment portes (effets a usage). 
les literies ayant recemment servi. 

Par derogation aux dispositions du present 
article Jes poissons, coquillages et legumes 
frais peuvent etre prohibes, a moins qu'ils 
n'aient ete l'objet d'un traitement de nature 
a detruire le vibrion cholerique. 

c. En cas de typhus exanthematique, on 
peut soumettre ,a la desinsectisation Jes linges 
de corps, hardes et vetements portes ( effets a 
usage), Jes literies ayant servi, a insi que Jes 
chiffons non transportes comme marchandises 
en gros. 

d. En cas de variole, on peut soumettre a 
la desinfection Jes linges de corps, hardes et 
vetements recemment portes (effets a usage). 
Jes li teries ayant recemment servi ainsi que 
Jes chiffons non transportes comme marchan
dises en gros. 

Art. 18. Le mode et le lieu de la desinfec
tion, ainsi que Jes procedes a employer pour 
assurer la destruction des rats ou des insectes 
( puces, poux, moustiques, etc.), sont fixes par 
l'autorite du pays de destination. Ces opera
tions doivent etre faites de maniere a ne de
teriorer Jes objets que le moins possible. Les 
hardes et autres objets de peu de valeur peu
vent etre detruits par le feu , ainsi que Jes 
chiffons, sauf s'ils sont transportes comme 
marchandises en gros. 

II appartient a chaque Etat de regler la 
question relative au payement eventuel de 
dommages-interets resultant de la desinfec
tion, de la deratisation ou de la desinsecti.sa
tion, a insi que de la destruction des objets 
ci-de sus vises . 

Si, a I 'occasion de ces operations, des taxes 
sont percues par l'autorite san ita ire, soit di
rectement, soit par l'intermediaire d'une so
ciete ou d'un particulier, ces taxes doivent 
etre fixees d'apres till tarif publie d'avance et 
etabli de £aeon qu'i l ne puisse resulter de 
!'ensemble de son application une source de 
benefices pour l'Etat ou pour !'administra
tion sanitaire. 

Art. 19. Les lettres et correspondances, im
primes, livres, journaux, papiers d' affaires, 
etc., ne sont soumis a aucune mesure sani
taire. Les colis postaux ne subiront de restric
tions que clans le cas ou ils contiendraient des 
objets fi gurant parmi ceux auxquels on peut 
imposer les mesures prevues a !'article 17 de 
la presente Convention. 

Art. 20. Lorsque Jes marchandises ou ba-

gages ont ete soumis aux operations prescri
tes par !'article 17, toute personne interessee 
a le droit de reclamer de l 'autorite sanitaire 
la delivrance gratu ite d'un certificat indi
quant Jes mesures prises. 

SECTION III. 

Dispositions relatives aux emigrants. 
Art. 21. Dans Jes pays d'emigration, Jes 

autorites sanitaires doivent proceder a l'exa
men sanitaire des emigrants avant leur de
part. 

II est recommande que des arrangements 
speciaux interviennent entre pays d'emigra
tion, d'immigration et de trans it, en vue d'e
tablir Jes conditions auxquelles cet examen 
doit satisfaire, afin que so ient reduites au 
minimum Jes possibilites de refoulement a la 
frontiere des pays de transit et de destina
tion, pour des raisons sanitaires. 

Il est egalement recommande que ces ar
rangements fixent les mesures preventives 
contre les maladies infectieuses auxquelles 
devraient etre soumis Jes emigrants au pays 
de depart. 

Art. 22. II est recommande que Jes villes 
ou les ports d'embarquement des emigrants 
possedent une organisation hygienique et sa
nitaire appropriee et, en particulier; 1 ° un 
service de surveillance et d'assistance medi
cale, ainsi que le materiel sarutaire et pro
phylactique necessaire; 2° un etablissement 
surveille par l'Etat ou Jes emigrants puissent 
subir les formalites sanitaires, etre loges tem
porairement et etre soumis a toutes Jes visites 
medicales necessaires ains i qu'a l'examen de 
leurs boissons et de leurs aliments; 3° un 
foca l situe clans le port, ou seront effectuees 
les visites medicales au moment des opera
t ions definitives d' embarquement. 

Art. 23. II est recommande que les navi
res a emigrants so ient munis d'une provision 
suff isante de vaccins (antivariolique, anticho
lerique, etc.) pour pouvoir proceder, si ne
cessaire, aux vaccinations en cours de route. 

SECTION IV. 

M esures dans les ports et aux fronti ~res 
de mer. 

A. P este. 
Art. 24. Est considere comme infecte le 

navire: 
1 °. Qui a un cas de peste humaine a bord; 
2°. Ou sur lequel un cas de peste humaine 

s'est declare plus de six jours apres l'embar
quement; 
· 3°. Ou a bord duquel on a constate la pre
sence de rats pesteux. 

Est considere comme suspect le nav ire: 
1 ° Sur lequel un cas de peste humaine 

s'est declare clans les six premiets jours apres 
l'embarquement ; 

2° Ou pour lequel Jes recherches concer
nant les rats ont mis en evidence !'existence 
d'une mortalite insolite dont l a cause n'est 
pas determinee. 

Le navire suspect reste cons idere comme tel 
jusqu'au moment ou, clans un port convena
blement outi lle, ii a ete soumis a l 'applica-
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tion des mesures prescrites par la presente 
Convention. 

Est considere comme indemne, bien que 
venant d'un port atteint, le navire qui n'a 
pas eu a bord de peste humaine ou murine 
soit au moment du depart, so it pendant la 
traversee, soit au moment de l'arrivee, et a 
bord duquel les recherches concernant Jes rats 
n'ont pas fait constater !'existence d'une mor
tal ite insolite. 

Art. 25 . Les navires infectes de peste sont 
soumis au regime suivant: 

1 ° Vi site medicale; 
2° Les malades sont immediatement de

barques et isoles; 
3° Toutes Jes personnes qui ont ete en 

contact avec les malades et celles que l'auto
rite sanitaire du port a des raisons de consi
derer comme suspectes sont debarquees, si 
possible. Elles peuvent etre soumises soit a 
I 'observation, soit il. la surveillance, soit a 
une observation suivie de survei llance 1, sans 
que la duree totale de ces mesures puisse de
passer six jours, a dater de l'arrivee du na
vire. 

II appartient a J'autorite sanitaire du port 
d' appliquer celle de ces mesures qui lui pa
ralt preferable selon la date du dernier cas, 
l'etat du navire et Jes possibilites locales. On 
peut, pendant le meme laps de temps, em
pecher le debarquement de !'equipage sauf 
pour raisons de service portees a I a connais
sance de l 'autorite sanitaire; 

4° Les literies ayant servi, le linge sale, 
Jes effets a usage et les autres objets qui, de 
l'avis de l'autorite sanitaire, sont consideres 
comme contam ines, sont desinsectises et, s'il 
y a lieu, desinfectes ; 

6° Les parties du navire qui ont ete ha
bitees par des pesteux ou qui , de l'avis de 
l'autorite sanitaire, sont considerees comme 
contaminees, sont desinsectisees et, s'i l y a 
I ieu, desinfectees; 

6° L'autorite sanitaire peut prescrire une 
deratisation avant le dechargement, si elle 
estime que, d'apres la nature de la cargaison 
et sa disposition, ii est possible d'effectuer la 
destruction totale des rats sans dechargement. 
Dans ce cas, le navire ne pourra pas etre 
soumis a une nouvelle deratisation apres de
chargement. Dans Jes autres cas, la destruc
tion complete des rongeurs devra etre effec
tuee sur le navire en cales vides. Pour Jes na
vires sur lest, cette operation sera faite le 
plus tot possible avant le chargement. 

La deratisation devra etre effectuee de ma
niere a eviter le plus possible des dommages 
'au navire et, eventuellement, a la cargaison. 
L'operation ne devra pas <lurer plus de vingt
quatre heures. Tous fra is afferents aux ope
rations de deratisation, ainsi que toutes in-

1 Dans tous Jes cas ou la presente conven
tion prevoit la surveillance, l'autorite sani
tairn peut appliquer !'observation, a tit~·o f?Y
ceptionnel, aux personnes qui ne presenter:' 
pas des garanties sanitaires suffisantes. 

Les personnes soumises a !'observation ou 
a la surveillance doivent se prater a toutes 
recherches cl iniques ou bacteriologiques que 
l'autorite sanitaire juge necessaires. 

demnites eventuelles, seront regles conform& 
ment aux principes etablis il. !'article 18. 

Si le navire ne doit decharger qu'une par
tie de sa cargaison et si les autorises du port 
considerent qu'il n'est pas possible de proce
der i,, urn~ deratisation complete, le <lit na-

, vire pourra rester dans le port le temps ne
cessaire pour decharger cette partie de sa 
cargaison, pourvu que toutes Jes precautions, 
y compris l'isol ement, soient prises a l a satis
faction de l'autorite sanitaire, pour empecher 
les rats de passer du navire a terre, a la fa
veur du dechargement des marchandises ou 
autrement. 

Le dechargement s'effectuera sous le con
trole de l 'autorite sanitaire, qui prendra tou
tes Jes mesures necessaires afin d'eviter que le 
personnel employe soit infecte. Ce personnel 
sera soumis a une observation OU a une sur
veillance qui ne pourront pas depasser six 
jours a partir du moment ou ii aura cesse de 
trava iller au dechargement. 

Art. 26. Les navires suspects de peste sont 
soumis aux mesures prevues sous Jes nos 1, 4, 
5 et 6 de I' article 25. 

En outre, !'equipage et Jes passagers peu
vent etre soumis a une surveillance qui ne 
depassera pas six jours a dater de l'arrivee 
du navire. On peut, pendant le meme laps de 
temps, empecher le debarquement de !'equi
page, sauf pour raisons de service portees a 
la connaissance de l' autorite sanitaire. 

Art. 27. Les navires indemnes de peste 
sont admis i,, Ja libre pratique immediate, 
sous la reserve que l'autorite sanitaire du port 
d'arrivee peut prescrire a leur egard les me
sures suivantes: 

1 ° Visite medicale, pour constater si le 
navire se trouve dans Jes condit ions prevues 
par la definition du navire indemne; 

2° Destruction des rats a bord, dans Jes 
conditions prevues au 6° de !'article 26, dans 
des cas exceptionnels et pour des motifs fon
des, qui seront communiques par ec'rit au ca
pitaine du navire; 

3° L'equipage et Jes passagers peuvent etre 
soumis a une surveillance qui ne depassera 
pas six jours a compter de I a date a laquelle 
le navire est parti du port atteint. On peut, 
pendant le meme laps de temps, empecher le 
debarquement de !'equipage, sauf pour rai
sons de service portees a l a connaissance de 
l'autorite sanitaire. 

Art. 28 . Tous Jes navires, sauf ceux au 
Cabotage national, doivent etre deratises pe
riodiquement ou etre maintenus de fay0n per
manente dans des conditions telles que la po
pulation murine. y soit reduite au minimum. 
Ils rey0ivent, dans le premier cas, des certi
ficats de deratisation et, clans le second, des 
certificats d'exemption de la deratisation. 

Les Gouvernements doivent faire connaltre, 
par l'intermediaire de !'Office International 
d'Hygiene publique, ceux de leurs ports pos
sedant l'outillage et le personnel necessaire 
pour effectuer la deratisation des navires. 

Les certificats de deratisation, ou d'exenip
tion de la deratisation, seront delivres exclu
sivement par Jes autorites sanitaires des ports 
m entionnes ci-dessus. L a duree de validite de 
ces certificats sera de six mois. Toutefois, 
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une tolerance supplementaire d'un mois est 
autorisee pour Jes navires rejoignant leur 
port d'attache. 

Si aucun certificat valable ne Jui est pre
sente, l' autorite sanitaire des ports mentionnes 
au deuxieme alinea du present article pourra 
apres enquete et inspection: 

a. Effectuer elle-meme Jes operations de 
deratisation du navire, ou faire effectuer ces 
operations sous sa direction et son controle. 
Une fois ces operations executees a sa satis
faction, elle devra delivrer un certificat de 
deratisation, date. Elle decidera, dans chaque 
cas, de la technique a employer pour assurer 
pratiquement la destruction des rats a bord · 
des renseignements detailles sur le mode d~ 
deratisation employe ainsi que sur le nombre 
de rats detruits seront portes sur le certificat. 
La deratisation devra etre effectuee de ma
niere a eviter le plus possible des dommages 
au navire et, eventuellement, a la cargaison. 
L'operation ne devra pas <lurer plus de vingt
quatre heures . Pour Jes navires sur lest elle 
devra etre effectuee avant le charge~ent. 
Tous frais afferents aux operations de dera
tisation, ainsi que toutes indemnites even
tuelles, seront regles conformement aux prin
cipes etablis a !'article 18 ; 

b. Delivrer un certificat d'exemption de la 
deratisation, date et motive, si elle s'est rendu 
compte que le navire est maintenu dans Jes 
conditions telles que la population mul'ine y 
est reduite au minimum. 

Les certificats de deratisation et Jes certi fi 
cats d'exemption de la deratisation seront 
rediges, autant que possible, de fa9on uni
forme. Des modeles pour ces certificats se
ront prepares par !'Office International d'Hy
giene publique. 

L'autorite competente de tout pays s'engage 
a fournir chaque annee, a !'Office Interna
tional d'Hygiene publique, un etat des me
sures prises en application du present article, 
a ms, que le nombre des navires qui ont ete 
soumis a la deratisation ou auxquels ont ete 
accordes des certificats d'excemption de la 
deratisation, dans Jes ports mentionnes au 
deuxieme alinea du present article. 

L'Office International d'Hygiene publique 
est invi te a prendre conformement a !'article 
14 toutes dispositions pour assurer l'echange 
d'informations relatives aux mesures prises en 
application du present article, ainsi qu'aux 
resultats obtenus. 

Les dispositions du present article ne por
tent pas atteinte aux droits reconnus aux 
autorites sanitaires par Jes articles 24 a 27 de 
la presente Convention. 

L es Gouvernements veilleront a ce que tou
tes Jes mesures voul ues et pratiquement real;. 
sables soient prises par Jes autorites compe
tentes pour assurer la destruction des rats 
dans Jes ports, leurs dependances et leurs en
virons, a insi que sur Jes chalands et batiments 
caboteurs. 

B. Cholera. 
Art. 29. Un navire est considers comme 

infecte s'il y a un cas de cholera a bord, ou 
s' il y a eu un cas de cholera pendant les cinq 
jours precedant l' arrivee du navire au port. 

Un navire est considere comme suspect s'il 

y a eu un cas de cholera au moment du de
part ou pendant le voyage, mais aucun cas 
nouveau depuis cinq jours avant l'arrivee. II 
1·este considere comme suspect jusqu'au mo
ment ou ii a ete soumis a !'application des 
mesures prescrites par la presente convention. 

Un navire est considere comme indemne si, 
bien que provenant d'un port atteint, ou ayant 
a bord des personnes d'une circonscription at
teinte, ii n'a pas eu de cas de cholera au 
moment du depart, pendant le voyage ou a 
l'arrivee. 

Les cas presentant Jes symptomes cliniques 
du cholera, dans lesquels on n'a pas trouve 
de vibrions ou clans l esquel s on a trouv0 des 
vibrions qui ne presentent pas Jes caracteres 
du vibrion chole rique sont assujettis a toutes 
les mesures prescrites pour le cholera. 

Les porteurs de germes decouverts a l'arri 
vee d'un navire sont soum is, apres qu'ils ont 
debarque, a toutes les obligations qui soot 
eventuellement imposees par Jes lois natio
nales aux ressortissants du pays d' arrivee. 

Art. 30. Les navires infectes de cholera 
sont soumis au regime suivant : 

1 ° Visite medicale; 
2° Les malades sont immediatement debar

ques et isol es ; 
3° L'equipage et Jes passagers peuvent 

etre debarques et etre soit gardes en obser
vation soit soumis a la surveillance pour un 
laps de temps n'excedant pas cinq jours a 
dater de I' arrivee du navire. 

Toutefois Jes personnes justifiant qu'elles 
soot immunisees contre le cholera par une 
vaccination datant de moins de six mois et de 
pi us de six jours pourront etre soumises a la 
surveillance, mais non a !'observation. 

4° Les li teries ayant servi, le linge sale, 
les effets a usage et Jes autres objets, y com
pris Jes aliments, qui, de l'avis de l' autori te 
sanitaire du port, sont consideres comme re
cemment contamines, sont desinfectes; 

5° Les parties du navire qui ont ete habi
tees par Jes malades atteints de cholera ou 
qui soot considerees par l 'autorite sanitaire 
comme contaminees, sont desinfectees; 

6° Le dechargement s'effectue sous le con
trole de l'autorite sanitaire, qui prend toutes 
Jes mesures necessaires afin d'eviter que le 
personnel employe au dechargement ne soit 
infecte. Ce personnel sera soum is a une obser
vation ou a une surveillance qui ne pounont 
pas depasser cinq jours a partir du moment 
ou ii aura cesse de travai ller au decharge
ment ; 

7° Lorsque l'eau potable emmagasinee, a 
bord est consideree comme suspecte, e lle est 
deversee apres desinfection et remplacee, 
apres desinfection des reservoirs, par une eau 
de bonne qualite; 

8° L'autorite sanitaire peut interdire le 
deversement, sauf des infection prealable, de 
l'eau de lest (,water-ballast) si elle a ete 
puisee clans un port contamine; 

9° II peut etre interdit de laisser s'ecouler 
ou de jeter dans Jes eaux du port des dejec
tions humaines, ainsi que Jes eaux residuaires 
du navire, a moins de desinfection prealable. 

Art. 31. Les navires suspects de cholera 
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sont soumis aux mesures prescrites sous Jes 
numeros 1, 4, 6, 7, 8 et 9 de !'article 30. 

L'equipage et Jes passagers peuvent etre 
soum is a une surveill ance qui ne doit pas de
passer cinq jours a compter de la date de 
l' arrivee du navire. II est recommande d'em
pecher, pendant le meme temps, le debarque
ment de !'equipage sauf pour raisons de ser
vice, portees a la connaissance de l'autorite 
sanitaire du port. 

Art. 32. Un navire declare infecte ou sus
pect en raison seulement de !'existence, a 
bord, de cas presentant les symptomes clini 
ques du cholera, Sera classe comme indemne 
si deux examens bacteriologiques pratiques a 
vingt-quatre · heures au moins d'intervalle 
n'ont revele la presence ni du vibrion cho
lerique ni d'un autre vibrion suspect. 

Art. 33. Les navires indemnes de cholera 
sont admis a la libre pratique immediate~ 

L'autorite sanitaire du port d'arrivee peut 
prescrire a leur sujet Jes mesures prevues aux 
numeros 1, 7, 8 et 9 de !'article 30. 

L'equipage et Jes passagers peuvent etre 
soumis a une surveillance qui ne doit pas de
passer cinq jours, a compter de la date de 
l'arrivee du navire. On peut empecher, pen
dant le meme temps, le debarquement de 
I 'equipage, sauf pour raisons de service por
tees a la connaissance de l'autorite sanitaire 
du port. 

Art. 34. La vaccination anticholerique con
stituant une methode d'une eff icacite eprouvee 
pour arreter une epidemie de cholera et, par 
consequent, pour attenuer Jes chances de dif
fusion de l a maladie, ii est recommande aux 
administrations sanitaires d'appliquer dans la 
plus large mesure poss ible, toutes Jes fois que 
la oho e sera realisable, la vaccination speci
fique dans Jes foyers de cholera et d'accorder 
certains avantages, en ce qui concerne Jes 
mesures restrictives, aux personnes qui au
raient accepte cette vaccination. 

C. Fievre jaune. 
Art. 36. Un navire est considere comme 

infecte s'il a un cas de fievre jaune a bord, 
ou s'i l en a eu au moment du depart ou pen
dant la traversee. 

Un navire est considere comme suspect s'il 
n'a pas eu de cas de fievre jaune, mais s'il 
arrive, apres une traversee de moins de six 
jours, d'un port atteint ou d'un port non at 
teint en relations etroites avec des centres 
endemiques de fievre jaune, ou si, arrivant 
apres une traversee de plus de six jours, ii y 
a lieu de croire qu' ii peut transporter des 
Stegomyia ( Aedes Egypti) ailes en provenan
ce dudit port. 

Un navire est considere comme indemne, 
bien que provenant d'un port atteint de fievre 
jaune, si n'ayant pas eu de cas de fievre jaune 
a bord et arrivant apres une traversee de plus 
de six jours, ii n'y a pas lieu de croire qu'il 
transporte des Stegymyia ailes ou quand ii 
prouve, a la satisfaction de l'a utorite du port 
d'arrivee: 

a. Que, pendant son sejour dans le port de 
depart, ii s'est tenu a une distance d'au moins 
200 metres de la terre habitee, et a une dis
tance des pontons telle qu'elle ait rendu peu 
probable l' acces des Ste{J'Ymyia; 

b. Ou qu'au moment du depart, ii a subi, 
en vue de la destruction des moustiques, une 
fumigation efficace. 

Art. 36. Les navires iniectes de fievre 
jaune sont soumis aux regimes suivants: 

1 ° Visite medicale; 
2° Les malades sont debarques, et ceux 

qui se trouvent dans Jes cinq premiers jours 
de la maladie sont isoles de maniere a eviter 
la contamination des moustiques; 

3° Les autres personnes qui debarquent 
sont soumises a une observation uo a une sur
veillance qui ne depassera pas six jours a. 
compter du moment du debarquement; 

4° Le navire sera tenu a. 200 metres au 
moins de la terre habitee, et a une distance 
des pontons telle qu'elle rende peu probable 
l'acces des Stegomyia; 

5° II est procede a bord a la destruction 
des moustiques dans toutes Jes phases de leur 
evolution, autant que possible avant le de
chargement des marchandises. Si le dechar
gement est fait avant la destruction des 
moustiques, le personnel charge de cette be
sogne sera soumis a. une observation ou a 
une surveill ance qui ne depassera pas six 
jours, a partir du moment ou ii aura cesse 
de travailler au decha1·gement. 

Art. 37. Les navires suspects de fievre 
jaune peuvent etre soumis aux mesures pl'e
vues sous Jes numeros 1, 3, 4 et 5 de !'article 
36. 

Toutefois, si la traversee ayant dure moins 
de six jours, le navire rem pi it Jes conditions 
specifiees aux lettres a ou b de l'alinea de 
!'article 35 relatif aux navires indemnes, ii 
n'est soumis qu'aux mesures pr0vues aux nu
meros 1 et 3 de !'article 36 et a. la fumiga
tion. 

Si trnnte jours se sont ecoules depuis le de
part du navire du port atteint, et si aucun 
cas ne s'est produi t a bord pendant le voyage, 
le navire peut etre admis a. la l ibre pratique, 
sauf fum igation prealable si l' autorite sa
nita ire le juge necessa ire. 

Art. 38. Les navires indemnes de fievre 
jaune sont admis ii. la libre pratique apres 
visite medicale. 

Art. 39. Les mesures prevues aux articles 
36 et 37 ne concernent que Jes regions ou 
ii existe des Stegowyia et elles doivent etre 
appliquees en tenant compte des conditions 
climatiques actuelles de ce contrees ains i que 
de !'index stegomyien. 

Dans Jes autres regions, elles sont appli
quees dans la mesure jugee necessaire par 
l 'autorite sanita ire. 

Art. 40. II est expressement recommande 
aux capita ines des navires ayant fait escale 
dans un port attei nt de fievre j aune de faire 
proceder pendant la traversee, dans toute la 
mesure du possible, ii. la recherche et ii. l a 
destruction methodique des moustiques et de 
leurs larves dans Jes parties access ibles du 
navire, notamment dans Jes cambuses, Jes 
cuisines, Jes chaufferies, Jes reservoirs d'eau 
et tous locaux specialement susceptibles de 
donner asile aux Stegomyia. 

D. Typhus exantheinatique. 

Art. 41. Les navires qui ont eu, pendant 
la traversee, ou qui ont au moment de l'ar-
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rivee un cas de typhus a bord, peuvent etre 
.sou.mis aux. mesures suivantes: 

1 ° Visite medicate; 
2° Les malades soot immediatement de

barques, isoles et epouilles; 
3° Ies autres personnes qu'il y aurait lieu 

de croire etre porteuses de poux, ou avoir 
ete exposees a !'infection, sont aussi epouill ees 
et peuvent etre soumises a une surveillance 
dont la duree rloit etre specifiee et qui ne 
doit jamais depasser 12 jours a compter de 
la date de l'epouillage; 

4° Les li teries ayant servi, le linge, Jes 
effets a usage et Jes autres objets qui, de 
l'avis de l'autorite sanitaire, sont consideres 
comme contamines, sont de in ectises. 

5° Les parties du navire qui ont ete habi
t.ees par des typhiques et qui, de l'avis de 
l'autorite sanitaire, soot considerees comme 
contaminees, sont desinsectisees. 

Le navire est immediatement admis a la 
libre pratique. 

II appartient a chaque Gouvernement de 
prendre , apres debarquement, Jes mesures 
qu'i l considere comme appropriees en vue 
d' assurer la surveillance des personnes qui 
arrivent sur un navire n'ayant pas eu de 
typhus exanthematique a bord, mais qui ont 
quitte depuis mains de 12 jours une circon
scr iption ou le typhus est epidemique. 

E. Variole. 

Art. 42. Les navires qui, soit pendant la 
traversee, soit au moment de l'arrivee, ont 
eu un ea de variole a bard, peuvent etre sou
m is aux mesures suivantes: 

1 ° Vis ite medicale; 
2° Les malades soot immediatement de

barques et isoles; 
3° Les autres personnes qu'il y aurait lieu 

de croire avoir ete exposees a !'infection a 
bard, et qui, de l'avis de l'autorite sanitaire, 
ne sont pas suffisamment protegees par une 
vaccination recente ou par une atteinte ante
rieure de variole, peuvent etre soumises, soit 
a la vaccination ou a la surveillance, soit a 
la vaccination suivie de surveillance, la duree 
de la surveillance devant etre specifiee selon 
Jes circonstances, mais ne devant jamais de
passer U jours a compter de la date d'arri
vee; 

4° Les li teries ayant recemment servi, le 
linge sale , les effets a usage et Jes autres 
objets qui, de l'avis de l'autorite sanitaire, 
sont consideres comme ayant ete recemment 
contamines, soot desinfeotes; 

6° Seules Jes parties du navire qui ont ete 
habitces par des varioleux et qui, de l'avis de 
l'autorite sanitaire, soot considerees comme 
contam inoes, soot desinlectees. 

Le navire est immediatement admis a la 
libre pratique. 

II appartient a chaque Gouvernement de 
prendre, apres debarquement, Jes mesures 
qu'il considere comme appropriees en vue d'as
surer la surveillance des personnes qui ne 
sont pa protegees par la vaccination et qui 
arrivent sur un navire n'ayant pas eu de va
riole a bard, mais qui ont quitte depuis mains 
de 14 jours une oirconscription ou la variole 
e t epi demique. 

Art. 43. II est recommande que Jes navires 
qui touchent a des pays ou la variole existe 
a l'etat epidemique prennent toutes Jes pre
cautions possibles pour assurer la vaccination 
ou la revaocination de !'equipage. 

II est egalement recommande que Jes Gou
vernements generalisent le plus possible la 
vaccination et la revaccination, en partioulier 
dans Jes ports et dans Jes regions frontieres . 

F. Dispositions communes. 

Art. 44. Le capitaine et le medecin du 
bard sont tenus de repondre a toutes les ques
tions qui leur sont po ees par l'autorite sa
nitaire en ce qui concerne les conditions sa
nitaires du navire pendant le voyage. 

Lorsque le capitaine et le medecin affirment 
qu'il n'y a eu a bard, depuis le depart, ni 
cas de peste, de cholera, de fievre jaune, de 
~hus exanthematique ou de variole, ni une 
mortalite insoli te des rats, l'autorite sanitair€ 
peut exiger d'eux une declaration formelle ou 
sous serment. 

Art. 45. L'autorite sanitaire tiendra compte, 
pour )'application des mesures indiquees dans 
Jes sous-sections A, B, C, D et E qui pre
cedent, de la presence d'un medecin a bard et 
des mesures effecti vement pri es en cours de 
route, notamment pour la destruction des rats. 

Les autorites sanitaires de pays auxquels ii 
conviendrait de s'entendre sur ce point pour
root dispenser de la visite medicate et d'au
tres mesures Jes navires indemnes qui auraient 
a bard un medeoin specialement commissionne 
par leur pays. 

Art. 46. II est reoommande que Jes Gouver. 
nements tiennent compte, dan le traitement 
a appliquer aux provenances d'un pays, des 
mesures que ce dernier a prises pour combat
tre Jes maladies infeotieuses et pour en em
pecher I a transmission a d' autres pays. 

L es navires en provenance de ports qui sa
tisfont aux conditions indiquees aux articles 
14 et 51 n'ont pas droit, seulement par ce 
fait, a des avantages speciaux au port d'ar
rivee; mais les Gouvernements s'engagent a 
tenir le plus grand compte des mesures deja 
prises dans ces ports, en sorte que, pour Jes 
navires qui en proviennent, toutes les mesures 
a prendre au port d'arrivee soient reduites au 
minimum. A cet effet et en vue de causer le 
mains de gene possible a la navigation, au 
commerce et au trafic, ii e t recommande que 
des arrangements speciaux, dans le cadre 
prevu a !'article 57 de la presente Conven
tion, soient oonclus dans tous Jes cas ou cela 
pourra paraitre avantageux. 

Art. 47. Les navires en provenance d'une 
region atteinte qui ont ete l'objet de mesu
res sanitires appliquees d'une fa~n suffisante, 
a la satisfaction de l 'autorite sanita ire, ne 
subiront pas une seconde fois ces mesures a 
leur arrivee dans un port nouveau, que celui
oi appartienne ou non au meme pays, a la 
condition qu'il ne se soit produit depuis !ors 
aucun mcident entrainant !'application des 
mesure sanitaires prevues ci-dessus et qu'ils 
u'aient pas fait e cale dans un port atteint, 
sauf pour s'approvisionner en combustible. 

'est pas considere comme ayant fait escale 
dans un port le navire qui, sans avoir ete en 
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communication avec la terre ferme, a debar
que seulement des passagers et leurs bagages 
ainsi que la malle postale, ou embarque seu
lement la malle postale ou des passagers, 
munis ou non de bagages, qui n'ont pas 
communique avec ce port ni avec une cir
conscript10n contaminee. S'il s'agit de fievre 
jaune, le navire doit, en outre, s'etre tenu 
autant que possible a au moins 200 metres de 
la terre habitee et a une distance des pontons 
telle qu'elle rende peu probable l'acces des 
Stego1nyia. 

Art. 48. L'autorite du port qui applique 
des mesures sanitaires delivre gratuitement au 
capitaine, ou a toute autre personne interes
see, toutes Jes fois que la demande en est 
faite, un certificat specifiant la nature des 
mesures, Jes methodes employees, Jes parties 
du navire traitees et Jes raisons pour lesquel
les Jes mesures ont ete appliquees. 

Elle delivrera, de meme, gratuitement, sur 
demande, aux passagers arrives par un na
vire infecte, un certificat indiquant la date 
de leur arrivee et Jes mesures auxquelles eux 
et leurs bagages ont ete soumis. 

SECTION V. 

Dispositions general,es. 
Art. 49. II est recommande: 
1 ° Que la patente de sante soit delivree 

gratuitement clans tous Jes ports; 
2° Que Jes droits de chancellerie pour visas 

consulaires soient reduits, a titre de recipro
cite, afin de ne representer que le cout du 
service rendu; 

3° Que la patente de sante soit, en plus de 
la langue du pays ou elle est delivree, libellee 
au moins en une des langues connues du 
monde maritime; 

4° Que des accords particuliers, clans !'es
prit de !'article 57 de la presente Convention, 
soient cone! us en vue d' arriver a I' abolition 
progressive des visas consulaires et de la pa
tente de sante. 

Art. 50. II est desirable que le nombre 
des ports pourvus d'une organisation et d'un 
outillage suffisants pour l'ecevoir un navire 
quel que soit son etat sanitaire, soit, pour 
chaque pays, en rapport avec !'importance du 
trafic et de la navigation. Toutefois, sans 
prejudice du droit qu'ont les Gouvernements 
de se mettre d' accord pour organiser des sta
tions sanitaires communes, chaque pays doit 
pourvoir au moins un des ports du littoral de 
chacune de ses mers de cette organisation et 
de cet outillage. 

En outre, ii est recommande que tous Jes 
grands ports de navigation maritime soient 
outilles de telle fa,;:on qu'au moins Jes navires 
indemnes puissant y subir, des Ieur arrivee, 
Jes mesures sanitaires prescrites et ne soient 
pas envoyes, a cet effet, clans un autre port. 

Tout navire infecte ou suspect qui arrive 
clans un port non outille pour le recevoir 
doit, a ses risques et perils, se diriger vers 
l'un des ports ouverts aux navires de sa 
categor ie. 

Les Gouvernements feront connaltre a ]'Of
fice International d'Hygiene publique Jes 
ports qui sont ouverts chez eux aux pro-

venances de ports atteints de peste, de cho
lera ou de fievre jaune et, en particulier, 
ceux qui sont ouverts aux navires infectes ou 
suspects. 

Art. 51. II est recommande que, clans Jes 
grands ports de navigation maritime, ii soit 
etabli: 

a. Un service medical regulier du port et 
une surveillance medicale permanente de 
l'etat sanitaire des equipages et de la po
pulation du port; 

b. Un materiel pour le transport des ma
Jades et des locaux appropries a Ieur isole
ment, ainsi qu'a !'observation des personnes 
suspectes; 

c. Les installations necessaires a une desin
fection et a une desinsectisation efficaces; un 
Iaboratoire bacteriologique, et un service en 
etat de proceder aux vaccinations d'urgence 
soit contra la variole, soit contre d'autres 
maladies; 

d. Un service d'eau potable, non suspecte, 
a !'usage du port et !'application d'un sys
teme presentant toute la securite possible 
pour I' enlevement des dechets et ordures et 
pour !'evacuation des eaux usees; 

e. Un personnel competent et suffisant et 
l' equipement necessaire pour la deratisation 
des navires, des chantiers, des docks et des 
magasins; 

/. Une organisation permanente pour la 
recherche et l'examen des rats. 

II est egalement recomrnande que Jes ma
gasins et les docks soient clans Jes limites du 
possible ,,rat-proof", et que le reseau des 
egouts du port soit separe de celui · de la 
viii e. 

Art. 52. Les Gouvernements s'abstiendront 
de toute visite sanitaire des navires qui tra
versent leurs eaux territoriales 1 sans faire 
escale clans Jes ports ou sur Jes cotes de leurs 
pays respectifs. 

Dans le cas ou, pour un motif quelconque 
le navire ferait escale clans un port ou sur 
la cote, ii serait soumis aux lois et reglements 
sanitaires du pays auquel appartient ce port 
ou cette cote, clans Jes limites des conventions 
internationales. 

Art. 53. Des mesures speciales peuvent 
etre prescrites a l'egard de tout navire offrant 
des conditions d'hygiene exceptionnellement 
mauvaises, de nature a faciliter la diffusion 
des maladies visees par la presente conven
tion, en particulier des navires encombres. 

Art. 54. Tout navire qui ne vent pas se 
soumettre aux obligations imposees par l'au
torite du port en vertu des stipulations de la 
presente Convention est Iibre de reprendre la 
mer. 

Toutefois, il Pl)Ut etre autorise a debarquer 
ses marchandises, a la condition qu'il soit 
isole et que les marchandises soient soumises 
aux mesures prevues a la Section II du Cha
pitre II de la presente Convention. 

II peut etre egalement autorise a debar
quer Jes passagers qui en font la demande, 

1 L'expression ,,eaux territoriales" doit etre 
entendue clans son sens strictement juridique; 
elle ne comprend pas Jes canaux de Suez, de 
Panama et de Kiel. 
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a la condition que ceux-ci se soumettent aux 
mesures prescrites par l 'autori te sani taire. 

Le navire peut aussi embarquer du com
bustible, des vivres et de l'eau tout en restant 
isole. 

Art. 55. Chaque Gouvernement s'engage a 
n'avoir qu'un seul et meme tarif sanitaire, 
qui devra etre pub! ie et dont les taxes devront 
etre moderees. Ce tarif sera applique dans 
Jes ports a tous Jes navires, sans distinction 
entre le pavilion national et Jes pavilions 
etrangers; et aux ressortissants etrangers dans 
Jes memes conditions qu'aux nationaux. 

Art. 56. Les bateaux au cabotage inter
national feront l'objet d'un regime special a 
etabli r d'un commun accord entre Jes pays 
interesses. Toutefois, les dispositions de ]'ar
ticle 28 de la presente Convention leur se
ront appl icables dans tous les cas. 

Art. 57. Les Gouvernements peuvent, en 
tenant compte de leurs situations speciales et 
pour rendrn plus efficace et moins genante 
!'application des mesures sanitaires prevues 
par la Convention, conclure entre eux des ac
cords particul iers. Les textes de ces accords 
seront communiques a !'Office International 
d'Hygiene publique. 

SECTION VI. 

Mesures aux frontieres de terre. - Voyag eurs . 
Cheniins de fer. Z ones fro ntieres. 

Voies /luviales. 
Art. 58. II ne doit pas etre etabl i d'obser

vation aux frontieres terrestres. 
En ce qui concerne Jes maladies visees par 

la presente Convention, seules, Jes personnes 
presentant Jes symptomes de ces maladies peu
vent etre retenues aux frontieres . 

Ce principe n'exclut pas le droit, pour cha
que pays, de fermer au besoin une partie de 
ses frontieres. On designera Jes lieux par les
quels le trafic frontiere sera exclusivement 
autorise; clans ce cas, des stations sanitaires 
dument equipees seront etablies aux lieux 
a insi designes. Ces mesures devront etre noti
fiees immediatement au pays voisin interesse. 

Par derogation aux disposition du present 
article, pourront etre retenues aux frontieres 
terrestres, en observation, pendant une pe
riode qui ne depassera pas sept jours a comp
ter de l 'arrivee, Jes personnes ayant ete en 
contact avec un malade atteint de peste pneu
monique. 

Les personnes ayant ete en contact avec un 
malade atteint de typhus exanthematique 
pourront etre soumises a l'epouillage. 

Art. 59. Il importe que, dans Jes trains en 
provenance d'une circonscription atteinte, Jes 
voyageurs soient soumis, en cours de route, 
au point de vue de leur etat de sante, a une 
surveillance de la part du personnel des che
mins de fer. 

L'intervention medicale se borne a une vi
site des voyageurs et aux soins a donner aux 
malades et, s'il y a lieu, a leur entourage. 
S i cette visite se fait, elle est combinee, au
tant que possible, avec la visite douaniere, de 
maniere que Jes voyageurs soient retenus le 
moins longtemps possible. 

Art. 60. Les voitures de chemins de fer 
qui circulent dans Jes pays ou existe la fi evre 

jaune doivent etre amenagees de fa~n a e 
preter aussi peu que possible au transport du 
Stegoniyia. 

Art. 61. Des que Jes voyageurs venant 
d'une circonscription se trouvant clans Jes con
ditions prevues a !'article 10, 2e alinea, de la 
presente Convention, seront arrives a destina
tion, ils pourront etre soumis a une surveil
lance qui ne depas era pas, a compter de la 
date de l'arrivee, six jours s'il s'agit de peste, 
cinq jours s' il s'agit de cholera, six jours s'il 
s'agit de fievre jaune, douze jours s'il s'agit 
de typhus exanthematique, ou quatorze jours 
s'il s'agit de variol e. 

Art. 62. Nonobstant Jes dispositions qui 
precedent, Jes Gouvernements se reservent le 
droit, dans des cas exceptionnels, de prendre 
des mesures particul ieres, en ce qui concerne 
Jes maladies visees par la presente Conven
tion, vis-a-vis de certaines categories de per
sonnes ne presentant pas des garanties sani
taires suffi antes, specialement des personnes 
voyageant ou passant la frontiere par trou
pes. Les dispositions du present alinea ne sont 
pas appl icables aux emigrants, sous reserve 
des dispositions de !'article 21. 

Ces mesures peuvent comprendre l'etablisse
ment, aux front ieres, de stations sanitaires 
equipees de maniere a pouvoir assurer la sur
veillance et eventuellement !'observation des 
personnes dont ii s'agit, a insi que l 'examen 
medical , la desinfection, la desinsectisation et 
la vaccination. 

Autant que possible, ces mesures exception
nelles devraient faire l'objet d'arrangements 
speciaux entre pays limitrophes. 

Art. 63. Les voitures affectees au trans
port des voyageurs, de la poste et des ba
gages, ainsi que Jes wagons de marchandises, 
ne pe uvent etre retenus aux frontieres. 

Toutefois, s'i l arrive qu'une de ces voitures 
soit COntaminee OU ait ete OCCupee par un ma
Jade atteint de peste, de cholera, de typhus 
exanthernatique ou de variole, elle sera re
tenue le temps necessa ire pour etre soumise 
aux mesures prophylactiques indiquees dans 
chaque cas. 

Art. 64. Les mesures concernant le passage 
aux frontieres du personnel des chemins de 
fer et de la poste sont du ressort des admi
nistrations intere ees. Elles sont combinees 
de fa~n a ne pas entraver le service. 

Art. 65. Le reglement du trafic fronti ere 
et des questions inherentes a ce trafic est 
la isse a des arrangements speciaux entre Jes 
pays limitrophes, selon Jes dispositions de la 
presente Convention. 

Art. 66. Il appartient aux Gouvernements 
des pays riverains de regler par des arrange
ments speciaux le regime sanitaire des lacs et 
des voies fluviales. 

TITRE II. 
Dispositions speclales au Canal de Suez et 

aux pays llmltrophes. 
SECTIO I. 

Mesures a l'egard ,Les navires ordinaires 
venant de ports du Nord atteints et se '[)re
sentant a l'entree du Canal de Suez ou dans 

les ports egyptiens. 
Art. 67. Les navires ordinaires indernnes 
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qui viennent d'un port, atteint de peste ou de 
cholera, situe en Europe ou dans le bassin de 
la Mediterranee ou de l a Mer Noire, et qui 
se presentent pour passer le Canal de Suez, 
obtiennent le passage en quarantaine. 

Art. 68. Les navires ordinaires indemnes, 
qui veulent aborder en Egypte peuvent s'arre
ter it Alexandrie ou it Port-Said. 

Si le port de depart est atteint de peste, 
!'article 27 est applicable. 

Si le port de depart est atteint de cholera, 
I' article 33 est applicable. 

L'autorite sanitaire du port pourra substi
tuer it la surveillance !'observation, soit a 
bord, soit dans une station quarantenaire. 

Art. 69. Les mesures auxquelles seront 
soumis les navires in/ectes ou suspects qui 
viennent d'un port, atteint de peste ou de 
cholera, situe en Europe ou sur Jes rives de 
la Mediterranee ou de la Mer Noire, et qui 
desirent aborder dans un des ports d'Egypte 
ou passer le Canal de Suez, seront determinees 
par le Conseil sanitaire maritime et quaran
tenaire d'Egypte, conformement aux stipula
tions de la presente Convention. 

Art. 70. Le reglement arrete par le Con
seil sanitaire maritime et quarantenaire 
d'Egypte devra etre revise dans le pi us bref 
delai possible, pour le conformer aux stipu
lations de la presente Convention. II devra, 
pour devenir executoire, etre accepte par les 
diverses Puissances representees audit Con
seil. II fixera le regime impose aux navires, 
aux passagers et aux marchandises. II deter
minera le nombre minimum de medecins de
vant etre affectks a chaque station, a insi que 
le mode de recrutement, la retribution et Jes 
11ttributions de ces medecins et de tous fonc
tionnaires charges d'assurer, sous l'autoritk du 
Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire 
d 'Egypte la surveillance et !'execution des 
mesures prophylactiques. 

Ces medecins et fonctionnaires sont desig
nes au Gouvernement Egyptien par le Con
sei l sanitaire maritime et quarantenaire 
d'Egypte par l' entremise de son president. 

SECTION II. 
Mesures dans la M er Rouge. 

A. Mesures a l'egard des navires ordinaires 
venant du Sud, se presentant dans les ports 

de la Mer Rouge ou allant vers 
la Mediterranee. 

Art. 71. Independamment des dispositions 
generales du titre I , concernant la classifica
tion et le regime des navires infectks sus
pects ou indemnes, Jes prescriptions sp/ciales 
co?tenues dans Jes articles ci-apres, sont ap
plwables aux navires ordinaires venant du 
Sud et entrant clans la Mer Rouge. 

Art. 72. Navires indemnes. - Les navires 
indemnes peuvent passer le canal de Suez en 
quarantaine. 

Si le navire doit aborder en Egypte: 
a. S_i le port de depart est atteint de peste, 

le nav1re doit avoir fait six jours pleins de 
voyage, sinon Jes passagers qui debarquent et 
les equipages sont soumis a la surveillance 
jusqu'a l'achevement des six jours. 

Les operations de chargement et de dechar-

gement seront autorisees, en tenant compte 
des mesures necessaires pour empecher Jes 
rats de debarquer. 

b. Si le port de depart est atteint de cho
lera, le navire peut recevoir libre pratique, 
mais tout passager ou mep-,.bre de !'equipage 
qui debarque, si cinq jours pleins ne se sont 
pas ecoules depuis la date du depart du port 
atteint, sera soumis a l a surveillance jusqu'a 
l'achevement de oe l aps de temps. 

L'autorite sanitaire du port pourra toujours, 
si elle le croit necessaire, substituer a la sur
veillance !'observation, soit a bord, soit clans 
une station quarantenaire. Elle pourra, clans 
tous Jes cas, proceder aux examens bacterio
logiques qu'elle jugera necessaires. 

Art. 73. Navires suspects. - Les navires 
ayant a bord un medecin peuvent, si l'auto
ritk sanitai re Jes considere comme presentant 
des garanties suffisantes, etre admis a passer 
le Canal de Suez en quarantaine, clans Jes 
conditions du reglement vise par !'article 70. 

S-i le navire doit aborder en Egypte: 
a. S'il s'agit de la peste, Jes mesures de 

!'article 26 sont applicables, mais la surveil
l ance peut etre remplacee par !'observation; 

b. S'il s'agit du cholera, Jes mesures de 
!'article 31 sont applicables, avec la meme 
reserve pour la substitution de !'observation 
a la surveillance. 

Art. 74. Navires in/ectes. a. P este. -
Les mesures edictees a !'article 25 sont appli
cables. Au cas ou. ii y a danger d'infection, le 
navire peut etre requis de mouiller aux Sour
ces de Moise ou a un autre emplacement in
dique , par l' autori tk sanitaire du port. 

Le passage en quarantaine peut etre accorde 
avant !'expiration du delai reglementa ire de 
six jours, si l'autoritk sanitaire du port le 
i uge possible. 

b . Cholera. - Les mesures edictees a !'ar
ticle 30 sont applicables. Le navire peut etre 
requis de mouiller aux Sources de Moise, ou a 
un autre emplacement, et, en cas d'epidemie 
grave a bord, peut etre repousse a El-Tor, 
af in de permettre la vaccination et, le cait 
echeant, le traitement des malades. 

Le navire ne pourra etre autorise a passer 
le Canal de Suez que lorsque Jes autoritks 
sanitaires se seront aussurees que le navire, 
Jes passagers et !'equipage ne presentent plus 
de danger. 

B . Mesures a l'egard des navires ordinaires 
venant de ports atteints du Hedjaz, en 

temps de pelerinage. 
Art. 75. A l'epoque du pelerinage de la 

Mecque, si la peste ou le cholera sevit au 
Hedjaz, Jes navires provenant du Hedjaz ou 
de toute autre partie de la cote arabique de 
la Mer Rouge, sans y avoir embarque des 
pelerins ou des groupes analogues, et qui 
n'ont pas eu a bord, durant la traversee, d'ao
cident suspect, sont places dans la catkgorie 
des navires ordinaires suspects. Ils sont sou
mis aux mesures preventives et au traitement 
imposes a ces nav ires. 

S'ils sont a destination de l'Egypte, ils peu
vent etre somnis, dans un etablissement sa
nitaire designe par le Conseil sanitaire, mari
time et quarantenaire d'Egypte, a une obser-
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vation de cinq jours pour le cholera et de six 
jours pour la paste, a compter de l'embarque
ment. Ils sont soumis, en outre, a toutes Jes 
mesures prescrites pour Jes navires suspects 
( desi nfection, etc.) et ne sont admis a. I ibre 
pratique qu'apres v'site medicale favorab le. 

II est entendu que si Jes navires, durant la 
traversee, ont eu des accidents suspects, !'ob
servation pourra etre imposee aux Sources de 
Moise et sera de cinq jours pour le cholera 
et de six jours pour la peste. 

SECTION III. 
Organisation de la surveillance. 

Art. 76. La visite medicale prevue par Jes 
reglements pour tout navire arrivant a Suez 
peut avoir lieu meme de nuit sur Jes navires 
qui se presentent pour pas er le Canal, s'ils 
sont ecl a ires a la lumiere electrique, et tou
tes Jes fois que l'autorite sanitaire du port a 
!'as urance que Jes conditions d'eclairage sont 
suffisantes. 

Un corps de gardes sanitaires est charge 
d'assurer la surveillance et !'execution des 
mesures de prophylaxie appliquees clans le 
Canal de Suez et aux etablissements quaran
tenaires. Les gardes sont inve tis du carac
tere d'agents de la force publique, avec droit 
de r 'quisition en cas d'infraction aux regle
ments sanitaires. 

SECTIO IV. 

Passage en quarantaine dJu Canal de Suez. 
Art. 77. L'autorite sanitaire du port de 

Suez accorde le passage en quarantaine. Le 
Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire 
d'Egypte en est i=ediatement informe. Dans 
Jes cas douteux, la decision est prise par ce 
Conseil. 

Art. 78. Des que l'autorisation prevue a 
I' article precedent est accordee, des telegram
mes sont expedies aux autorites du port que 
le capitaine indique comme sa prochaine es
cale, ainsi qu'au port de destination finale. 
L'expedition de ces telegra=es est faite aux 
frais du navire. 

Art. 79. Chaque pays edictera des dispo
sitions penales contre Jes batiments qui, aban
donnant le parcours indique par le capitaine, 
aborderaient indument un des ports du ter
ritoire de ce pays. Seront exceptes Jes cas de 
force majeure et de reli\che forcee. 

Art. 80. Lors de l'arraisonnement, le ca
pitaine est tenu de declarer s'il a a son bord 
de equipes de chauffeurs indigenes ou de 
erv iteurs a gages quelconques, non inscrits 

sur le role d'equipage ou le registre a cet 
usage. 

Les questions suivantes sont notamment po
sees aux capitaines de tous Jes navires se 
presentant a Suez, venant du Sud. Ils y re
pondent sous serment ou par declaration for
mel le: 

,,Avez-vous des auxiliaires: chauffeurs ou 
autres gens de service, non inscrits sur le 
role de !'equipage ou sur le registre special? 
Qualle est leur nationalite? Ou Jes avez-vous 
em barques?" 

Les medecins sanitai res doivent s' assurer de 
la presence de ces auxiliaires et, s'ils consta-

L__ ------

tent qu'il y a de manquants parmi eux, cher
cher avec soin Jes causes de !'absence. 

Art. 81. Un officier sanitaire et deux gar
des sanitaires au moins montent a bord. Ils 
doivent accompagner le navire jusqu'a Port
Said. Ils ont pour mission d'empecher les com
munications et de veiller a !'execution des 
mesures prescrites pendant la traversee du 
Canal. 

Art. 82. Tout embarquement ou debarque
ment et tout transbordement de passagers ou 
de marchandise sont interdits pendant le par
cours du Canal de Suez. 

Toutefois, Jes voyageurs peuvent s'embar
quer a Suez ou a Port-Said en quarantaine. 

Art. 83. Les navires transitant en quaran
ta ine doivent effectuer le parcours de Suez a 
Port-Said ou vice-versa sans garage. 

En ea d'echouage ou de garage indispen
sable, Jes operations nece saires sont effec
tuees par le personnel du bord, en evitant 
toute communication avec le personnel de· la 
Compagnie du Canal de Suez. 

Art. 84. Les transports de troupes par ba
teaux su pects ou infectes transitant en qua
rantaine sdnt tenus de traverser le Canal seu
lement de jour. S'ils doivent sejourner de nuit 
clans le Canal, ils prennent leur mouillage au 
lac Tim ah ou dans le Grand Lac. 

Art. 85. Le stationnement des navires tran
sitant en quarantaine est interdit dans le port 
de Port-Said, sauf dans Jes cas prevus aux 
articles 82 et 86. 

Les operations de ravitaillement doivent etre 
pratiqu 'es avec Jes moyens du bord. 

Les personnes employees au chargement, ou · 
toutes autres personnes qui seraient montees 
a bord, ont isolees sur le ponton quarante
naire. Elles subissent Jes mesures reglemen
taires. 

Art. 8_6. Lorsqu'il est indispensable, pour 
Jes navires transi tant en quarantaine, de 
prendre du charbon ou du petrole a Suez ou 
a Port-Said, ces navires doivent executer cette 
operation avec Jes garanties nece saires d'iso
lement et de surveillance sanitaire, qui seront 
indiquees par le Conseil sanitaire, maritime 
et quarantenaire d'Egypte. Pour Jes navires 
a bord desquels une survei ll ance efficace du 
charbonnage est possible et ou tout contact 
avec Jes gens du bord pent etre evite, le char
bonnage par Jes ouvriers du port est autorise. 
La nuit, le lieu de !'operation doit etre effi
cacement eclaire a la lumiere electrique. 

Art. 87. Les pilote , Jes electriciens, Jes 
agents de la Compagnie et Jes gardes sani
taires doivent quitter le navire a Port-Said, 
hors du port, entre Jes jetees, et sont de la 
conduits directement au ponton de quaran
taine, ou ils subissent Jes mesures jugees ne
cessaire . 

Art. 88. Les navires de guerre ci-apres de
termines beneficient, pour le passage du Ca
nal de Suez, des dispositions suivantes: 

Ils seront reconnus indemnes par l'autori te 
quarantenaire sur la production d'un certifi
cat emanant des medecins du bord, contresigne 
par le commandant, affirmarit sous serment 
ou par declaration formelle: 

a. Qu'il n'y a eu a bord, soit au moment 



639 1.8 J u L r (S.325) 1930 

du depart, soit pendant la traversee, aucun 
cas de peste ou de cholera; 

b. Qu'une visite minutieuse de toutes Jes 
personnes existant a bord, sans exception, a 
ete pas ee moins de douze heures avant l'ar
rivee dans le port egyptien et qu'elle n'a 
revele aucun cas de ces maladies. 

Ces navires sont exempts de la visite medi
cale et re9oivent immediatement libre prati
que. 

L'autorite quarantenaire a neanmoins le 
droit de faire pratiquer, par ses agents, la 
visite medicale a bord des . navires de guerre 
toutes Jes fois qu'elle le juge necessaire. 

Les navires de guerre suspects ou infectes 
seront soumis aux reglements en vigueur. 

Ne sont consideres comme navires de guerre 
que Jes unites de combat. Les bateaux-trans
ports, Jes navires-hopitaux rentrent dans la 
categorie des navires ordinaires. 

Art. 89. Le Conseil sanitaire, maritime et 
quarantenaire d'Egypte est autorise a organi
ser le transit du territoire egyptien, par voie 
ferree, dans des trains quarantenaires, des 
malles postales et des passagers ordinaires 
venant de pays contamines. 

SECTION V. 

R egime sanitaire applicable au Golfe P ersique. 

Art. 90. Le regime sanitaire resultant du 
titre Ier de la presente Convention sera ap
pl ique en ce qui concerne la navigation dans 
le Golfe Persique, par Jes autorites sanitaires 
des ports tant au depart qu'a l' arrivee. 

TITRE III. 
Dispositions speclales aux pelerlnages. 

CHAPITRE PREMIER. 

P rescriptions generales. 
Art. 91. Les dispositions de I' article 13 

sont appl icables aux personnes et aux objets a 
destination du H edjaz ou du Royaume de 
l'Irak et qui doivent etre embarques a bord 
d'un navire a pelerins, alors meme que le port 
d'embarquement est indemne. 

Art. 92. Lorsqu'il ex iste des cas de peste, 
de cholera ou d'une autre maladie epidemique 
dans le port, l'embarquement ne se fait a 
bord des navires a pelerins qu'apres que Jes 
personnes 1·eunies en groupes ont ete sou-
mises a une observation permettant de s'as
surer qu'aucune d'elles n'est atteinte de ces 
maladies. 

II est entendu que, pour executer cette me
sure, chaque Gouvernement peut tenir compte 
des circonstances et possibilites locales. 

En cas de cholera, Jes personnes qui accep
teront la vaccination pratiquee sur place par 
le medecin de l'autori te sanitaire ne seront 
soumises qu'a la visite medicale au moment 
de la vaccination. Elles seront dispensees de 
!'observation prevue au present article. 

Art. 93. Les pelerins devront etre munis 
d'un billet d'aller et retour ou avoir depose 
une somme suffisante pour le retour, et si Jes 
circonstances le permettent, justifier des 
moyens necessaires pour accomplir le peleri
nage. 

Art. 94. Les navires a moteur mecanique
sont seuls admis a faire le transport des pe
lerins au long cours. 

Art. 95. Les · navires a pelerins faisant le 
cabotage dans la Mer Rouge destines aux 
transports de courte duree dits ,, voyages au. 
cabotage" sont soumis aux prescriptions con
tenues dans un Reglement special publie par
le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire· 
d'Egypte. 

Art. 96. N'est pas considere comme navire
a pelerins celui qui, outre ses passagers ordi
naires, parmi lesquels peuvent etre compris. 
des pelerins des cl asses superieures, em barque 
des pelerins en proportion moindre d'un pe
lerin par cent tonneaux de jauge brute. 

Cette exemption se refere seulement au na
vire, et Jes pelerins, de quelque classe que ce 
soit, y ·embarques, restent assujettis a toutes. 
Jes mesures edictees dans la presente Conven
tion a leur egard. 

Art. 97. Le capitaine ou l'agence de la 
compagnie de navigation, au choix de l'au
torite sanitaire, sont tenus de payer la tota
lite des taxes sanitaires exigibles des pelerins_ 
Ces taxes doivent etre comprises dans le prix 
du billet. 

Art. 98. Autant que faire se peut, Jes pe
lerins qui debarquent ou embarquent dans Jes. 
stations sanitaires ne doivent avoir entre eux 
aucun contact sur Jes points de debarquement. 

Les pelerins debarques doivent etre repartis 
au campement en groupes aussi peu nom
breux que possible. 

II est necessaire de leur fournir une bonne 
eau potable, soit qu'on la trouve sur place,. 
soit qu'on l'obtienne par distillation. 

Art. 99. Les vivres emportes par Jes pele
rins sont detruits si l'autorite sanitaire le 
juge necessaire. 

CHAPITRE II. 

Navlres a pelerlns. - Installations ,sanl 
talres. 

SECTION I. 
Gonditionnement general des navires. 

Art. 100. Le navire doit pouvoir loger les-o 
pelerins dans l'entrepont. En dehors de l'es
pace reserve a !'equipage, ii doit fournir a_ 
chaque individu, quel que soit son age, une 
surface de 1 mq. 50, c'est-a-dire 16 pieds car
res anglais, avec une hauteur d'entrepont d'au. 
moins 1 mq. 80, c'est-a-dire environ 6 pieds. 
anglais. 

II est defendu de loger des pelerins sous le
premier des entreponts qui se trouve sous la 
ligne de flottaison. 

Une ventilation efficace doit etre assuree, 
laquell e, au dessous du premier des entre
ponts, doit etre suppliee par une ventilation. 
mecanique. 

En outre de la surface reservee aux pele
rins, le navire doit fournir sur le pont supe
rieur, a chaque individu, quel que soit son_ 
age, une surface libre de, au moins 0 mq. 
66, c'est-a-dire environ 6 pieds carres anglais, 
au moins, en dehors de celle a reserver, sur
ledit pont superieur, aux hopitaux demonta-
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hies, a !'equipage, aux douches, aux latrines 
et aux endroits destines aux services. 

Art. 101. Sur le pant doivent etre reser
ves des locaux derobes a la vue, dont un 
nombre suffisant a !'usage exclusif des fem
mes. 

Ces locaux seront pourvus de conduite d'eau 
sous pression, munis de robinets ou douches, 
de maniere a fournir en permanence de l'eau 
de mer pour Jes besoins des pelerins, meme si 
ie navire est au mouillage. 

II y aura un robinet ou douche en propor
tion de 1 p. 100 ou fraction de 100 pelerins. 

Art. 102. Le navire doit etre pourvu, outre 
Jes lieux d'aisances a !'usage de !'equipage, de 
latrines a effet d' eau ou pourvues d'un rnbi
net. 

Des latrines doivent etre affectees exclusi
vement aux femmes. 

Les latrines doivent etre en proportion de 
2 p. 100 ou par fraction de 100. 

II ne peut etre etabli de lieux d'aisances 
dans la cale. 

Art. 103. Le navire doit etre muni de deux 
locaux affectes a la cuisine personnelle des 
pelerins. 

Art. 104. Des locaux d'infirmerie offrant 
de bonnes conditions de securite et de salu
brite doivent etre reserves au logement des 
malades. Ces locaux doivent etre situes sur le 
pant superieur, a mains que, d'apres !'opinion 
de l'autorite sanitaire, un amemagement tout 
aussi hygienique puisse etre effectue autre 
part. 

Ils doivent etre disposes de maniere a pou
voir isoler, salon leur maladie, Jes malades 
atteints d'affections transmissibles et Jes per
sonnes ayant ete en contact avec eux. 

Les infirmaries, y compris celles demonta
bles, doivent pouvoir recevoir 4 p. 100 ou 
fraction de 100 pelerins embarques a raison 
de 3 metres carres, c'est-ii.-dire environ 32 
pieds carres anglais par tete. 

Les infirmaries doivent etre munies de la
trines speciales. 

Art. 105. Chaque navire doit avoir a bord 
Jes medicaments, Jes desinfectants et Jes oh
jets necessaires aux soins des malades. Les 
reglements faits pour ce genre de navires par 
chaque Gouvernement doivent determiner la 
nature et la quantite des medicaments. Cha
que navire doit etre en outre muni des agents 
d' immunisation necessaires, specialement de 
vaccin anticholerique et de vaccin antivario-
1 ique. Les so ins et remedes sont fournis gra
tuitement aux pelerins. 

Art. 106. Chaque navire embarquant des 
pelerins doit avoir a bord un medecin regu
lierement diplome, qui doit etre agree par le 
Gouvernement du pays du premier port ou 
Jes pelerins se sont embarques pour le voyage 
d'aller. Un second medecin repondant aux 
memes conditions doit etre embarque, des que 
le nombre des pelerins portes par le navire 
depasse mille. 

Art. 107. Le capitaine est tenu de faire 
apposer a bard, dans un endroit apparent et 
access ibl e aux inreresses, des affiches redigees 
clans Jes principales langues des pays habites 
par Jes pelerins a embarquer, et indiquant: 

1 ° La destination du navire; 

2° Le prix des billets; 
3° La ration journaliere en eau et en 

vivres allouee a chaque pelerin, conformement 
aux reglements du pays d'origine; 

4° Le tarif des vivres non compris dans la 
ration journal iere et devant etre payes a part. 

Art. 108. Les gros bagages des pelerins 
sont enregistres et numerates. Les pelerins ne 
peuvent garder avec eux que Jes objets stric
tement necessaires. Les reglements faits pour 
ses navires par chaque Gouvernement deter
minant la nature, la quantite et Jes dimen
sions de ces objets. 

Art. 109. Des extraits des prescriptions du 
chapitre I, du chapitre II (sections I, II et 
III), a insi que du chapitre III du present 
titre, seront affi ches, sous la forme d'un regle
ment, clans la langue de la nationalite du na
vire a insi que clans Jes principales langues 
des pays habites par Jes pelerins a embar
quer, en un endroit apparent et accessible, 
sur chaque pant et entrepont de tout navire 
transportant des pelerins. 

SECTIO II. 

M esu,·es a prendre avant le depart. 

Art. 110. Le capitaine ou, a defaut du ca
pitaine, le proprietaire ou !'agent de tout 
navire a pelerins est tenu de declarer, au 
moins trois jours avant le depart, a l'autorite 
competente· du port de depart son intention 
d'embarquer des pelerins. Dans Jes ports d'es
cale, le capitaine ou, a defaut du capitaine, 
le proprietaire ou !'agent de tout navire a 
pelerins est tenu de faire cette meme decla
ration douze heures avant le depart du navire. 
Cette declaration doit indiquer le jour pro
jete pour le depart et la destination du navire . 

Art. 111. A la suite de la declaration pres
crite par !'article precedent, l'autorire compe
tente fait proceder, aux frais du capitaine, a 
!'inspection et au mesurage du navire. 

II est procede seulement a !'inspection, si le 
capitaine est deja pourvu d'un certificat de 
mesurage delivre par l' autorire competente de 
son pays, a moins qu'il n'y ait soup90n que 
!edit document ne reponde plus a l'etat ac
tuel du navire. 

Art. 112. L'autorite competente ne permet 
le depart d'un navire a pelerins qu'apres 
s'etre assuree: 

a. Que le navire a ete mis en etat de pro
prere parfaite et, au besoin, desinfecre; 

b. Qua le navire est en etat d'entreprendre 
le voyage sans danger, qu'il est muni des in
stallations et appareils necessaires pour faire 
face aux perils de naufrage, d'accidents ou 
d' incendie, en particulier qu'il est muni d'un 
appareil de relegraphie sans fil emetteur et 
recepteur et qui pourra fonctionner indepen
damment de la machine centrale, qu'il est 
pourvu d'un nombre suffisant d'engins de 
sauvetage; en outre, qu'il est bien equipe, 
bien amenage, bien aere, muni de tentes ayant 
une epai seur et un developpement suffisant 
pour abriter le pont, et qu'il n'existe rien a 
bord qui soit ou puisse devenir nuisible a la 
sanre OU a la securire des passagers; 

c. Qu'en sus de l'approvisionnement du na
vire et de !'equipage, ii existe a bard, clans 
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des endroits appropries a un arrimage con
venable, des vivres ainsi que du combustible, 
le tout de bonne qualite et en quantite suf
fisante pour tous Jes pelerins et pour toute la 
duree du voyage; 

d. Que l'eau potable embarquee est de 
bonne qualite; qu'elle existe en quantite suf
fisante; qu'a. bord les reservoirs d'eau pota
ble sont a l'abri de toute souillure et fermes, 
de sorte que la distribution de l 'eau ne puisse 
se fai1·e que par Jes robinets ou Jes pompes. 
Les appareils de distribution, dit ,,suc;:oirs", 
sont absolument interdits; 

e. Que le navire possede un appareil dis
tillatoire pouvant produire une quantite d'eau 
de 5 I itres au moins, par tete et par jour, 
pour toute personne embarquee, y compris 
!'equipage; 

/. Que le navire possede une etuve a desin
fection dont la securite et l'efficacite auront 
ete con tatees par l'autorite sanitaire du port 
d'embarquement des pelerins; 

g. Que 1'6quipage comprend un medecin 
diplom6, autant que possible au courant des 
questions de sante maritime et de pathologie 
exotique, qui doit etre agree par le Gouver
nement du premier port ou les pelerins se sont 
embarques pour le voyage d'aller, et que le 
navire possede des medicaments conformement 
a !'article 105 ; 

h. Que le pont du navire est degage de 
toutes marchandises et des objets-encombrants; 

i. Que Jes dispositions du navire sont tel
les que Jes mesures prescrites par la section 
III ci-apres peuvent etre executees. 

Art. 113. Le capitaine ne peut partir 
qu'autant qu'il a en mains: 

1 ° Une liste visee par l'autorite compe
tente et indiquant le nom et le sexe des pe-
1 erins qui ont ete embarques et le nombre 
total des pelerins qu'il est autorise a embar
quer; 

2° Un document indiquant le nom, la na
tionalite et le tonnage du navire, le nom du 
capitaine, celui du medecin, le nombre exact 
des personnes embarquees (equipage, pelerins 
et autres passagers), la nature de la cargai
son. le lieu du depart. 

L'autorite competente indique sur !edit do
cument si le chiffre reglementaire des pele
rins est atteint ou non, et, dans le cas ou ii 
ne serait pas, le nombre complementaire des 
passagers que le navire est autorise a embar
quer clans Jes escales subsequentes. 

SECTION III. 
Mesures a prend,·e pend,ant la traversee. 

Art. 114. Le pont destine aux pelerins 
doit, pendant la traversee, rester degage des 
objets encombrants; ii doit etre reserve jour 
et nuit aux personnes embarquees et mis gra
tuitement a leur disposition. 

Art. 115. Chaque jour Jes entreponts doi
vent etre nettoyes avec soin et frottes au 
sable, pendant que Jes pelerins sont sur le 
pont. 

Art. 116. Les latrines destinees aux passa
gers, aussi bien que celles de l 'epuipage, doi
vent etre tenues proprement, nettoyees et 
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desinfectees trois fois par jour, et plus sou
vent s' il y a neces ite. 

Art. 117. Les excretions et dejections des 
personnes presentant des symptomes de peste 
ou de cholera, de dysenterie, ou d'une autre 
maladie Jes empechant de faire usage des 
latrines d'infirmerie. doivent etre recueillies 
dans des vases contenant une solution desin
fectante. Ces vases sont vides dans Jes latrines 
d'infirmerie, qui doivent etre r igoureusement 
desinfectees apres chaque projection de ma
tieres. 

Art. 118. Les objets de I iterie, Jes tapis, 
Jes vetements qui ont ete en contact avec Jes 
malades vises dans !'article precedent, doi
vent etre immediatement desinfectes. L'obser
vation de cette regle est specialement recom
mandee pour Jes vetements des personnes qui 
approchent lesdits malades et qui ont pu etre 
souillees. 

Ceux des objets ci-dessus qui n'ont pas de 
valeur doivent etre, soit jetes a la mer, si le 
navire n'est pas dans un port ni dans un 
canal, soit detruits par le feu. Les autres doi
vent etre desinfectes par Jes soins du medecin 
du bord. 

Art. 119. Les locaux, vises a !'article 104, 
occupes par Jes malades, doivent etre rigou
reusement et regul ierement nettoyes et des in
fectes. 

Art. 120. La quantite d'eau potable mise 
chaque jour gratuitement a la disposition de 
chaque pelerin, quel que soit son age, doit 
etre d'au moins cinq litres. 

Art. 121. S'il y a doute sur la qualite de 
l'eau potable ou sur la possibilite de sa con
tamination, soit a son origine, soit au cours 
du trajet, l'eau doit etre bouillie ou sterilisee 
autrement, et le capitaine est tenu de la 
rejeter a la mer au premier port de relache 
ou ii Jui est possible de s'en procurer de meil 
leure. II ne pourra embarquer celle-ci qu'apres 
desinfection des reservoirs. 

Art. 122. Le medecin visite Jes pelerins, 
soigne les malades et ve ill e a ce que, a bord, 
Jes regles de !'hygiene soient observees. II 
doit notamment: 

1 ° S'assurer que Jes vivres distribues aux 
pelerins sont de bonne qualite, que leur quan
tite est conforme aux engagements pris, qu'ils 
sont convenablement prepares; 

2° S'assurer que Jes prescriptions de !'ar
t icle 120 relatif a la distribution de l'eau 
sont observees; 

3° S'il y a doute sur la qualite de !'au po
table, rappeler par eci·it au capitaine Jes 
prescriptions de !'article 121; 

4° S'assurer que le navire est maintenu en 
etat constant de proprete, et specialement que 
les latrines sont nettoyees conformement aux 
prescriptions de !'article 116; 

5° S'assurer que Jes logements des pelerins 
sont maintenus salubres, et que, en cas de ma
ladie transmissible, la desinfection est faite 
conformement a !'article 119; 

6° Tenir un journal de tous Jes incidents 
sanitaires survenus au cours du voyage et 
presenter, sur demande, ce journal A I' autorite 
competente des ports d'escale ou d'arrivee. 

Art. 123. Les personnes chargees de soig
ner Jes malades atteints de peste ou de cho-
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!era ou d'autres maladies infectieuses peuvent 
seules penetrer aupres d'eux et ne doivent 
avoir aucun contact avec Jes autres personnes 
embarquees. 

Art. 124. En cas de deces survenu pendant 
la traversee, le capitaine doit mentionner le 
deces en face du nom sur la liste visee par 
l'autori te du port de depart, et, en outre, 
inscrire sur son livre de bord le nom de la 
personne decedee, son age, sa provenance, la 
cause presumee de la mort d'apres le certifi
cat du medecin et I a date du deces. 

En cas de deces par maladie transmissible, 
le cadavre, prealablement enveloppe d'un 
suaire i1npr0gn0 d'une solution d0sinfectante, 
doit etre jete a la mer. 

Art. 125. Le capitaine doit veiller a ce que 
toutes Jes operations prophylactiques execu
tees pendant le voyage soient inscrites sur le 
livre de bord. Ce livre est presente par Jui, 
sur demande, a l'autorite competente d' escale 
ou d'arriv0e. 

Dans chaque port de reli\che, le capitaine 
doit faire viser par l' autorite competente la 
liste dressee en execution de !'article 111. 

Dans le cas ou un pelerin est debarque en 
cours de voyage, le capitaine doit mentionner 
sur cette liste le debarquement en face du 
nom du pelerin. 

En cas d'embarquement, Jes personnes em
barquees doivent etre mentionnees sur cette 
liste conformement a !'article 113 precite et 
prealablement au visa nouveau que doit ap
poser l'autorite competente. 

Art. 126. Le document sanitaire delivre au 
port de depart ne doit pas etre change au 
cours du voyage. En cas de manquement a 
ce reglement, le navire peut etre traite comme 
infecte. 

Ledit document est vise par l'autorite sani
taire de chaque port de reli\che. Celle-ci y 
inscrit: 

1 ° Le nombre des passagers debarques ou 
em barques dans ce port; 

2° Les incidents survenus en mer et tou
chant a la sante ou a la vie des personnes 
embarquees; 

3° L'etat sanitaire du port de reli\che. 

SECTION IV. 

M esu·res a prendre a l' arrivee des pelerins 
dans la M er Rouge. 

A. R egime sanitaire applicable aux navires 
a pelerins allant du Sud vers le Hedjaz. 

Art. 127. Les navires a pelerins venant du 
Sud et se rendant au Hedjaz doivent au prea
lahle, faire escale a la station sauitaire de 
Camaran, et sont soumis au regime fixe par 
Jes articles suivants. 

Art. 128. Les navires reconnus inrlemnes 
apres visite medicale re,;:oivent libre pratique, 
lorsque Jes operations suivantes sont termi
nees: 

Les pelerins sont debarques; ils prennent 
une douche-lavage ou un bain de mer; leur 
tinge sale et la partie de leurs effets a usage 
et de leurs bagages qui peut etre suspecte, 
d'apres !'appreciation de l'autorite sanitaire, 
sont desinfectes; la duree de ces operations, 

en y comprenant le debarquement et l'embar-• 
quement, ne doit pas depasser quarante-huit 
heures. A la condition que ce delai ne soit 
pas depasse, l'autori te sanitaire peut proceder 
aux examens bacteriologiques qu'elle juge 
necessaires. 

Si aucun cas avere OU suspect de peste OU 

de cholera n'est constate pendant ces ope
rations, les pelerins seront reembarques im

· mediatement et le navire se dirigera sur 
Djeddah. 

Les navires reconnus indemnes apres visite 
medicale sont dispenses des operations pres
crites ci-dessus si les conditions suivantes sont 
remplies: 

1 ° Que tous Jes pelerins qui se trouvent a 
bord ont ete immunises contre le cholera et 
la variole: 

2° Que Jes prescriptions de la presente 
convention ont ete strictement suivies; 

3° Qu'il n'y a pas de raison de douter de 
la declaration du capitaine et du medecin du 
navire d'apres laquelle ii n'y a pas eu de cas 
de peste, de cholera ou de variole a bord, ni 
au depart, ni pendant le voyage. 

Pour la peste, les prescriptions de I' Article 
27 sont appliquees en ce qui concerne Jes 
rats pouvant se trouver a bord . 

Art. 129. Les navires suspects, a bord des
quels ii y a eu des cas de peste clans Jes six 
premiers jours apres l'embarquement, ou a 
bord desquels une mortalite insolite des rats 
a ete constatee, ou qui ont eu a bord des cas 
de cholera au moment du depart, mais aucun 
cas nouveau depuis cinq jours, sont soumis au 
regime suivant: 

Les pelerins sont debarques; ils prennent 
une douche-lavage ou un bain de mer; leur 
linge sale et la partie de leurs effets a usage 
et de leurs bagages qui peut e tre suspecte, 
d'apres !'appreciation de l'autorite sanitaire, 
sont desinfectes. 

Les parties du navire ayant ete habitees par 
Jes malades sont des infectees. La duree de ces 
operations, en y comprenant le debarquement 
et l'embarquement, ne doit pas depasser qua
rante-huit heures. A la condition que ce delai 
ne soit pas depasse, l'autorite sanitaire peut 
proceder aux examens bacteriologiques qu'elle 
juge necessaires. 

Si aucun cas avere OU suspect de peste OU 

de cholera n'est constate pendant ces opera
tions, Jes pelerins sont reembarques immedia
tement, et le navire est dirige sur Djeddah. 

Pour la peste, Jes prescriptions de !'article 
26 sont appliquees en ce qui concerne Jes rats 
pouvant se trouver a bord. 

Art. 130. Les navires infectt!s, c'est-a-dire 
ayant a bord des cas de peste ou de cholera, 
ou bien ayant presente des cas de peste pi us 
de six jours apres l'embarquement ou de cho
lera depuis cinq jours, ou a bord desquels des 
rats infectes de peste ont ete decouverts, sont 
soumis au regime suivant: 

Les personnes atteintes de peste ou de cho
lera sont debarquees et isolees a l'hopital. Les 
autres passagers sont debarques et isoles par 
groupes composes de personnes aussi peu nom
breuses que possible, de maniere que !'ensem
ble ne soit pas sol idaire d'un groupe particu-
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li er si l a peste ou le cholera viennent a s'y 
developper. 

Le linge sale, Jes objets a usage, les vete
ments de !'equipage et des passagers sont 
desinfectes ainsi que le navire. 

Toutefois, l'autorite sanitaire locale peut 
decider que le dechargement des gros bagages 
et des marchandises n'est pas necessaire, et 
qu'une partie seulement du navire doit subi r 
l a desinfection. 

Les passagers restent cinq ou six jours, se
lon qu' il s'agit de cholera OU de peste, a l'e ta
bli ssement de Camaran. Si de nouveaux cas se 
presentent apres le debarquement, la periode 
d'observation sera prolongee de cinq jours 
pour le cholera et de six jours pour la peste 
apres l ' isolement du dernier cas. 

Pour la peste, les p1·escriptions de \'article 
25 sont appliquees en ce qui concerne Jes rats 
pouvant se trouver a bord. 

Apres avoir acheve ces operations, le na
vire, ayant reembarque les pelerins, est d iri ge 
sur Djeddah. 

Art. 131. L es navires vises aux articles 
128, 129 et 130 seront, a leur arri vee a 
Djeddah, soumis a la visite medicale a bord. 
Si le resultat est favorable, le navire recevra 
la libre pratique. 

Si, au contra ire, des cas averes de peste ou 
de cholera se sont montres a bord pendant la 
traveree ou au moment de l'arrivee a Djed
dah, l' autorite sanita ire du H edjaz pourra 
prendre toutes Jes mesures necessaires, sous re
serve des dispos itions de !'article 54. 

Art. 132. Toute station sanitaire destinee 
a recevoir des pelerins doit etre pourvue d'un 
personnel instrui t, experimente et suffisam
ment nombreux, ainsi que de toutes Jes con
structions et installations materielles neces
saires pour assurer l ' application, dans leur 
integrali te, des mesures auxquell es lesdits pe
lerins sont assujettis. 

B. R egime sanitaire applicable aux navires 
a pelerins venant du Nord de Port-Said, 

et a ll ant vers I e H edj az. 

Art. 133. Si la presence de la peste ou du 
cholera n'est pas constatee dans le port de 
depart ni dans ses environs, et qu'aucun cas 
de peste ou de cholera ne se soit produit pen
dant la traversee, le navire est immediatement 
admis a la libre pratique. 

Art. 134. Si la p resence de la peste ou du 
cholera est constatee dans le port de depart 
ou dans ses environs, ou si un cas de peste 
ou de cholera s'est produit pendant la traver
see, le navire est soumis, a El-Tor, aux regles 
instituees pour les nav ires qui viennent du 
Sud et qui s'arretent a Camaran. Les navires 
sont ensuite re~ms en libre pratique. 

SECTIO V. 

Mesures a p1·end1·e au retou,· des pelerins. 

A . N avi res a pelerins retournant vers le Nord. 

Art. 135. Tout navire a destination de 
Suez ou d'un port de la Mediterranee, ayant 
,\ bord des pelerins ou des groupes analogues, 
et provenant d'un port du Hedjaz ou de tout 
autre port de la cote arabique de la Mer 

Rouge, est tenu de se rendre a El-Tor pour y 
subir I 'observation et les mesures sanitaires 
indiquees clans le articles 140 a 142. 

Art. 136 . En attendant la creation au port 
d'Akaba d'une station quarantenaire repon
dant aux besoins, les pelerins se rendant du 
Hedjaz a Akaba par vo ie de mer subiront a 
El-Tor, avant de debarquer a Akaba, Jes me
sures quarantenaires necessaires. 

Art. 137. Les navires 1·amenant Jes pele
r ins vers la Mediterranee ne traversent le 
Canal qu'en quarantaine. 

Art. 138. Les agents des compagnies de na
v igation et les capita ines sont prevenus 
qu 'apres avoir fini leur observation a la sta
tion sanitaire d'E l-Tor, les pelerins egyptiens 
seront seuls autorises a quitter definitivement 
le navire pour rentrer ensuite dans leurs 
foyers. 

e seront reconnus comme Egyptiens ou re
sidant en Egypte que Jes pelerins porteurs 
d'une carte de residence emanant d'une auto
rite egyptienne et conforme au modele etabli . 

Les pelerins non egyptiens ne peuvent, apres 
avoir qui tte El-Tor, etre debarques dans un 
port egyptien, excepte par permission spe
ciale et sous les conditions speciales imposees 
par l 'autorite sanitai re egyptienne, d' accord 
avec le Conseil sanitaire, maritime et quaran
tenaire d'Egypte. En consequence, Jes agents 
de navigation et Jes capi taines sont prevenus 
que le transbordement des pelerins etrangers 
a l'Egypte soit a El-Tor, soit, a Suez, a Port
Said ou a Alexandrie, est interdit sans auto
risation specia le pour chaque cas. 

Les bateaux qui aura ient a leur bord des 
pelerins de nationalite non egyptienne su i
vront la condition de ces pelerins et ne se
ront re~ms dans aucun port egyptien de la 
Mediterranee. 

Art. 139. L es pelerins egyptiens subissent 
a El-Tor, OU dans tout autre station designee 
par le Conseil sanita ire maritime e t quaran
tenaire d'Egypte, une observation de trois 
jours et une visite medicale et, s' il y a lieu, 
l a desinfection et la desinsectisation. 

Art. 140. Si la presence de la peste ou du 
cholera est constatee au Hedjaz ou dans le 
port d'ou provient le nav ire, ou l' a ete au 
H edj az au cours d u pelerinage, le navire est 
soumis, a E l-Tor, aux regles instituees a Ca
maran pour les navires infectes. 

Les personnes atteintes de peste ou de cho
lera sont debarquees et isolees a hopital. L es 
autres passagers sont debarques et isoles par 
groupes composes de personnes aussi peu nom
breuses que possible, de maniere que !'ensem
ble ne soit pas so lidaire d'un groupe particu-
1 ier, si l a peste ou le cholera venait a s'y de
velopper. 

Le linge sale, les objets a usage, les vete
ments de ]'equipage et des passagers, les ha
gages et Jes marchandises suspects d'etre con
tamines sont debarques pour etre desinfectes. 
Leur desinfection et celle du navire sont pra
t iquees d'une fac,on complete. 

Toutefois, l 'autorite sanitaire du port peut 
decider que le dechargement des gros bagages 
et des marchandises n'est pas necessaire et 
qu'une partie seulement du navire doit subir 
I a desi nfection. 
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Le r' gime prevu par !'article 25 est applt 
que en ce qui conceme les rats qui pourraient 
se trou ver a bord. 

Tous Jes pelerins sont soumis, a partir du 
jour ou ont ete t.erminees le operations de 
des infection, a une observation de s ix jours 
pleins pour la peste et de cinq jours pour le 
cholera. Si un cas de peste ou de cholera 
s'est produit clans une section, la periode de 
six ou de cinq jours ne commence pour cette 
section qu'a partir du jour ou le dernie r cas 
a ete constate. 

Art. 141. Dans le cas prevu par !'article 
precedent, les pelerins egyptiens peuvent subir 
en outre une observation supplementaire de 
troi jours. 

Art. 142. Si la pre ence de la peste ou du 
cholera n'est constatee ni au Hedj az, ni au 
port d'ou provient le navire, et ne l'a pas ete 
au H edjaz au cours du pelerinage, le navire 
est soumis, a El-Tor, aux regles instituees a 
Camaran pour Jes navires indemnes. 

Les pelerins sont debarques; ils prennent 
une douche-lavage ou un bain de mer; leur 
linge sale ou la partie de leurs e ffets a usage 
et de l eurs bagages qu i peut etre suspecte, 
d'apres !'appreciation de l'autorite sanitaire, 
sont desinfectes. La duree de ces operations ne 
doit pas depasser soixante-douze heures. 

Toutefois, un navire a pelerins, s'il n'a pas 
eu de malades atteints de pe te ou de cholera 
en cours de route de Djedda h a Yambo et a 
El -Tor, et si la visite medicale individuelle, 
faite a El -Tor apres deba.rquement, permet de 
constater qu'il ne contient pas de tels mal a
des, peut etre autori e, par le Conseil sani
taire, maritime et quarantenaire d'Egypte, a. 
pas er en quarantaine l e Canal de Suez, 
meme I a nuit, lorsque sont reunies Jes quatre 
conditions suivantes: 

1 ° Le service medical est assure a. bord 
par un ou p lusi eurs medec ins diplomes et 
agrees; 

2° Le navire est pourvu d'etuves a. des in
fection fonctionnant efficacement; 

3° II est etabl i que le nombre des pelerins 
n'est pas superieur a celui autorise par Jes 
reglements du pelerinage; 

4° L e capitaine s'engage a. se rendre di
rectement clans le port qu'il indique comme 
sa prochaine escale. 

L a taxe sanitai re payee a. !'administration 
quarantenaire est l a meme que celle qu'au
raient payee Jes pelerin s'i ls etaient restes 
trois jours en quarantaine. 

Art. 143. Le navire qui, pendant la tra
ver ee d'El-Tor a Suez, a urait eu un cas 
suspect a bord, peut etr e repousse a El-Tor. 

Art. 144. Le transbordement des pelerins 
est strictement interdit clans Jes ports egyp
tiens, excepte par permission specia le et sous 
Jes conditions speciales imposees par l' auto
rite sanitaire egyptienne, d'accord avec l e 
Conseil sanitaire maritime et quarantenai1·e 
d'Egypte. 

A1·t. 145. Les navires partant du H edjaz 
et ayant a. leur bord des pelerins a. destina
tion d'un port de la cote afrioaine de l a Mer 
Rouge se rendront directement a la station 
quarantenaire des ignee par l'autorite terri
toriale dont depend le port susmentionne pour 

y subir le mcme ,·egime quarantenaire qu'a 
El-Tor. 

Art. 146. Le navires venant du H edjaz ou 
d'un port de la cote arabique de la Mer 
Rouge ou ne sevit ni la peste ni le cholera, 
n'ayant pas a leur bord des peler ins ou des 
groupes analogues, et qui n'ont pas eu d'ac
cident suspect durant l a traversee, sont admis 
en libre pratique a Suez, apres visite medi
cale favorab le . 

Art. 147. Les voyageurs venant du H edjaz 
et ayant accompagne le pelerinage sont assu
jettis au meme regime que Jes pelerins. Le 
titre de marchand ou autre ne le exemptera 
pas des mesures applicabl es aux pelerins. 

B. Pelerins en caravane retournant ver 
le ord. 

Art. 148. Les pelerins voyageant en cara
vane devront, quelle que soit la situation sa
nitaire du H edjaz, se rendre clans une des 
stations quarantenaire situees sur leur route, 
pour y subir, suivant Jes circonstances, Jes 
mesures pre crites aux articles 140 ou 142 
pour Jes pelerins debarques. 

C. P elerins retournant vers le Sud. 

Art. 149. En cas de pelerinage infecte, un 
navire a. pelerins retournant vers des regions 
situees au Sud du detroit de Bab-el-Mandeb 
peut etre oblige, sur l'ordre de l'autorite con
sulaire de pays vers lesquels Jes pelerins se 
dirigeut, a faire escale a. Camaran pour y 
subir !'in pection medicale. 

SECTION VI. 

M esures applicables aux pelerins voyageant 
par le chemin de fer du Hedjaz. 

Art. 150. Les Gouvernements des pays tra
verses par le chemin de fer du Hedjaz pren
dront toutes di spositions pour organiser la sur
veillance sanitaire des peler ins clans leurs 
voyage aux lieux sa ints, et ! 'application des 
mesure prophylactiques en vue d'empecher la 
propagation des maladies contagieuses a ca
ractere epidemique, en s'inspirant des princi
pes de I a presente Convention. 

SECTIO VII. 

I nformations sanitaires sur le pelerinage. 
Art. 151. Le Consei l sanitaire maritime et 

quarantenaire d'Egypte transmettra periodi
quement et, le cas echeant, par Jes voies Jes 
plus rapides, a ux autoritee sanitaires de tous 
Jes pays interesses et concurremment a !'Office 
International d'Hygiene publique, clans Jes 
conditions prevues par la presente Convent:ion, 
tous ren eignements et informations sanitaires 
parvenus a. sa connaissance, a u cours du pe
lerinage, sur la situation sanitaire au Hedjaz 
et clans les regions parcourues par Jes pele
rins. II etabl ira, en outre un rapport a nnuel 
qui sera communique aux memes autorites et 
a !'Office International d'Hygiene publique. 

CHAPITRE III. 
Sanctions. 

Art. 152. Tout capitaine convaincu de ne 
pas s'ctre conforme, pour la distrubution de 



o4G 18 ,JULI ,S.325) 1930 

l'eau, des vivres ou du combustible, aux enga
gements pris par lui ou pour lui, est passible 
d'une amende de 50 francs (or) au maximum 
pour chaque omission. Cette amende est per,;me 
au profit du pelerin qui aurait ete victime du 
manquement et qui etablirait qu'il a en vain 
reclame !'execution de !'engagement pris. 

Art. 153. Toute infraction a !'article 107 
est punie d'une amende de 750 francs (or) au 
maximum. 

Art. 154. Tout capitaine qui a commis ou 
qui a laisse commettre une fraude quelconque 
concernant la liste des pelerins ou le docu
ment sanitaire, prevus a !'article 113, est 
passible d'une amende de 1,250 francs (or) 
au maximum. 

Art. 155. Tout capitaine de navire arrivant 
sans document sanitaire du port de depart, ou 
sans visa des ports de relache, ou non muni 
de la liste reglementaire et regulierement 
tenue suivant !'article 113 et Jes articles 126 
et 126 est passible, clans chaque cas, d'une 
amende de 300 francs (or) au maximum. 

Art. 166. Tout capitaine convaincu d'avoir 
ou d'avoir eu a bord plus de cent pelerins 
sans la presence d'un medecin diplome, con
formement aux prescriptions de !'article 106, 
est passible d'une amende de 7,500 francs (or) 
au maximum. 

Art. 157. Tout capitaine convaincu d'avoir 
ou d'avoir eu a son bord un nombre de pele
rins superieur a celui qu'il est autorise a em
barquer, confonnement aux prescriptions du 
1 ° de I' article 113, est passible d'une amende 
de 125 francs (or) au maximum par chaque 
pelerins en surplus. 

Le debarquement des pelerins depassant le 
nombre regulier est effectue a la premiere 
station ou reside une autorite competente, et 
le capitaine est tenu de fournir aux pelerins 
clebarques !'argent necessaire pour pour uivre 
leur voyage jusqu'a destination. 

Art. 158. Tout capitaine convaincu d'avoir 
debarque des pelerins clans un endroit autre 
que eel ui de leur destination, sauf leur con
sentement ou hors le cas de force majeure, est 
passible d'une amende de 500 £rans (or) au 
maximum par chaque pelerin indfament de
barque. 

Art. 159. Toutes autres infractions aux 
prescriptions relatives aux navires a pelerins 
sont punies d'une amende de 260 francs a 
2.500 francs (or) au maximum. 

Art. 160. Toute contravention constatee en 
cours de voyage est annotee sur Jes documents 
du navire, ainsi que sur la liste des pelerins. 
L'autorite competente en dresse proces-verbal 
pour le remettre a qui de droit. · 

Art. 161. Les contraventions visees aux ar
t icles 152 a 159 inclus seront constatees pac 
l'autori te sanitaire du port ou le navire a fait 
relache. 

Les penalites seront prononcees par l'auto
rite competente. 

Art. 162. Tous Jes agents appeles a con
courir a !'execution des prescriptions de la 
presente Convention, en ce qui concerne Jes 
navires a pelerins, sont passibles de punitions 
conformement aux lois de leurs pays respec
tifs, en cas de fautes commises par eux clans 
!'application desdites prescriptions. 

TITRE IV. 
SurYelllauce et execution. 

I. - Conseil sanitaire maritime et 
quamntenaire d'Egypte. 

Art. 163. Sont confirmees les stipulations 
de !'Annexe III de la Convention sanitaire de 
Veni e du 30 janvier 1892, concernant la com
position, Jes attributions et le fonctionnement 
du conse il sanitaire maritime et quarante
naire d'Egypte, telles qu'elles resultant des 
decrets khediviaux des 19 juin 1893 et 25 
decemb1·0 1894, ainsi que de l'arrete ministe
rial du 19 juin 1893. 

Lesdits decrets et arretes demeurent annexes 
a la presente Convention. 

Nonobstant Jes previsions desdits decrets et 
arretes, Jes Hautes Parties Contractantes sont 
convenues de ce qui suit : 

I. Le nombre des delegues egyptiens au 
sein du Conseil sanitaire maritime et quaran
tenaire sera porte a cinq: 

1 ° Le President du Conseil, nomme par le 
Gouvernement egyptien, et qui ne votera 
qu 'en cas de partage des voix ; 

2° Un docteur en meclecine europeen, in
specteur general du Service sanitaire mariti
me et quarantenaire ; 

3° Trois delegues nommes par le Gouver
nement egyptien. 

II. Le Service veterinaire du Conseil sani
taire maritime et quarantenaire sera trans
fere au Gouvernement egyptien. 

Les conditions suivantes seront observees : 
1 ° Le Gouvernement egyptien percevra sur 

les bestiaux importes au maximum Jes taxes 
sanitai res actuellement per9ues par le Con
se il sanitaire maritime et quarantenaire. 

2° L e Gouvernement egyptien s'engage, en 
consequence, a verser annuellement au Con
se il sanitaire maritime et quarantenaire une 
somme representant la moyenne de l'exce
dent des recettes sur les depenses dudit service 
durant Jes trois dernieres annees budgetaires 
precedant la date de la mise en vigueur de 
la presente Convention. 

3° Les mesures a prendre pour desinfecter 
Jes bateaux a bestiaux, les peaux et debris 
d'animaux seront assures, comma dans le pas
se, par l'entremise dudit Conseil sanitaire 
maritime et quarantenaire. 

4° Le personnel etranger actuellement au 
serv ice veterinaire du Conseil sanitaire, ma
ritime et quarantenaire d'Egypte sera admis 
a beneficier des compensations accordees par 
la loi n° 28 de 1923, rel ative aux conditions 
de serv ice et de mise a la retraite ou I icencie
ment des fonctionnaires, employes ou agents 
de nationalites etrangeres. 

L'echelle de ces compensations sera celle 
prevue par la loi susdite. L es aut1·es details 
seront fixes par un accord entre le Gouverne
ment egyptien et le Conseil sanitaire mariti
me et quarantenaire. 

III. Vu la grande distance qui separe le 
port de Souakim du siege du Conseil sanitaire 
maritime et quarantenaire d'Egypte, a Alexan
drie, et le fait que les pelerins et passagers 
qui debarquent dans le port de Souakim n'in
teressent, au point de vue san itaire, que le 
territoire du Soudan, !' adm inistration sani-
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taire du port de Souakim sera detachee dudit 
Conseil. 

Art. 164. Les depenses ordinaires resultant 
des dispositions de la presente Convention, re
latives notamment a l'augmentation du per
sonnel relevant du Conseil sanitaire, maritime 
et quarantenaire d'E gypte, soot couvertes a 
!'aide d'un versement annuel comp! 'mentaire, 
par le Gouvernement egyptien, d'une somme 
de quatre mi lle livres egyptiennes, qu i pour
rait etre prelevee sur l'excedent du service 
des phares reste a Ja dispo ition de ce Gou
verne1nent. 

Toutefois, ii sera deduit de cette somme le 
produit d'une taxe quarantenaire supplemen
taire de 10 P. T. (piastres tar if) par pelerin, 
a prelever a El-Tor. . 

Au cas ou le Gouvernement egyptien ver
rait des difficul tes a supporter cette part dans 
les depenses, Jes Puissances representees au 
Consei l sanitaire maritime et quarantenaire 
s'entendraient avec ce Gouvernement pour as
surer la participation de ce dernier au de
penses prevues. 

Art. 165. Le Consei l sanitaire maritime et 
quarantenaire d'Egypte est charge de mettre 
en concordance avec les dispositions de la pre
sente Convent ion Jes reglements actuellement 
appl iques par Jui concernant la peste, le cho
lera et la fievre jaune, ainsi que le reglement 
re! atif aux provenances des ports arabiques de 
la Mer Rouge, a l'epoque du pelerinage. 

II revi era, s'il y a lieu, dans le meme but, 
le reglement general de police sanitaire, ma
ritime et quarantenaire presentement en vi
gueur. 

Ces reglements, pour devenir executoires, 
doivent etre aoceptes par les diverses Puissan
ces representees au Conseil. 

II. - Dispositiom diverses. 
Art. 166. Le produit des taxes et des amen. 

des sani ta ires pe rc,ues par le Conseil sanita ire 
maritime et quarantenaire ne peut, en aucun 
cas, etre employe a des objets autres que ceux 
relevant dud it conseil. 

Art. 167. Les Hautes Parties Contractan
tes s'engagent a faire rediger par leurs ad
min istrations sanitaires une instruction desti
nee a mettre Jes capitaines des navires, sur
tout lorsqu'i l n'y a pas de medecin a bord, en 
mesure d'appliquer Jes prescriptions contenues 
dans la presente Convention en ce qui con
cerne la peste, le cholera et la fievre jaune. 

TITRE V. 

Dls!)osltlons finales . 
Art. 168. La presente Convention remplace, 

entre Jes H autes P arties Contractantes, Jes 
d ispos it ions de la Convention signee a Paris 
le 17 janvier 1912, ainsi que, le cas echeant, 
celles de la Convention signee a Paris le 3 
decembre 1903. Ces deux dernieres conventions 
resteront en vigueur entre Jes Hautes Parties 
Contractantes et tout Etat qui y serait partie 
et qu i ne serait pas partie a la presente Con
vention. 

Art. 169. La presente Convention portera 
l a date de ce jour et pourra etre signee jus
qu'au l er octobre de l 'annee courante. 

Art. 170. La presente Convention sera rati
fiee et Jes ratifications en seront deposees a 
Paris aussitot que faire se pourra. E lle n' en
trera en vigueur qu'apres avo ir ete ratifiee 
par dix des Hautes Parties Contractantes. Ul
terieurement elle prendra effet, en ce qui 
concerne chacune des Hautes P arties Con
tractantes, des le depot de sa ratification. 

Art. 171. Les Etats qui n'ont pas .signe la 
presente Convention seront admis a y adherer 
sur leur demande. Cette adhesion sera noti
fiee par la voie diplomatique au Gouverne
ment de la Republique franc,aise, et , par 
celui-ci, am: autres Parties Contractantes. 

Art. 172. Chacune des Hautes P arties Con
tractantes pourra declarer, soit au moment de 
sa signature, soit au moment du depot de ses 
ratifications ou de son adhesion, que son ac
ceptation de la presente Convention n'engage 
pas, soit !'ensemble, soit tel de ses protecto
rats, colonies, possessions ou territoires sous 
mandat, et pourra, ul terieurement et confor
mement a l'article precedent, adherer separe
ment au nom de l'un quelconque de ses pro
tectorats, colonies, possessions ou territoi res 
sous mandat, exclus par une telle declaration. 

En foi de quoi Jes P lenipotentia ires respec
t ifs ont signe la presente Convention. 

Fait a Pa,·is, le vingt-et-un juin mi! neuf 
cent vingt-six, en un seul exempla ire qui i-es
tera depose dans Jes arch ives du Gouverne
ment de la Republique frarn;iaise, et dont des 
copies, certif iees conformes, seront remises par 
la voie diplomatique aux auti.es Parties Con
tractantes. 

Pou,· l' Afghanistan: Islambek Khoudoiar 
Khan. 

Pour l' Albanie: Dr. Osman. 
Pou,· l' Enipire Allemand: 

Franoux. 
Hamel. 

Pour la Nation A 'ientine : 
F. A. de Toledo. 

Pou,· l 'Autric he : Dr. Alfred Grunberger . 
Pou·r la Belgique: Velghe. 
Pour le Bresil : Carlos Chagas. 

Gilberto Moura Co ta. 
Pour la Bulgarie : B. Morfoff. 

Tochko P etroff. 
Pour l e Chui: Armando Quezada. 
Pour la Chine : S. K . Yao. 

Scie Ton F a. 
Pour la Colombie: Miguel Jimenez Lopez. 
Pour Cuba: R. H ernandez P ortela. 
Pour le Danemark: Th. Madsen. 
Pour Dantzig: Choclzko. 

Pour la Republique 

Pou,· l' Egypte: 

Pou,· l'Equateu,· : 
Pou,· l' Espagne: 

P ou,· les Etats-Unis 

Pou,· l' Ethiopie: 

. Stade. 
Dominicaine : 

Betances. 
Fakhry. 
Dr. M. E l Gui ndy. 
J . Ill ingour th . 
Marquis de Faura. 
Dr. F. M urillo. 

d' A merique : 
H. S. Cumming. 
W . W . King. 
Lagarde Due d'Entotto. 
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Pour la Finlande: 
Pour la France : 

Enckell. 
Camille Barrera. 
Harismendy. 
Navailles. 
Dr. A. Calmette. 
Leon Bernard. 

P our l' Algerie: Dr. Raynaud. 
P our l' Afrique Occidentale: 

Dr. Paul Gouzien. 
Pour l' Afrique Orientale: 

Thiroux. 
Pour l' lndochine : Dr. L'Herminier. 

Dr. . Bernard. 
Pour les Etats de Syrie, du Grand-Liban, des 

Alaou'ites et dJu Djebel -Druse: 
Harismendy. 

Pour l'ensemble des autres Oolonies, Protec
to,·ats, possessions et territofres sous mandat 
de la France : 

Audibert. 
Pou,· l'Empi,·e B,·itannique: 

G. S. Buchanan. 
John Murray. 

Po,.,. le Oanada : J. A. Amyot. 
Pour l' Australie: W. C. Sawers. 
Pour la Nouvelle-Zelande: 

Sydney Price James. 
Pour l' lnde: D. T. Chadwick. 
P our l' Union SudrAfricaine: 

P our la Grece: 

P our le Guatemala: 
Pour Haiti: 
Pour le H edjaz: 

Pour le Honduras: 
Pour la Hongrie: 
Pour l' ltalie: 

Pour le Japon: 

Philip Stock. 
Al. C. Carapanos. 
D. Matarangas. 
Francisco A. Figueora. 
Georges Audain. 
Dr. Mahmoud Ha-

moude. 
Ruben Audino Aguilar. 
Dr. Ch. Grosch. 
Albert Lutrario. 
Giovanni Vittorio Re-

petti. 
Odoardo Huetter. 
G. Rocco. 
Guiseppe Druetti. 
H. Matsushima. 
Mitsuzo Tsurumi. 

P our la R epublique de Liberia: 

Pour la Lithuanie: 
P our le Luxe,nbourg : 
Pour le Maroc: 

Pour le M exique: 
Pour Monaco : 

Pour la Norvege: 
Pou,· l e Paraguay: 
Pour l es Pays-Bas: 

R. Lehmann. 
N. Ooms. 
Dr. Pr. Vaiciuska. 
Dr. Praum . 
Harismendy. 
Dr. Raynaud. 
R. Cabrera. 
F. Roussel. 
Dr. Marsan. 

Sigurd Bentzon. 
R. V. Caballero. 
Doude van Troostwijk. 
N. M. Josephus Jitta. 
De Vogel. 
Van der Pl as. 

Pour le Perou: P. Mimbela. 
Pour la P erse, ad referendum: 

Pour la Pologne: 
Pour le Portugal : 
Pour la Roumanie: 
Pour Saint-Marin: 

Dr. Ali Khan Partow 
Aazam. 

Mansour Charif. 
Chodzko. 
Ricardo Jorge. 
Dr. J. Cantacuzene. 
Dr. Guelpa. 

Pou,· le Royaume des Serbes, Oroates et 
Slovenes: 

Pour El Salvador: 

Pour le Soudan: 

Pour la Suisse: 

M. Spalaikovitch. 
Carlos R. Larde

Arthes. 
Oliver Francis Haynes 

Atkey. 
Dunant. 
Carriere. 

Pour la Tchecoslovaquie : 

Pour la Tunisie: 
Pour la Turquie: 
Pou,· l'Union des 

Socialistes: 

Pour l' Uruguay: 
Pou,· le Venezuela, 

Dr. Ladislav Prochazka. 
Navailles. 
A. Fethy. 

Republiques Sovietistes 

J. Davtian. 
J. Mammoulia. 
L. Bronstein. 
0. Mebournoutoff. 
N. Freyberg. 
Al. Syssine. 
V. Egoriew. 
A. Herosa. 

ad referendium: 
Jose lg. Gardenas. 

ANNEXE. 

Decret khedivial du 19 juin 1893. 
Nous, Khedive d'Egypte. 

Sur la proposition de Notre Ministre de l'In
terieur et l'avis conforme de Notre Conseil 
des Minjstres: 

Considerant qu'il a ete necessaire d'intro
duire diverses modifications clans notre De
cret du 3 janvier 1881 (2 Safer 1298). 

Decretons: 
Article premier. Le Conseil sanitaire, ma

ritime et quarantenaire est charge d'arreter 
Jes mesures a prendre pour prevenir !'intro
duction en Egypte, ou la transmission a 
l'etranger, des maladies epidemiques et des 
epizooties. 

Art. 2. Le nombre des delegues egyptiens 
sera reduit a quatre membres : 

1 ° Le President du Conseil, nomme par le 
Gouvernement egyptien, et qui ne votera 
qu' en cas de partage des voi:i::; 

2° Un docteur en medecine europeen, in
specteur general du Service sanitaire, mari
time et quarantenaire; 

3° L'Inspecteur sanitaire de la ville 
d'Alexandrie, ou celui qui remplit ses fonc
tions; 

4° L'Inspecteur veterinaire de !'Admini
stration des services sanitaires et de !'hygiene 
publique. 

Tous Jes Delegues doivent etre medecins re
gulierement dipl6mes, soit par une Faculte de 
medecine europeenne, soit par l'Etat, ou etre 
fonctionnaires effectifs de carriere, du grade 
de vice-consul au mains, ou d'un grade equi
valent. Cette disposition ne s'applique pas 
aux titulaires actuellement en fonctions. 

Art. 3. Le Conseil sanitaire, maritime et 
quarantenaire exerce une surveillance perma
nente sur l'etat sanitaire de l'Egypte et sur 
les provenances des pays etrangers. 

Art. 4. En ce qui concerne l'Egypte, le 
Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire 
recevra chaque semaine, dt! Consei! d ante 
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et d'hygiene publique, les bulletins sanitaires 
des villes du Caire et d'Alexandrie, et, cha
que mois, Jes bulletins sanita ires des provin
ces. Ces bulletins devront etre transmis a des 
intervalles plus rapproches lorsque, a raison 
de circonstances specia les, le Conseil sani
ta ire, maritime et quarantenaire en £era la 
demande. 

De son cote, le Conseil sanita ire, m aritime 
et quarantena ire cornmuniquera au Conseil de 
sante et d'hygiene publique Jes decisions qu'il 
aura prises et Jes renseignements qu' il aura 
re9us de I ' etranger. 

Les Gouvernements adressent au Conseil, 
s' ils le jugent a propos, le bulletin sanitaire 
de leur pays et I ui signalent, des leur appa
rition, les epidemies et Jes ep izooties. 

Art. 5. Le Conseil sanitaire, maritime et 
quarantena ire s'assure de l'etat sanitaire du 
pays et envoie des commi sions d'inspection 
partout ou ii le juge necessaire. 

Le Conseil de sante et d'hyg iene publique 
sera avise de l'envoi de ces commiss ions et 
clevra s'employer a faciliter l'accomplissement 
de leur mandat. 

Art. 6. Le Conseil arrete Jes mesures pre
ventives ayant pour objet d'empecher !' intro
duction en Egypte, par Jes frontieres mari
times ou Jes fronti eres du desert, des mala
dies epidemiques OU des epizooties, et deter
mine Jes points ou devront etre installes Jes 
campements provisoires et Jes etablissements 
permanents quarantenaires. 

Art. 7. Il formul a !'annotation a inscrire 
sur la patente delivree par Jes offices sani
taires aux navires en partance. 

Art. 8. En cas cl'apparit ion de maladies 
epidemiques OU d' epizooties en Egypte, ii ar
rete Jes mesures preventives ayant pour objet 
d'empecher la transmission de ces maladies a 
I ' etranger. 

Art. 9. Le Conseil surveille et controle 
!'execution des mesures sanitaires quarante
naires qu' ii a arretees. 

Il formule tous Jes reglernents relatifs au 
service quarantenaire, veille a leur stricte 
execution, tant en ce qui concerne la protec
tion du pays que le maintien des garanties 
stipulees par Jes conventions sanitaires inter
nationales. 

Art. 10. II reglemente, au point de vue 
sanitaire, Jes conditions clans lesquelles doit 
s'effectuer le transport des pelerins a l'aller 
et au retour du H edjaz, et surveille leur etat 
de sante en temps de pelerinage. 

Art. 11. Les decisions prises par le Con
seil sanitaire, maritime et quarantenaire sont 
communiquees au Ministere de l' Interieur; ii 
en sera egalement donne connaissance au Mi
nistere des Affaires etrangeres, qui Jes noti
fiera, s' il y a lieu, aux agences et consulats 
generaux. 

Toutefois, le P resident du Conseil est auto
r ise a corresponclre directement avec Jes Auto
r ites consulai res des vi lles maritimes pour Jes 
affa ires courantes du service. 

Art. 12. Le President, et, en cas d'absence 
ou cl'empechement de celu i-ci, l'Inspecteur 
general du Service sanita ire, maritime et 
quarantenaire, est charge d'assurer !'execution 
des decisions du Conseil. 

A cet effet, ii correspond directement avec 

tous Jes agents du Service sanitaire, mari t ime 
et quarantenaire, et avec Jes diveri;es Auto
rites du pays. II dirige, d'apres Jes avis du 
Conseil, la police sanita ire des ports, les eta
blissements maritimes et quarantenaires et 
I es stations quarantenaires du desert. 

Enf in, ii expedie Jes affaires courantes. 
Art. 13. L'Inspecteur general sanitaire, Jes 

directeurs des offices sanitaires, Jes medecins 
des stations sanitaires et campements quaran
tenaires doi vent etre chois is parmi Jes mede
cins regul ierernent diplornes, soit par une Fa
culte de medecine europeenne, soit par l 'Etat. 

Le Delegue du Conseil a Djeddah pourra 
etre medecin diplorne du Caire. 

Art. 14. Pour toutes Jes fonctions et em
plois relevant du Service sanitaire, maritime 
et quarantenaire, le Conseil, • par l' entremise 
de son President, designe ses candidats au 
Ministre de l'Interieur, qui seul aura le clroit 
de Jes nommer. 

II sera procede de meme pour Jes revoca
tions, mutations et avancements. 

Toutefois, le President aura la nomination 
directe de tous Jes agents subal ternes hommes 
de peine, gens de service, etc. 

La nomination des gardes de sante est re
servee au Conseil. 

Art. 15. Les directeurs des offices sani
taires sont au nornbre de sept, ayant leur re
sidence a Alexanclrie, Da;miette, Port-Said, 
Suez, Tor, Souakim et Ko eir . 

L'office sanita ire de Tor pourra ne fonc
t ionner que pendant la duree du pelerinage 
OU en temps d'epidemie. 

Art. 16. Les directeurs des offi ces sanitai
res ont sous leurs ordres tous Jes employes sa
nitaires de leur circonscript ion. Ils sont res
ponsables de la bonne execution du service. 

Art. 17. Le chef de l' agence sanita ire d'El 
Ariche a Jes memes attributions que cell es 
confiees aux directeurs par !'article qu i pre
cede . 

Art. 18. Les directeurs des stations sani
taires et campements quarantenaires ont sous 
leurs ordres tous Jes employes du service me
dical et du service administratif des etablisse
ments qu'ils dirigent. 

Art. 19. L'Inspecteur genera l sanitaire est 
charge de la surveill ance de tous Les services 
dependant du Conseil sanitaire, maritime et 
quarantenaire. 

Art. 20. Le delegue du Conseil sanitaire, 
maritime et quarantenaire ii Djecldah a pour 
mission de fournir au Consei l des informa
tions sur l'etat sanitaire du H edj az, specia le
ment en temps de pelerinage. 

Art. 21. Un Com ite de discipline, compose 
du President, de l 'Inspecteur general du Ser
vice sanitaire, maritime et quarantenaire et 
de trois delegucs elus par le Conseil, est 
charge d'examiner Jes plaintes portees coutre 
Jes agents relevant du Serv ice sanita ire, ma
ritime et quarantenaire. 

II dresse sur chaque affaire un rapport et 
le soumet a !'appreciation du Conseil , reuni 
en assemblee generale. Les delegues seront 
rnnouveles tous Jes ans. Ils sont reeligibles. 

La decision du Conseil est, par Jes so ins de 
son Pre ident, soumise a I a sanction du Mi
nistre de l 'Interieur. 

Le Comite de discipline peut infliger, san 
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consulter le Conseil : 1 ° le blame; 2° Ja sus
pension du trai tern ent jusqu'a un mois. 

Art. 22. L es peines di sciplinaires sont: 
1° L e blame; 
2° La suspension du traitement depuis huit 

jours jusqu'a trois mois; 
3° Le depl acement sans indemnite; 
4 ° L a revoca t ion. 
L e tout sans prejudice des poursuites a 

exercer pour les crimes ou delits de droit 
commun. 

Art. 23. Les droi ts sani taires et quaran te
na ires sont per9us pa r Jes agents qui relevent 
du Service sanitaire, maritime et quarante
naire. 

Ceux-ci se conferment, en ce qui concerne 
la comptabilite et la tenue des livres, aux 
reglements generaux etabli s pa r le Ministere 
des Fina nces. 

Les agen ts comptables aclressent leur comp
tabil ite et le procluit de leurs percept ions a 
la presidence du Consei l. 

L' Agent comptabl e, chef du bureau central 
de la com ptabili te, leur en donne dechar ge 
sur le v isa du President du Conseil. 

Art . 24. L e Conseil sani ta ire, mari t ime et 
quarantena ire dispose de ses finances. 

L' Administration des recet tes et des depen
ses est confiee a un Comite compose du Pre
sident, de 1 'Inspecteur genera l du Service· sa
ni taire, mari t ime et quaran tena ire et de troi s 
delegues des Puissances e lus p a r le Conseil. II 
p rend le titre de ,,Comite des Finances" . Les 
t roi s delegues des Puissances sont renouveles 
tous Jes an . Il s sont reelig ibles. 

Ce Comi te fi xe , sauf ratification du Conseil, 
le t rai tement des employes de tout grade; ii 
decide Jes depenses fi xes et Jes depenses im
prevues. Tous Jes t rois mois, clans une seance 
speciale, ii faut au Conseil un rapport detail 
le de sa gestion. Dans Jes troi s mois qui sui
vent !'expira tion de l'annee budgeta ire, le 
Conseil , sur la proposit ion du Comi te, arr-ate 
le bil an definitif et le transmet p ar l'entre
mise de son President, au Min istere de l ' In
terieur. 

Le Conse il pre pare le budget de ses recettes 
et eel ui de ses depenses. Se budget sera a r 
rete par le Conse il des Ministres, en meme 
temps que le budget general de l'Eta t ( a 
t it re de budget annexe. ) - D ans le cas ou le 
chiffre des depenses exceclera it le chiffre des 
recettes, le deficit sera comble pa r Jes res
sources generales de l'Etat. Toutefoi s, le Con
sei l devra etudier sans retard Jes moyens 
d'equilibrer Jes recettes et Jes depenses. Ses 
proposit ions seront, par ses soins du P resi
dent , t r ansmises au M inistere de l'Interieur. 
L 'Exceden t des recettes, s' il en existe, restera 
a la ca isse du Consei l sani ta ire, m aritime et 
quarantena ire; ii sera, apres decision du Con
se il sanita ire, ratif iee par le Conse il des Mi
nistres, affecte excl usivement a la creation 
cl'un fonds de reserve destine ii. faire face aux 
bern ins imprevus. 

Ar t . 25. L e P resident est tenu cl'ordonner 
que le vote aura lieu au scrutin secret, toutes 
Jes foi s que trois mem bres du Conseil en font 
I a demand e. L e vote au scrutin secret est 
obligatoire toutes Jes fois qu' il s'ag it du choix 
des delegues des puissances pour fai re partie 
d u Comi te de discipline ou du Comi te des Fi-

nances et lorsqu'il s'agit de nomination, revo
cation, mutation ou ava ncement dans le per
sonnel. 

Art. 26. L es Gouverneurs, Prefets de po: 
lice et Moudirs sont res ponsables, en ce qm 
Jes concerne, de ]'execution des reglements sa
nita ires . Il s doi vent, a insi que toutes Jes auto
r ites civ iles et mili taires, donner leur con
cours lorsqu ' il s en sont legalement requis pa r 
Jes agents du Serv ice sanitaire , m aritime et 
quarantena ire, pour assurer la prompte exe
cut ion des mesures prises clans l ' interet de la 
sante publique. 

Art. 27. Tous decrets et reglements ante
r ieurs sont abroges en ce qu'i ls ont de con
traire aux dispositions qui preceden t. 

Art. 28. Not re Ministre de l'Interieur est 
charge de !'execut ion du present decret , qui 
ne deviendra executoire qu 'a partir du l er 
novembre 1893. 

F a it au Palais de R amleh , le 19 juin 1893. 

ABBAS HILMI. 

P ar le Khedive: 
Le President du Conseil, M inistre 

de l ' I nterieur, 
RIAZ. 

Decret khedlvlal du 25 1lecembre 1804. 

Nous, Khedi ve d 'Egypte, 
Sur la proposition de notre Ministre des 

Finances et l' avis conforme de notre Conseil 
des Mi nistres ; 

Vu l'avis conforme de MM . Jes Commis
saires-Di recteurs de la caisse de la dette pu
blique en ce qui concerne !'article 7 ; 

Avec l 'assentiment des P ui ssances , 
Decretons: 

Art icle p remie r. A partir de l 'exercice fi 
nancier 1894, ii sera preleve annuellement, 
sur Jes recettes actuelles des droits de phare, 
une sornme de 400,000 L. E. , qui sera em
ployee comme ii est explique clans Jes art icles 
sui vants. 

Art. 2. L a somme prelevee en 1894 sera 
affectee : 1 ° a combler le def icit eventuel de 
l 'exercice financier 1894 d u Conse il quaran
tena ire , au cas ou ce def icit n'aura it pas pu 
etre entierement couver t avec Jes ressources 
p rovena nt du fo ncls de reserve ducli t Conseil , 
a insi qu 'i l sera <lit a !'article qui sui t; 2° a 
faire face aux depenses extraordina ires neces
sitees par l 'amenagem ent des etablissements 
sanitai res d 'El-Tor, de S uez et des Sources 
de Moise. 

Art. 3 . Le fon cls de reserve actuel du Con
seil quarantena ire sera em ploye a combler le 
deficit de l'exercice 1894, sans que ce fonds 
puisse e tre reclui t a une somme inferieure a 
10 ,000 L.E. 

Si le deficit ne se t rouve pas en t ie rement 
couvert, ii sera fa it face, pour le reste, avec 
les ressources creees a !' ar t icle ler. 

Art. 4. Sur la somme de 80 ,000 L .E. , pro
venant des exercices 1895 et 1896, ii sera pre
leve : 1 ° une somme egal e a eel le qui aura 
ete payee en 1894 sur Jes memes recet tes, a 
valoir sur le deficit de lacl ite annee 1894, de 
maniere a porter a 40,000 L .E . le montant des 
sommes a ffectees aux t ravaux extraorclinaires 
prevus a !'articl e l er pour E l-Tor, Suez e t 
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les Sources de Moise; 2° les so=es neces
saires pour combler le deficit du budget du 
Conseil quarantenaire, pour les exercices fi
nanciers 1895 et 1896. 

Le surplus apres le prelevement ci-dessus, 
sera affect6 a la construction de nouveaux 
phares clans la mer Rouge. 

Art. 5. A partir de l 'exercice financier 
1897, cette somme annuelle de 40,000 L.E. 
sera affectee a combler Jes deficits eventuels 
du Conseil quarantenaire. Le montant de la 
so=e necessa ire a cet effet Sera arrete de
finitivement en prenant pour base Jes resul
tats financi ers des exercices 1894 et 1895 du 
Conseil. 

Le surplus sera affecte a une reduction des 
droits de phares: ii est entendu que ces droits 
seront redui ts clans la meme proportion clans 
la mer Rouge et clans la Mediterranee. 

Art. 6. Moyennant Jes prelevements et af
fectations c i-dessus, le Gouvernement est, a 
partir de l' annee 1894, decharge de toute 
obligation quelconque en ce qui concerne les 
depenses soit ordinaires, so it extraordinaires 
du Conseil quarantenaire. 

Il est entendu, toutefois, que les depenses 
supportees jusqu'a ce jour par le Gouverne
ment 6gyptien continueront a rester a sa 
charge. 

Art. 7. A partir de l'exercice 1894, !ors du 
reglement de compte des excedents avec la 
Caisse de la dette pu bi ique, I a part de ces 
excedents revenant au Gouvernement sera ma
joree d'une somme annuelle de 20,000 L.E. 

Art. 8. Il a ete convcnu entre le Gouver
nement egyptien et les Gouvernements d' Al
lemagne, de Belgique, de Grande-Bretagne et 
d'Italie que la somme affectee a la reduction 
des droits de phare, aux termes de !'article 5 
du present decret, viendra en deduction de 
celle de 40,000 L .E. prevue · clans les lettres 
annexees aux conventions commerciales in
tervenues entre l'Egypte et Jesdits Gouverne
ments. 

Art. 9. Notre Ministre des Finances est 
charge de !'execution du present decret. 

Fait au Palais de Koubbeh, le 25 decembre 
1894. 

ABRAS HILMI. 
Par le Khedive: 

L e President du Comeil des M inistres, 
N. NUBAR 

L e M inistere des Finances, 
AHMER MAZLOUM. 

L e Ministere des Affaires Etrangeres, 
BOUTROS GHALI 

Arrete mlnlsterlel du 19 juln 1893 concer 
nant le fonctlonnement du ser\' lce sanitalre, 

maritime et quarantenaire. 

L e Ministre de l' l ntt!rieur, 
Vu le decret en date du 19 juin 1893; 

Arrete: 
TITRE Ier. 

Du Consell sanltalre, marltlme et quaran 
ten alre. 

Article premier. Le President est tenu de 
convoquer le Conseil sanitaire, maritime e• 

quarantenaire, en seance ordinaire, le pre
mier mardi de chaque mois. 

ll est egalement tenu de le convoquer !ors- · 
que trois membres en font la demande. 

II doit enf in reunir le Consei l , en seance 
extraordinaire, toutes Jes fois que Jes circon
stances exigeront !'adoption immediate d'une 
mesure grave. 

Art. 2. La lettre de convocation indique 
les questions portees a l 'ordre du jour. A 
moins d'urgence, ii ne pourra etre pris de 
decisions definitives que sur Jes questions men
t ionnees clans la lettre de convocation. 

Art. 3. Le secretaire du Conseil redige Jes 
proces-verbaux des seances. 

Ces proccs-verbaux doivent etre presentes a 
la signature de tous Jes membres qui assis
taient a la seance. 

Ils sont integralement copiees sw· un re
gistre qui est conserve clans Jes archives con
curremment avec Jes originaux des proces
verbaux. 

Une copie provisoire des proces-verbaux 
sera delivree a tout membre qui en fera la 
demande. 

Art. 4. Une Co=ission permanente com
posee du President, de l'Inspecteur-general du 
service sanitaire, maritime et quarantenaire et 
deux delegues des Puissances elus par le Con
seil, est charge de prendre Jes mesures ur
gentes. 

Le delegue de la nation interessee est tou
jours convoque. Il a droit de vote. 

Le President ne vote qu'en cas de partage. 
Les decisions sont immediatement commu

niquees par lettre a tous les membres du Con
seil. 

Cette Commission sera renouvelee tous Jes 
t rois mois. 

Art. 5. Le President ou, en son absence, 
l 'Inspecteur-general du service sanita ire, ma
ritime et quarantenaire, dirige Jes delibera
tions du Conseil. Il ne vote qu'en cas de 
partage. 

Le President a la direction generale du 
service. Il est charge de faire executer Jes 
decisions du Conseil. 

S ee1·etariat. 
Art. 6. Le Secretariat, place sous la direc

t ion du Pres ident, centrali se la correspon
dance tant avec le Ministere de l' I nterieur 
qu'avec les agents du Service sanitaire, ma
ritime et quarantenaire. 

II est charge de la statisque et des arch ives. 
Il l ui sera adjo int des comm is et interpretes 
en nombre suffisant pour assurer !'expedition 
des affaires. 

Art. 7. Le secreta ire du Consei l, chef du 
secretar iat, assiste aux seances du Conseil et 
redige les proces-verbaux. 

Il a sous ses ordres les employes et gens du 
1 service du secretariat. 

II dirige et surveille leur trava il , sous l'au
torite du Pres ident. 

II a la garde et la responsabili te des ar-
chives. 

Bu·reau de comptabili te. 
Art. 8. Le chef du bureau central de la 

comptabil ite est ,,agent comptable". 
II ne pourra entrer en fonctions avant 

d'avoir fourni un cautionnement, dont le quan-
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tum sera fixe par le Conseil sanitaire, ma
ritime et quaran tenaire. 

II controle, sous la direction du Comite des 
finances, Jes operations des preposes a la re
cette des droits sanitaires et quarantenaires. 

II dresse Jes etats e t comptes qui doivent 
etre transmis au Ministere de l 'Interieur 
apres avoir ere arretes pa r le Comite des 
finances et approuves par le Conseil. 

D e l ' l nspecteur-giniral sanitaire. 

A1·t. 9. L'Inspecteur-general sanitaire a la 
surveillance de tous Jes services dependant du 
Conseil. II exerce cette survei llance dans Jes 
conditions prevues par !' a rticle 19 du decret 
en elate du 19 juin 1893. 

II inspecte, au moins une fois par an, 
chacun des offices, agences ou postes sani
ta ires . 

En outre, le Pres ident determine, sur la 
proposition du Conseil et selon les besoins du 
service, Jes inspections a uxquelles l'Inspecteur
general clevra proceder. 

En cas d'em pechement de l ' Inspecteur-gene
rnl , le President designera, d'accord avec le 
Consei l , le fonct ionnaire appele a le suppleer. 

Chaque fois que l 'lnspecteur-general a visite 
un office, une agence, un poste sanita ire, une 
station anitai re ou un campement quarante
na ire, ii doit rendre compte a la Pres idence 
du Consei l, par un rapport special , du resu l
tat de sa verification. 

Dans I' i nterva lle de ses tournees, l'Inspec
teu r-general prencl part sous l 'autori te du Pre
s ident, a la direction du service general. II 
supplee le President en cas d'absence ou d 'em
pechement. 

'l'ITRE II. 

Sen·ice 1les ports, stations quarantenalres, 
stations ·anltalres. 

Art. 10. La police sanita ire, maritime et 
quarantenaire, le long du li ttora l egyptien de 
la 1editerranee et de la Mer Rouge, auss i 
bien que sur les frontieres de terre du cote 
du desert, est confiee aux directeurs des of
fices de sante, directeurs des stations san i
taires ou campements quarantenaires, chefs 
des agences sanitaires ou chefs des postes sa-
11 itaires et aux employes places sous leurs 
o rclres. 

Art. 11. Les directeurs des offices de sante 
ont la direction et la · responsabi li te du ser
vice tant de !'offi ce a la tete duquel ils sont 
places que des postes sanita ires qui en depen 
dent. 

Il s doivent vei ller a la stricte execution des 
reglements de police sanitaire, maritime et 
quarantenaire. Ils se conforment aux instruc
tions qu'ils re90ivent de la Presidence du Con
seil et donnen t a tous Jes employes de leur 
off ice aussi bien qu' aux employes des postes 
sanita ires qui y sont rattaches, Jes ordres et 
Jes instructions necessaires. 

Ils sont charges de la reconnaissance et de 
l'arraisonnem ent des navires, de !'application 
des mesures quarantenaires, et ils procedent, 
dans Jes cas prevus par Jes reglements, a la 
visite medicale, ainsi qu'aux enquetes sur Jes 
contraventions quarantenaire . 

Ils correspondent seuls pour Jes affa ires ad
ministratives avec la Presidence, a laquelle 

ils transmettent tous Jes renseignements sani
taires qu'ils out recueillis dans l' exercice de 
leurs fonctions. 

Art. 12. Les directeurs des offices de sante 
sont, au point de vue du traitement, divises 
en deux classes. 

Les offices de l er classe, qui sont au nombre 
de quatre: 

Alexandrie; 
Port-Said ; 
B assin de Suez et campement aux Sources 

de foise; 
Tor . 
Les offices de deuxieme classe, qui sont au 

nombre de trois: 
Damiette; 
Souakim; 
Kosseir. 
Art. 13. Les chefs des agences sanitaires 

ont Jes memes attributions en ce qui concerne 
l'agence, que Jes directeurs en ce qui concerne 
leur off ice. 

Art. 14. II y a une seule agence sanitaire, 
a El Ar iche. 

Art. 15. Les chefs des postes sanitaires ont 
sous leu rs ordres Jes employes du poste qu'ils 
d irigent. Ils sont pi aces sous Jes ordres du 
directeur d'un des offices de sante. 

Il s sont charges de !'execution des mesures 
sanita ires et quarantenaires indiquees par Jes 
reglements. 

Ils ne peuvent de! ivrer aucune patente et 
ne sont autorises a viser que Jes patentes des 
batiments partant en libre pratique. 

Ils obligent Jes navires qui arrivent a leur 
echell e avec une patente brute ou dans des 
condi t ions irregul ie res a se rendre dans un 
port ou existe un office sanitaire . · 

Ils ne peuvent eux-memes proceder aux en
quetes sanita ires, mais il s doivent appeler a 
cet effet le directeur de !'office dont ils rele
vent. 

En dehors des cas d'urgence absol ue, il s ne 
correspondent qu'avec ce directeur pour toutes 
Jes affaires aclm inistratives. Pour Jes affaires 
sanita ires et quarantenaires urgentes, telles 
que Jes mesures a prendre au sujet d'un na
vire ar ri vant, ou l' annotation a inscrire sur la 
patente d'un nav ire en partance, ils corres
pondent directement avec la Pres idence du 
Consei l ; m ais ils doivent donner sans retard 
communication de cette correspondance au 
directeur dont ils dependent. 

Ils sont tenus d' aviser, par Jes voies Jes 
plus rapides, l a Presidence du Consei l des 
naufrages dont il s auront conna issance. 

Art. 16. Les postes sanita ires sont au nom
bre de six enumeres ci-apres : 

Postes du Port-Neuf, d'Aboukir, Brullos et 
Rosette, relevant de !'office cl ' Alexandrie ; 

P ostes de K antara, et du port inte rieur 
d'Ismail ia, relevant de !'office de Port-Said ; 

Le Consei l poutTa, suivant Jes necess ites du 
servi ce, et suivant ses ressources, creer de · 
nouveaux postes sanita ires. 

Ai-t. 17. Le service pe1manent ou provi
soire des stations sani taires et campements 
quaran tena ires est confie a des dii-ecteurs qui 
ont sous leurs ordres des employes sanitaires, 
des gardiens, des portefaix et des gens de 
service. 

Art. 18. Les clirecteurs sont charges de 
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fa ire subir la quarantaine aux personnes en
voyees a la station sanitaire ou au campement. 
Ils veillent, de concert avec Jes medecins, a 
l'isolement des differentes quarantenaires et 
empechent toute compromiss ion. A !'expira
tion du delai fixe, ils donnent la libre pra
tique ou la suspendent conformement aux 
reglements, font pratiquer la desinfection des 
marchandises et des effets a usage, et appli
quent la qua rantaine aux gens employes a 
cette operation. 

Art. 19 . Ils exercent une surveillance con
stante sur !'execution des mesures prescrites, 
a insi que sur l 'etat de sante des quarante
naires et du personnel de 1'0tablissem ent. 

Art: 20 . Il s sont responsables de la marche 
du serv ice, et en rendent compte, dans un 
rapport journal ier, a la Presidence du Con
se il sani ta ire. maritime et quarantenaire. 

· Art. 21. Les medecins attaches aux sta
tions et aux campements quarantenaires rele
vent des directeurs de ces etablissements. Ils 
ont sous leurs ordres le pharmacien et Jes 
infiriniers. 

Il s survei llent l 'Etat de sante des quaran
tenaires et du personnel et dirigent l'infir
merie de la station sanitaire ou du campe
ment. 

L a libre pratique ne peut etre donnee aux 
personnes en quaranta ine qu'apres visite et 
rapport favorable du medecin. 

A rt. 22. D ans ch aque office sanitaire, sta
tion sanitaire ou campement quarantenaire, le 
directeur est aussi ,,agent comptable". 

II aesigne, sous sa responsabilite personnelle 
effective, l 'employe prepose a l'encaissement 
des droits sanita ires et quarantenaires. 

Les chefs d'agences ou pastes sanitaires sont 
egalement agents comptables : ils sont char
ges personnellement d'effectuer la perception 
des droits. 

Les agen ts charges du recouvrement des 
droits doivent se conformer, pour Jes garan
ties a presenter, l a tenue des ecritures, l'epo
que des versements, et generalement tout ce 
qui concerne la partie financiere de leur ser
vice , aux reglements emanant du Ministere 
des Finances. 

Art. 23. Les depenses du Service sanita ire, 
maritime et quarantenaire seront acqu ittees 
par Jes moyens propres du Consei l , ou d ' ac
cord avec le Ministere des Finances, par le 
service des caisses qu'il desi gnera. 

Le Caire, le 19 juin 1893. 
RIAZ . 

PROTOCOLE DE SIGNATURE. 

Les Pl enipotentiaires souss ignes se sont 
reu nis a la date de ce jour a l'effet de pro
ceder a la signature de la Convention Sani
ta ire International e. 

Les Plenipotentiaires de !'Empire allemand, 
·se referant a !'article 25, font des reserves 
expresses quant a la faculte attribuee par la 
Convention aux divers gouvernements d'im
poser !'observation en cas de peste bubon ique. 

Les Plenipotentiaires du Bresil declarent 
etre autor ises a signer la Convention ad refe
rendu,n sous Jes reserves inscrites clans le 
proces-verbal de la derniere seance pleniere. 

Les Pl enipotentiaires du Ch il i declarent 
s'associer aux reserves formulees par Jes Ple
ni potentiaires du Brasil et du Portugal. 

Les Plenipotentiaires de la Chine font des 
reserves expresses, au nom de leur Gouverne
ment, quant a !'engagement figurant a !'ar
ticle 8, 2e a li nea, de rendre obl igato ire la de
claration des maladies visees dans la Conven
tion . 

Au nom de leur Gouvernement, Jes Pleni
potentiaires d'Egypte renouvellen t Jes 1-eser
ves expresses qu'ils ont formulees quant a la 
presence a la Conference d'un Delegue repre
sentant le Soudan. Ils declarent, par ailleurs, 
que Cette presence ne saura it porter atteinte 
aux droits de souverainete de 1 'Egypte. 

Les Plenipotentiaires de l'Espagne decla
rent faire au nom de leur Gouvernement une 
reserve identique a celle des Plenipotentiaires 
des Etats-Unis d'Amerique relative a !'article 
12. 

Les Plenipotentiaires des Etats-Unis d' Ame
rique declarent formellement que la signature 
par eux de la Convention sanitaire interna
tionale de ce jour ne doit pas etre interpretee 
en ce sens que Jes Etats-Unis d' Amerique re
connaissent un regime ou une entite fa isant 
fonction de Gouvernement d'une Puissance 
signataire ou adherente alors que ce regime 
ou cette entite n'est pas reconnu par Jes Etats
Un is comme le Gouvernement de cette Puis
sance. Ils declarent en outre que la partici
pation des Etats-Unis d'Amerique a la Con
vention sanitaire internationale de ce jour 
n'entraine aucune obligation contractuelle des 
Etats-Unis envers une Puissance signataire ou 
adherente representee par un regime ou une 
entite que Jes Etats-Unis ne reconna issent pas 
comme correspondant au Gouvernement de 
cette Puissance, jusqu'au moment ou elle sera 
representee par un Gouvernement reconnu 
par le5 Etats-U nis. . 

Les Plenipotentiaires des Etats-Unis d'Ame
rique declarent, d'autre part, que leur Gou
vernement se reserve le droit de decider si, 
au point de vue des mesures a appliquer, une 
circonscription etrangere doit etre consideree 

comme infectee, et de determiner Jes mesures qui 
devront etre appliquees clans des circonstan
ces specia les aux arrivees clans ses propres 
ports. 

L'rnuvre considerable accomplie par la Con
ference Sanitaire Internationale et Jes nom
breuses dispositions nouvell es qu'elle contient 
n'ayant pu etre soumises par le telegraphe 
i,. Sa Majeste la Reine des Rois et a Son Al
tesse Imperiale et Royale le Prince Tafari 
Makonnen, Heritier et Regent de !'Empire, 
le Delegue de !'Empire d'Ethiopie declare 
qu'il doit s'abstenir de signer la Convention 
avant d'avoir re,;:u Jes instrnctions necessaires-

Les Pl enipotentiaires br itanniques declarent 
que leur signature ne lie aucune des parties de 
!'Empire britannique, membre dist inct de la 
Societe des Nations, qui ne s ignerait pas se
parement la Convention ou qui n'y clonnerait 
pas son adhesion. 

Ils declarent, en outre , reserver le drnit de 
ne pas appliquer Jes dispositions du 2e alinea 
de !'article 8 pour tous Jes Protectorats, Co
lonies, Possess ions ou Pays sous mandat bri-
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tannique qui seraient parties a la Convention 
et qui , pour des raisons d'ordre pratique, ne 
pourraient pas etre en etat de donner leur 
plein effet a ces dispositions relatives a la 
declaration obl igatoire des maladies visees au 
<lit article . 

Le Delegue du Canada reserve pour son 
Gouvernement le droit de decider si, au point 
de vue des mesures a appliquer, une circon
scription etrangere doit etre consideree comme 
infectee et de determiner le mesures qui 
devront etre appliquees clans des circonstances 
specia les aux arrivees clans Jes ports cana
diens. Sous cette reserve, le Delegue du Ca
nada declare que son Gouvernement est pret 
a prendre en consideration Jes obligations de 
!'article 12 de la Convention et les renseigne
ments officiels, qu'il pourra recevoir au sujet 
de !'existence des maladies clans Jes pays 
etrangers. 

Le D6legue de l'Inde declare qu'il est auto
rise a signer la Convent ion Sanitaire Inter
nationale sous la reserve que, pour des rai
sons d'ordre pratique, l'Inde n'est pas actuel
lement en etat d'accepter !'obligation resul
tant de !'article 8 en ce qui concerne la de
claration obligatoire des maladies visees audit 
article, sauf clans les grandes villes ou en cas 
d'epidemie. 

Les Plenipotentiaires britanniques declarent 
et tiennent a faire constater que la reserve 
des Plenipotentiaires de la Perse sur !'article 
90 ne peuvent en aucune fac;:on modifier le 
statu quo actuel , en attendant un accord a 
intervenir entre les Gouvernements persan et
britannique. 

Les Plenipotentiaires de la R epublique fin
landaise declarent que, ]'immunisation contre 
le cholera ne constituant pas une garantie 
suffisante, leur Gouvernement se reserve, non
obstant Jes dispositions de !'article 30, de 
soumettre a !'observation, le cas echeant, Jes 
personnes immunisees. . 

D'autre part, etant donne que le trafic par 
la frontiere finlandaise ne peut emprunter 
que deux voies ferrees a !'Est, tres voisines 
l'une de l'autre, et une seule voie ferree a 
l'Ouest, ce qui ne permet pas d'envisager la 
fermeture partielle de la frontiere, la Fin
lande, afin d' eviter la fermeture totale en cas 
d'epidemie, se reserve d'etablir !'observation, 
le cas echeant, nonobstant Jes dispositions de 
!'article 58. 

Les Plenipotentiaires du J apon declarent 
que leur Gouvernement se reserve la faculte: 
1 ° de transmettre par I' entremise du bureau 
d'Orient de Singapour les notifications et ren
seignements dont l'envoi a !'Office Interna 
tional d'Hygiene publique est prescrit par la 
Convention; 2° de prendre Jes mesures que les 
autorites sanitaires jugent necessaires en ce 
qui concerne Jes porteurs de vibrions chole
riques. 

Les Plenipotentiaires de la Lithuania decla
rent que, tout en adherant a la Convention, 
ils font des reserves expresses quant a sa 
mise en pratique entre la Lithuania et la 
Pologne, tant que des relations normales entre 
Jes deux pays n'auront pas ete retablies. 

Ces reserves presentent une importance par
ticuliere en ce qui concerne Jes dispositions des 
articles 9, 16, 57 et 66. 

Les Plenipotentiaires des Pays-Bas declarent 
au nom de leur Gouvernement que celui -ci se 
reserve, en ce qui concerne les lndes n6erlan
daises, de faire appl iquer Jes mesures prevues 
a !'article 10, alinea 2, egalement aux pro
venances de circonscriptions atteintes de peste 
mitrine. 

Ils decl arent, en outre, que leur Gouver
nement se reserve, en ce qui concerne les 
lndes nOe rlandaises, de donner a l'article 
27-2° une interpretation clans ce sens que la 
destruction des rats visee a cet article peut 
Hre appliquee aux navires qui ont une car
gaison provenant d'une circonscr iption attein
te de peste murine, s i l 'autorite sanitai re juge 
que cette cargaison est susceptible de renfer
mer des rats et qu'elle est a rrimee de maniere 
a empecher les recherches prevues au dernier 
alinea de !'article 24. 

Les Plenipotentiaires de la Perse declarent 
que rien ne justifie le maintien clans la Con
vent ion d'une dispo ition speciale visant le 
Golfe P ersique. Le fait que la Convention con
tient !'article 90, constituant la Section V du 
Titre II , les empeche de la signer sans faire 
Jes reserves Jes plus expresses. Les Plen ipoten
tiaires de la Perse declarent en outre que le 
statu quo ne saurait aucunement ti er leur 
Gouvernement. Ils reservent, d' autre part, 
pour leur Gouvernement le droit de ne pas 
appliquer Jes dispositions de !'article 8 rela
tives a la declaration obligatoire des mala
dies vis6es audit article. 

Le Plenipotentiaire du Portugal declare 
qu'il est autor ise par son Gouvernement a 
signer la Convention ad referendwn sous les 
reserves inscrites clans le proces-verbal de la 
derniere seance pleniere. 

Le Plenipotentiaire de la Turquie declare 
que la Turquie n'a renonce par aucun traite 
a etre representee au Conseil sanitaire, ma
ritime et quarantenaire d'Egypte . D' autre 
part, tenant compte des stipulations de la 
Convention des Detroits, signee a Lausanne, 
et des conditions speciales des detroits du 
Bosphore et des Dardanelles, ii reserve le 
droit pour I' Administration san itaire de la 
Turquie de placer une garde sanitaire a bord 
de tout navire de commerce passant les de
troits sans medecin et provenant d''un port 
infecte, afin d' eviter que le navire ne touche 
un port turc. II est entendu, toutefois, que 
les retards et les frais que pourrait entratne1· 
oette garde seront minimes. 

Les Plenipotentiaires de !'Union des R e
publiques Sovietistes Socialistes, rappelant la 
declaration qu'ils ont faite, le 26 mai, a la 
seance de la premiere Comm ission au sujet 
de !'article 7 du projet de Convention, decla
rent n'avoir pas d'objections a faire au sujet 
de la disposition relative au droit de !'Of
fice International d'Hygiene Publique de con
clure des arrangements avec d'autres organis
mes san ita ires; mais ils sont d'avis que ce 
droit resulte de !'arrangement de Rome de 
1907 qui determine Jes fonctions de !'Office. 
Ils estiment done que la disposition ci-dessus 
visee, qui n'est que confirmation de ce droit, 
aurait du figurer seulement clans le proces
verbal et ne pas constituer un article de la 
Convention ell e-meme. 

Les Plenipotentiaires de !'Union des Repu-
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bi iques Sovietistes Socialistes rappellent que, 
!ors de la discussion de !'article 12 de la Con
vention, ils ont vote contre la disposition qui 
prevoit le droit pom Jes Gouvernements de 
prolonger, dans des cas exceptionnels, !'ap
plication des mesures sanitaire , malgre la 
declaration de l 'Etat interesse que le dange1· 
de la maladie n'existe plus. 

Ils estiment que cette disposition pourrait 
toucher a un des principes fondamentaux des 
conventions anterieures et devenir la cause 
de malentendus pouvant surgir de son appli 
cation. 

Ils declarent, en consequence, que, dans 
l'esprit de la Convention, cette disposition ne 
peut etre envisagee que dans des cas excep
t ionnels, quand le Gouvernement dont releve 
la circon cription atteinte ne remplit pas Jes 
obligations prevues par la Convention a ce 
sujet. 

Les Plenipotentia ires des Republiques So
vietistes Socialistes rappellent Jes reserves 
qu'ils ont deja faites dans la deuxieme Com
m iss ion au sujet des fonctions et des attri
butions du Conseil sanitaire, maritime et 
quarantenaire d'Egypte. Ils tiennent surtout 
a souligner qu' en particul ier Jes Articles 70 
et 164 donnent a ce Conseil le droit d'etabl ir 
differents reglements de police sanjtaire, ma
r itime et quarantenaire sous la condition que 
ces reglements, pour devenir executoires, doi
vent etre acceptes par Jes diverses Puissances 
representees au Conseil. Comme !'Union des 
Republiques Sovietistes Socialistes n'a pas 
encore de R epresentant clans le Conseil sani
taire, maritime et quarantenaire d'Egypte, 
la Delegation de !'Union tient a reserver le 
droit de son Gouvernement d'accepter ou de 
ne pas accepter Jes mesures el aborees par ce 
Conseil. 

Les soussignes donnent acte des reserves 
ci-dessus exprimees et declarent que leurs pays 
respectifs se reservent le droit d'en invoquer 
le benefice a l'egard des pays au nom des
quels elles ont ete formulees. 

E n Joi de quoi, Jes Plenipotentiaires ont 
signe le present Protocole. 

Fait a Paris, le vingt et un juin mi! neuf 
cent vingt-six. 

(Volgen de onderteekeningen.) 

18 Juli 1930. WET, houdende goedkeuring 
van het op 12 Maart 1930 te Teheran 
tusschen N ederland en P erzie gesloten 
vriendschapsverdrag. S. 326. 

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

dat het op 12 Maart 1930 te Teheran tusschen 
Nederland en P erzie gesloten vriendschapsver
drag, alvorens te kunnen worden bekrachtigd, 
ingevolge artikel 58 der Grondwet, de goed
keuring der Staten-Generaal behoeft en dat 
het voorts wenschelijk is om de bevoegdheid 
voor te behouden om de verdragen te be
krachtigen, waartoe de bepalingen van artikel 
3 van dit verdrag aanleiding kunnen geven; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. Het op 12 Maart 1930 te T eheran 

tuschen Nederland en Perzie gesloten vriend
schapsverdrag, dat in afdruk nevens deze 
,rnt is gevoegd, wordt goedgekeurd. 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor, 
de verdragen te bekracbtigen , waartoe de be
palingen van artikel 3 van dit verdrag aan
leiding geven. 

L asten en beve1en, enz.; 
Gegeven te Bygdin, den 18den Juli 1930. 

WILHELMINA. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

Bee I a e r t s v a n B I o k I an d. 
{Uitgeg. 7 Augustus 1930.) 

'l'ralte 11' Amltle entre les P ays -Bas 
et la Perse. 

Sa Majesto la Reine des Pays-Bas d'une 
part 

et 
Sa Majeste Imperiale le Schah de Perse 

d' autre part, 
Egalement animes du desir de consolider 

Jes rapports d'amitie traditionnels entre Jes 
deux Etats, ont resolu de conclure un Traite 
d'amitie et ont nomme a cet effet pour leurs 
Pl enipotentiaires: 

Sa Majeste la Reine des P ays-Bas: 
Monsieur Leendert Pieter Johan de Decker, 

Charge d' Affaires des Pays-Bas a Teheran; 
Sa Majeste Imperiale le Schah de Perse: 
Son Excellence M. Mohamed Ali Khan 

Farzine, Ministre des Affaires Etrangeres; 
lesquels, apre s'etre communique leurs 

pleins pouvoirs respectifs, trouves en bonne 
et due forme, ont convenu des dispos it ions 
suivantes: 

Art. 1. II y aura paix inviolable et amitie 
sincere et perpetuelle entre !'Empire de Perse 
et le Royaume des Pays-Bas, a insi qu'entre 
Jes ressortissants des deux Etats. 

Art. 2. Les Hautes Parties Contractantes 
sont d'accord pour continuer leurs relations 
diplomatiques conformement aux principes et 
a la pratique du droit commun international. 
Elles conviennent que Jes representants diplo
matiques de chacune d'Elles recevront, sur le 
territoire de l 'Autre, a charge de reciprocite, 
le traitement consacre par Jes principes et la 
pratique du droit commun international , 
traitement qui ne pourra, en aucun cas, etre 
moins favorable que celui accorde aux re
presentants diplomatiques de la nation la 
plus favorisee. 

Art. 3. Les Hautes Parties Contractantes 
conviennent de soumettre a )'arbitrage tous 
Jes differends qui surgiraient entre Elles a 
propos de )'application ou de !'interpretation 
des stipulations de tous Jes traites et conven
tions conclus ou a conclure, y compris !'article 
2 du present Traite et qui n' auraient pu etre 
regles a !'amiable clans un delai raisonnable 
par Jes procedes diplomatiques ordinaires. 

Cette disposition s'appliquera egalement le 
cas echeant a la question prealable de savoir 
si le differend se rapporte a !'interpretation 
ou a !'application desdits traites et conven
tions. 

La decision du tribunal arbitral obligera 
Jes P arties. 

Pour chaque litige le tribunal sera forme 
sur la demande d'une des Hautes Parties 
Contractantes et de la fa9on suivante: clans le 
delai de trois mois a dater du depot de la de
mande chacun des deux Etats designera un 
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arbitre, qui pourra etre choisi parmi ses res
sortissants ou parmi Jes ressortissants d'un 
Etat tiers. 

Si a !'expiration du susdit del ai de trois mois, 
l 'Etat defendeur n'a designe l'arbitre, le choix 
en sera fait, a la demande de l'Etat deman
deur, par le President de la Cour de Justice 
Internationale parmi Jes ressortissants de 
l 'Etat defendeur. 

Dans un nouveau delai de deux mois, Jes 
Parties se mettront d'accord sur Jes termes 
du compromis, saisissant le tribunal arbitral 
du differend, determinant sa competence, 
enorn;,ant Jes points en litige et fixant la pro
cedure a suivre pour leur donner une solu
tion. Au cas ou le delai de deux mois ecoule, 
Jes deux Etats ne se seraient pas entendus 
sur le compromis, le soin de l'etablir serait 
confie au tribunal arb itral saisi par l 'Etat de
mandeur. 

Si les deux arbitres ne parviennent pas a 
se mettre d'accord sur l'etablissement d'un 
compromis dans le delai de deux mois a par
tir du moment ou ce soin aurait ete confie au 
tribunal arbitral ou si Jes deux arbitres ne 
parviennent pas a regler le differend dans 
un delai raisonnable, qui devra d'ailleurs etre 
fixe dans le reglement de procedure, Jes 
Hautes Parties Contractantes choisiront d'un 
commun accord encore trois arbitres, a moins 
qu'Elles ne soient tombees d'accord de ne 
nommer ensemble qu'un seul tiers arbitre. 
Ces arbitres devront etre ressortissants d'un 
ou de plusieurs Etats tiers. Si Jes Etats ne 
tombent pas d'accord sur le choix des arbitres 
ou de l'arbitre susvises, dans de delai de 
deux mois a dater du moment ou aura ete 
formulee la demande de la nomination de 
ces arbitres ou du tiers arbitre, ils prieront en 
commun ou, faute d'avoir introduit cette re
quete commune dans un nouveau delai de 
deux mois, le plus dil igent d'entre Eux priera 
le President de la Cour Permanente de 
Justice Internationale de nommer Jes trois 
arbitres ou le tiers arbitre parmi les ressor
tissants des Etats tiers . Du commun accord 
des Parties, ii pourra I ui etre remis une l iste 
des Etats tiers auxquels son choix devra se 
restreindre. Elles se reservent de s'entendre 
a l'avance pour une periode determinee sur la 
designation .des trois arbitres ou du tiers 
arbitre. 

Au cas ou ii aurait fallu proceder a la 
designation des trois arbitres ou du tiers ar
bitre, et a defaut d'un compromis entre Jes 
deux Etats contractants ayant determine la 
procedure a suivre a partir de cette designa
tion, Jes trois arbitres se joindront ou le tiers 
arbitre se joindra aux deux premiers arbitres, 
et le tribunal ainsi forme determinera sa pro
cedure et reglera le differend. 

Toutes les decisions du tribunal arbitral 
seront rendues a la majorite. 

Pour tout differend autre que ceux relatifs 
a !'application ou a !'interpretation de trai
tes ou conventions et qui n' auraient pu etre 
regles de fa90n satisfaisante par les procedes 
diplomatiques ordinaires, les Hautes Parties 
Contractantes, respectueuses de leurs obliga
tions en tant que membres de la Societe des 
Nations, conviennent de ne recourir qu'a des 

procedures de reglement pacifique. Elles de
termineront dans chaque cas par compromis 
special la procedure qui leur paraitra la 
mieux appropriee. 

Les Hautes Parties Contractantes convien
nent au surplus que, au cas ou elles vien
draient toutes deux a adherer a I' acte general 
d'arbitrage du 26 septembre 1928 ou au pro
tocole relatif a la competence obligatoire de 
la Cour Permanente de Justice Internationale 
du 16 decembrn 1920, Jes stipulations de ces 
actes se trouveraient eventuellement d'appli
cation, nonobstant les dispositions du present 
article. 

Art. 4. Le present Traite sera ratifie et 
Jes ratifications seront echangees le plus tot 
que faire se pourra. II entrera en vigueur un 
mois a dater de l'echange des instruments de 
ratification. 

En foi de quoi, Jes Plenipotentiaires respec
tifs ont signe le present Traite et y ont ap
pose leurs sceaux. 

Fait a Teheran, le 12 mars 1930. (21 esfand 
mah 1308 Solaire). 

(L.S.) L. P. J. de Decker. 
(L.S.) M. Farzine. 

Protocole fin al. 

Au moment de proceder a la signature du 
Traite d'Amitie conclu aujourd'hui entre 
I 'Empire de Perse et le Royaume des Pays
Bas, Jes Plenipotentiaires soussignes ont fait 
I a declaration suivante qui consti tuera partie 
integrante du Traite meme: II est entendu 
que: 

a !'art. 3. Les Hautes Parties Contractan
tes se reservent le droit d'examiner a nou
veau Jes dispositions de !'article 3 du present 
Traite a !'expiration d'un delai de dix ans a 
dater de l'echange des ratifications de ce 
Traite. Si l'une des Parties Contractantes 
notifie a l'Autre ,six mois avant !'expiration 
de ce delai, Son desir de ne pas maintenir 
en vigueur !'article 3, cet article perdra son 
effet a I a date ou le terme de dix ans sera 
ecoule. A defaut de telle denonciation, !'ar
ticle demeurera en vigueur pour une nou
velle periode de cinq ans, et ainsi de suite. 

Teheran, le 12 mars 1930. (21 esfand mah 
1308 Solaire). 

L. P. J. de Decker. 
M. Farzine. 

18 Juli 1930. WET, houdende goedkeuring 
van het op 22 Januari 1930 te 's-G,·aven
hage tusschen Nerierland en Roemenii! ge
sloten verdrag tot beslechting van ge
schillen door rechtspraak, arbitrage en 
verzoening. S. 327. 

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

dat het op 22 J anuari 1930 te 's-Gravenhage· 
tusschen N ederland en Roemenii! gesloten, 
verdrag tot beslechting van geschillen door
rechtspraak, arbitrage en verzoening alvorens 
te kunnen worden bekrachtigd, ingevolge · ar
tikel 58 der Grondwet de goedkeuring der
Staten-Generaal behoeft en dat het voorts 
wenschelijk is om de bevoegdheid voor te be-
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houden om de verdragen te bekrachtigen, 
waartoe de bepalingen van dit verdrag aan
leiding kunnen geven; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. H et op 22 Januari 1930 te 's-Gra

venhage tusscben Nederland en Roernenie ge
sloten verdrag tot beslechti ng van geschillen 
door rechtspraak, arb itrage en verzoening, <lat 
in afdruk nevens deze wet is gevoegd, wordt 
goedgekeurd . 

2. W ij behouden Ons de bevoegdheid voor, 
de verdragen te bekrachtigen, waartoe de be
palingen van <lit verdrag aanleiding geven. 

Lasten en bevel en, enz.; 
Gegeven te Bygdin, den 18den Jul i 1930. 

WILHELMINA. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

B e e I a e r t s v a n B I o k l a n d. 
(Uitgeg. 7 Augustus 1930.) 

T r alte de reglement judlclalre, d'arblt r ag·e 
et de conciliation ent re Ies P a ys-Bas 

et le Roumanle. 

Sa Majeste la Reine des Pays-Bas 
et 

Sa Majeste le Roi de Roumanie, 
animes du des ir de reserrer Jes l iens d'ami

tie qui unissent Jes Pays-Bas et la Roumanie 
et de favoriser le reglement pacifique des 
differends et conflits qui v iendraient a diviser 
les deux pays, 

ont resolu de conclure un tra ite a cet effet 
et ont nomme pour Leurs Plenipotentiaires 
1·espectifs, savoir: 

Sa Majeste la Reine des Pays-Bas: 
Jonkheer Frans B eelaerts van B lokland, 

Son M inistre des Affaires Etrangeres; 
Sa Majeste le Roi de Roumanie: 
Mons ieur Georges G. Mironesco, Son M i

n istre des Affa ires Etrangeres; 
lesquels, apres s'etre communique leurs 

pleins pouvoirs respectifs, trouves en bonne 
et due forme, sont convenus des dispositions 
suiventes: 

Article premier. Les Hautes Parties con
tractantes s'engagent reciproquement a ne re
.chercher, dans aucun cas, autrement que par 
voie pacifique le reglement des l itiges ou 
,conflits, qui viendraient a ·s'elever entre Jes 
P ays-Bas et la R oumanie, et qui n'auraient 
pu etre resolus, clans un delai raisonnable, 
par Jes procedes diplomatiques ordinaires. 

Art. 2. Taus Jes litiges de nature juridique 
qu i n'auraient pu etre regles a ! 'amiable par 
les procede~ diplomatiques ordinaires, seront 
soumis pour jugement soit a la Cour perma
nente de Justice internationale, soit a un Tri
bunal arbitral , ainsi qu'il est prevu ci-apres. 

La disposition du paragraphe precedent ne 
s'applique pas aux differends nes de faits qui 
sont anterieurs a la presente convention et 
qui appartiennent au passe, ainsi qu'aux dif
ferends portant sur des questions que le droit 
international laisse a la competence exclusive 
des Etats. 

Les contestations pour la solution desquelles 
une procedure specia le est prevue par d'au
tres convent ions en vigueur entre Jes H autes 
P ar ties contractantes, seront reglees conforme
ment aux d ispositions de ces conventions. 

Art. 3. Avant toute procedure devant la 
Cour permanente de Justice internationale et 
avant toute procedure arbitrale, le litige 
pourra etre, d'un commun accord entre Jes 
Parties, soumis a[in de conci l iation a une 
Commission internationale permanente, dite 
Commi sion permanente de conciliation, con
stituee conformement au p1·esent Traite. 

Art. 4. Si, clans le cas d'un des li tiges 
vises a ]'article 2, les deux Parties n'ont pas 
eu recours a la Commission permanente de 
conciliation ou si celle-ci n'a pas reuss i a 
concil ier les Parties, le I itige sera soumis 
d'un commun accord par voie de comprom is 
soit a la Cour de J ustice internationale qui 
statuera dans Jes conditions et suivant la pro
cedure prevues par son statut, soit a un T r i
bunal arbitral qui statuera clans Jes condi
t ions et suivant la procedure prevues par la 
Convention de La Haye du 18 octobre 1907 
pour le reglement pacifique des conflits inter
nationaux. 

A defaut d' accord entre Jes Parties sur le 
choix de la juridiction, sur Jes termes du 
compromis ou, en cas de procedure arbitrale, 
sur la designation des arbitres, l'une ou l'autre 
d'entre elles, apres un preavis d'un mois, 
aura la facu lte de porter di rectement, par 
voie de requete, le litige devant la Cour per
manente de Justice internationale. 

Art. 5. Toutes questions sur lesquelles Jes 
Hautes Parties contractantes seraient div isees 
sans pouvoir Jes resoudre a !'am iable pa r Jes 
procedes diplomatiques ord inaires, questions 
dont la solution ne pourra it etre recherchee 
par un jugement ainsi qu'il est prevu par 
!'article 2 du present Traite et pour lesquel
les une procedure de reglement ne serait pas 
deja prevue par un traite ou une convention 
en vigueur entre Jes Parties, seront soumises 
a la Commission permanente de conciliation 
qui sera chargee de proposer aux Parties une 
solution acceptable et clans tous Jes cas de 
leur presenter un rapport. 

A defaut d'accord entre Jes Parties sur la 
requete a presenter a la Commission, l'une 
ou l'autre d'entre elles aura la facul te de sou
mettre directement, apres un preavis d'un 
mois, la question a ladite Commission. 

Dans tous Jes cas, s' ii y a contestation entre 
Jes Parties sur la question de savoir si le dif
ferend a ou non la nature d'un l itige vise 
clans l'article 2 et susceptible de ce chef d'etre 
resolu par un jugement, cette contestation 
sera, prealablement a toute procedure devant 
la Commission permanente de conciliation, 
soumise a la decision de la Cour permanente 
de Justice internationale, d'accord entre Jes 
Hautes Parties contractantes ou a defaut d' ac
cord a la requete de l'une d' entre elles . 

Art. 6. La Commision permanente de con
ciliation prevue par le present Traite sera 
composee de cinq membres, qui seront de ignes 
comme ii suit, savoi r : Jes H autes P arties con
tractantes nommeront ch acune un Commis
saire choisi parmi leurs nationaux respectifs 
et designeront d'un commun accord Jes t rois 
autres Commissaires parmi Jes ressor tissants 
de tierces P uissances; ces t rois Commissaires 
devront etre de nationali tes d ifferentes et, 
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parmi eux, les Hautes Parties contractantes 
designeront le President de la Commission. 

Les Commissaires sont nommes pour troi8 
ans; leur mandat et renouvelable. Ils reste
ront en fonctions jusqu' a leur remplacement 
et, clans tous Jes cas, jusqu' a l'achevement de 
leurs travaux en cours au moment de !'expi
ration de leur mnndat. 

II sera pourvu aussi rap idement que pos
s ible et clans un delai qui ne devra p as ex
c0der trois mois, aux vacances qui v iendra. ient 
a se produire par su ite de deces, de demis
s ion ou de quelque empechement permanent 
ou tempora ire en su ivant le mode f ixe pour 
Jes nomina tions. · 

Art. 7. La Commission permanente de con
cili ation sera constit uee clans les six mois qu, 
suivront l'echange des ratifications du pre
sent Traite. 

Si la nomination des membre~ a designer en 
commun n'intervenait pas clans ]edit· delai ou, 
en cas de remplacement, cl ans Jes trois mois 
a compter de la vacance du siege, le Presi
dent de la Confederation suisse serait, a de
faut d' autre entente, p r ie de proceder aux 
designations necessa ires. 

Art. 8. L a Commission pe1·manente de con
ciliation sera saisie par voie de requete adres
see au President clans Jes condi t ions prevues, 
selon Jes cas, par Jes articles 3 et 5. 

La requete, apres avoir expose sommaire
ment l'objet du liti ge, contiendra !'invitation 
a la Commission de proceder a toutes mesu
res propres a conduire a une conciliation. 

Si la requete emane d'une seule des Par
ties, elle sera notifiee par celle-ci sans delai 
a la Partie adverse. 

Art. 9. D ans un delai de 15 jours a comp
ter de la date ou l'une des Hautes Part ies 
contractantes aurait porte une contestation 
devant la Commission permanente de concilia
tion, chacune des P arties pourra, pour l'exa
men de cette contestation, remplacer son Com
missaire par une personne possedant une com
petence speciale clans la matiere. 

L a P artie qui userait de ce droit en fera it 
immediatement la notification a l' autre Par
tie; celle-ci aura, clans ce cas, l a faculte 
d'agir de meme clans un dela i de 15 jours a 
compter de la date ou l a notification 1 ui sera 
parvenue. 

Art. 10. La Commission permanente de 
concili ation aura pour tache d'elucider les 
questions en litige, de recueillir a cet effet 
toutes les informations utiles par voie d'en
quete ou autrement et de s'efforcer de con
oilier le~ Parties. Elle pourra, apres examen 
de l'affaire, exposer aux P arties Jes termes de 
l'anangement qui lui paraitrait convenable, 
et, s'il y a lieu, leur impartir un delai pour 
se prononcer. 

A la f in de ses travaux, la Commission 
dressera un rapport qui en constatera le re
sultat et dont un exempl aire sera remis a cha
cune des P arties. 

Les Parties ne seront jamais liees par les 
considerations de fa it, de droit ou autres aux
quelles la Commission se sera arretee. 

Sous reserve de l a disposition de !'article 
5, alinea 3, les travaux de la Commission 
devront, a moins que les P arties en convien-
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nent differemment, etre termines clans un de
lai de six mois a compter du jour ou la Com
mission aura ete saisie du litige. 

Art. 11. A moins de stipula tions speciales 
contra ires, la Commission permanente de con
ciliation reglera elle-meme sa procedure qui, 
clans tous les cas, devra etre contradicto ire. 
En matiere d'enquetes, la Commission, si 
elle n'en decide autrement a l'unanimite, se 
conformera aux disposit ions du Titre III 
(Commission internationale d'enquete) de la 
Convention de L a Haye du 18 octobre 1907 
polll' le reglement pacifique des conflits in
ternationaux. 

Art. 12. La Commiss ion permanente de 
conciliation se reunira, sauf accord contra ire 
entre les P arties, au lieu designe par son 
President. 

Art. 13 . Les travaux de la Commission 
permanente de conciliation ne sont publics 
qu'en vertu d'une decision prise par la Com
mission avec l'assentiment des Parties. 

Les Hautes Parties contractantes 'engagent 
a ne pas publier le resultat des travaux de 
la Commission sans s'etre prealablement con
sultees. 

Art. 14. Les Parties seront representees 
aupres de la Commiss ion permanente de con
oil iation par· des agents ayant mission de ser
vir d'intermediaires entre elles et l a Commis
sion; elles pourront, en outre, se faire assister 
par des conseils et experts nommes par elles a 
cet effet et demander !'audition de toutes 
personnes dont le temoignage leur paraitrait 
uti le. 

L a Commission aura, de son cote, la fa
culte de demander des explications orales aux 
agents, conseils· et experts des deux Parties, 
ai nsi qu'a toutes personnes qu' elle jugerait 
utile de fa ire comparaitre avec l' assentiment 
de leur Gouvernement. 

Art. 15. Sau£ dispositions contraires du 
present Traite, les decisions de l a. Commis
sions permanente de concili ation seront prise~ 
a la majorite des voix. 

La Commission ne pourra prendre de deci-
1 sion portant sur le fond du differend que si 
tous les membres ont ete dument convoquees 
et si au moins tous Jes membres choisis en 
commun sont presents. 

Art. 16. Les H autes P arties contractantes 
s'engagent a faciliter Jes travaux de la Com
mission permanente de conciliation et, en par
ticulier, a assurer a celle-ci !' assistance de 
leurs autorites competentes, a Jui fournir clans 
la plus large mesure possible tous documents 
et informations utiles et a prendre Jes mesu
res necessaires pour permettre a la Commis
sion de proceder sur leur territoire a la cita
tion et a !' audition· de temoins ou d'experts et 
a des transports sur Jes lieux. 

Art. 17. P enda nt la duree des travaux de 
la Commiss ion permanente de concilia tion 
chacun des Commissaires recevra une indem
nite dont le montant sera arrete d'un com
mun accord entre Jes Hautes Parties contrac
tantes qui en supporteront chacune une part 
egale. 

Art. 18. Dans tous Jes cas et notamment 
si la question au sujet de laquelle Jes P arties 
sont divisees resulte d'acte~ deja effectues OU 
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sur le point de l'etre, la Cour permanente de 
Justice internationale statuant conformement 
a I' article 41 de son Statut ou, salon le cas, le 
Tribunal arbitral, indiqueront clans le plus 
bref de! ai possible quelles mesures proviso ires 
doivent etre prises; la Commission perma
nente de concil iation pourra, s'il y a lieu, 
agi r de meme apres entente entre Jes Parties. 

Chacune des Hautes Parties contractantes 
s'engage a s'abstenir de toute mesure suscep
tible d'avoir une repercussion prejudiciable a 
['execution de la decision OU aux arrange
ments qui seraient proposes par la Commis
sion permanente de conciliation et, en gene
ral, a ne proceder a aucun acte de quelque I 

nature qu'il soit susceptible d'aggraver ou 
d'etendre le differend. 

Art. 19. Le present Traite reste applicable 
entre Jes Hautes Parties contractantes encare 
que d'autres Puis ances aient egalement un 
interet clans le differend. 

Art. 20. Si quelque contestation venait a 
urgir entre Jes Hautes Parties contractantes 

relativement a !'interpretation du present 
I'raite, cette contestation serait portee devant 
la Cour permanente de Justice internationale 
suivant la procedure prevue clans !'article 4, 
a linea 2. 

Art. 21. Le present Traite sera ratifie. Les 
ratifications en seront echangees a La Haye 
auss itot que faire se pourra. 

Art. 22. Le present Traire entrera en vi
gueur des l'echange des ratifications et aura 
une duree de dix ans a compter de son entree 
en vigueur. S'il n'est pas denonce six mois 
avant !'expiration de cette periode, ii sera 
cons idere comme renouvele tacitement. pour 
une nouvelle periode de cinq ans et ainsi de 
suite . 

Si , lors de ]'expiration du present Traite 
une procedure quelconque en vertu de ce 
Traite se trouvait pendante devant la Com
mission permanente de conciliation, devant la 
Cour permanente de Justice internationale ou 
devant le Tribunal d'arbitrage, cette proce
dure serait poursuivie jusqu'a son acheve
rnent. 

En foi de quoi Jes Plenipotentiaires susnom
mes ont signe le present Traite et y ont ap
pose leurs cachets. 

Fait a La Haye en double exemplaire le 22 
janvier 1930. 

(L.S.) Beelaerts van Blokland. 
(L.S.) G. G. Mironesco. 

18 Jul i 1930. WET tot wijziging der Onge-
val lenwet 1921. S. 328'. 

Bijl.Hand. 2• Kamer 1929/1930,n°. 225 1- 10. 
Hand. id. 1929/1930, bladz. 2135-2150. 
Bijl. Hand. l • Kamer 1929/1930, n°. 225. 
Hand. id. 1929/1930, bladz. 690. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

,Jat het wenschelijk is de tijdelijke uitkeering 
'crachtens de Ongevallenwet 1921 op hetzelfde 
·1ercentage van het dagloon te stellen, als 
,vaarop het ziekengeld ingevolge de Ziektewet 
;s gesteld ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. I. In het tweede lid van artikel · 16 

der Ongevallenwet 1921 wordt in plaats van 
,,zeventig" gelezen: tachtig. 

Art. la. De tijdelijke uitkeeringen ter zake 
van ongevallen, welke hebben plaats gehad 
v66r den dag, waarop deze wet in werking is 
getreden, worden berekend overeenkomstig ar
tikel 15 der Ongevallenwet 1921, zooals dat 
artikel luidde v66r de daarin bij deze wet 
gebrachte wijziging. 

Art. II. Deze wet treedt in werking op 
den tweeden dag na <lien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin zij is geplaatst. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Bygdin, den 18den Juli 1930. 

WILHELMINA. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

T. J. Ver s c h u u r. 
( Uitgeg. 14 Augustus 1930.) 

18 Jul i 1930. WET tot wijziging der Land-
en Tuinbouwongevallenwet 1922. S. 329. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1929/1930, n°. 225 1-10 
Hand. id. 1929/1930, bladz. 2135-2150. 
Bijl. Hand. l • Kamer 1929/1930, n°. 225. 
Hand. id. 1929- 1930, bladz. 690. 
Wij WILHELMI A, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de tijdelijke uitkeering 
krachtens de Land- en Tuinbouwongevallen
wet 1922 op hetzelfde percentage van het dag
loon te stellen, als waarop het ziekengeld in
gevolge de Ziektewet is gesteld; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. I. In het tweede lid van artikel 36 

der Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 
wordt in plaats van ,,zeventig" gelezen: 
tachtig. 

Art. la. De tijdelijke uitkeeringen ter zake 
van ongevallen, welke hebben plaats gehad 
v66r den dag, waarop deze wet in werking is 
getreden, worden berekend overeenkomstig ar
tikel 36 der Land- en Tuinbouwongevallen
wet 1922, zooals dat artikel luidde v66r de 
daarin bij deze wet gebrachte wijziging. 

Art. II. Deze wet treedt in werking op 
den tweeden dag na <lien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin zij is geplaatst. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Bygdin, den 18den Juli 1930. 

WILHELMINA. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

T. J . Ve r s c h u u r. 
( Uitgeg. 14 Augustus 1930. l 

18 Jul i 1930. WET, betreffende samenloop 
vrijwillige ouderdomsverzekering en ver
plichte verzekering krachtens de Invalicli 
teitswet. S. 330. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1929/1930 n°. 311 1-6. 
Hand. id. 1929/1930, bladz. 2283-2285. 
Bijl. Hand. l• Kamer 1929/1930, n° . 311. 
Hand. id. 1929/1930, bladz. 690. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

clat het wenschelijk is eene re gel ing te treffen 
betreffende den samenloop van de verzeke
ring bedoeld in artikel 24 juncto artikel 25 
der ' Ouderdomswet 1919, zooals dat luidd& 
voor het in werking treden van de Wet van 
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19 Mei 1922, Staatsblad n°. 352, en de ver
plichte verzekering krachtens de bepalingen 
der Invaliditeitswet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. 1. De rente van een verzekerde 

krachtens artikel 24 der Ouderdomswet 1919, 
op wien van toepassing is artikel 25 dier wet, 
zooals dit luidde v66r het in werking treden 
der wet van 19 Mei 1922, Staatsblad n°. 352, 
wordt, indien deze verzekerde bij het bereiken 
van den 65-jarigen leeftijd den wachttijd voor 
het recht op de rente, als bedoeld in artikel 
373 der Invaliditeitswet, niet heeft vervuld en 
hij daardoor geen recht heeft op laatstbedoe l
de rente, door het bestuur der Rijksverzeke
ringsbank ten laste van het Invaliditeitsfonds 
aangevuld tot 3 gulden per week, met ingang 
van den dag, waarop hij recht op de rente a ls 
bedoeld in artikel 373 zou hebben verkregen, 
indien het door of voor hem terzake van zij ne 
verzekering krachtens artikel 24 juncto a rt ikel 
25 der Ouderdomswet 1919 betaalde premie
bedrag zoude zijn betaald in premien van 25 
cent ten behoeve van zijne verpl ichte verzeke
ring krachtens de Invaliditei tswet. 

2. Indian de verpl ichte verzekering krach
tens de I nval iditeitswet is vervallen, wordt zij , 
voor de toepassing van het bepaalde in het 
eerste lid, geacht te zij n herleefd. 

3. De rente van den in het eerste I id be
doelden verzekerde wordt ten laste van het 
Invaliditeitsfonds aangevuld tot 2 gulden 50 
cent per week, in geval ook zijn echtgenoot in 
het genct is van eene rente als bedoeld in een 
der artikelen 369, 370 of 373 der Invalidi
teitswet of van ecne rente, als bedoeld in een 
der artikelen 24 of 28 der Ouderdomswet 1919. 
Artikel 29 der Ouderdomswet 1919 is van toe
passing. 

4. Voor de toepassing van het bepaalde in 
het vorig lid wordt de rente van den in het 
eerste lid bedoelden verzekerde en de aanvul
ling dier rente te zamen beschouwd a ls een 
rente, toegekend krachtens artikel 24 der 
Ouderdomswet 1919. 

2. Indien en zoolang de in het eerste lid 
van artikel 1 bedoelde verzekerde of zijn echt
genoot in de vermogensbelasting is aangesla
gen, wordt de in dat artikel bedoelde aanvul 
ling van de rente niet toegekend. 

3. 1. De aanvulling, bedoeld in artikel 1 
en de Invaliditeitsrente, bedoeld in artikel 71 
der Invalidi teitswet, kunnen door denzelfden 
verzekerde niet te zamen worden genoten. 

2. De verzekerde, die een invalidi teitsrente 
geniet, als in het eerste lid bedoeld, kan op 
zijn verzoek in plaats daarvan de aanvulling, 
in dat lid bedoeld, bekomen, wanneer hij ove
rigens daarvoor in aanmerking komt en om
gekeerd. 

4. Ten aanzien van de in artikel 1 bedoel
de, ten laste van het Invaliditeitsfonds aange
vulde, rente is het bepaalde in artikel 32, 
eerste lid, laatste volzin, der Ouderdomswet 
1919 niet van toepassing. 

5. Wordt aan den verzekerde, na de toe
kenning van de krachtens artikel 24 in ver
band met artikel 25 der Ouderdomswet 1919 
verleende en ten Jaste van het Inval idi teits
fonds aangevulde rente, eene rente krachtens 
artikel 373 der Invalicliteitswet toegekend, clan 
vervalt de aanvulling van de in artikel 1 be-

doelcle rente met ingang van den dag, waarop 
de 1·ente krachtens arti kel 373 is ingegaan. 

6. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na <lien harer afkondiging. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Bygdin, den 18den Juli 1930. 

WILHELMINA. 
De M inister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

T. J . Ver s c h u u r. 
(Uitgeg. 21 Aug. 1930.) 

18 Juli 1930. \VET tot wijziging der Raden-
wet. S . 331. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1929/1930, n°. 323 1-4. 
H,,,nd. id. 1929/1930, bladz. 2280. 
Hand. l • Kamer 1929/1930, bladz. 690. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is gebleken in de Raden
wet eenige wijzigingen aan te brengen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. I. Aan artikel 85 der R adenwet word~ 

een nieuw tweede lid toegevoegd, luidende: 
,,2. De Raa d van Arbeid doet aan den 

Voogdijraad mededeeling van de door dezen 
in het belang van de ui tvoering van zijn taak 
gevraagde, in het bezit van den R aad van Ar
beid zijnde, gegevens betreffende personen, 
die verzekerd zijn ingevolge een wettelijke 
verzekering of ingevol ge een wettelijke verze
kering in het genot ve1·keeren van een gelde
lijke uitkeering.". 

V66r het eerste lid wordt het cijfer ,,1" ge
plaatst. 

Art. II. In het tweede l id van artikel 96 
der R a clenwet worden aan het slot de woor
<len: ,,komen ten laste van de Rijksverzeke
ringsbank" vervangen door de woorden: .,ko
men overeenkomstig bij algemeenen maatre
gel van bestuur te stellen regelen ten laste 
van de Rij ksverzekeringsbank en <le zieken
kassen van de Raden van Arbeid". 

Art. III. Artikel II van d
0

eze wet wordt ge
acht in werking te zijn getreden met ingang 
van 1 Maart 1930. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Bygdin, den 18den Jul i 1930. 

WILHELMINA. 
De M inister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

T. J. Ver s c h u u r. 
(Uitgeg . 21 Aug. 1930.) 

18 Juli 1930. WET tot aanvulling en ver
hooging van het tiende hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1929. 
s. 332. 

18 Juli 1930. WET, houdende wettelijke voor
ziening in verband met het door den brand 
van het raadhuis der gemeente L eiden op 
12 Februari 1929 verloren gaan van de 
op dien datum aanwezige minuten van 
krachtens de Hinderwet en krachtens de 
v66r het in werking treden dier wet gel
dende Koninklijke besluiten verleende ver
gunningen. S. 333. 

Wij WILHELMI A, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakel ijk is wettelijke voorziening 
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te treffen in verband met het door den brand 
van het raadhuis der gemeente Leiden op 12 
Februari 1929 verloren gaan van de op <lien 
datum aanwezige minuten van krachtens de 
Hinderwet en krachtens de v66r het in wer
king treden dier wet geldende Koninklijke 
besluiten verleende vergunningen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. 1. De hoofden van binnen de ge

meente L eiden aanwezige inrichtingen, tot de 
oprichting of uitbreiding waarvan v66r 12 
Februar, 1929 vergunning is verleend -krach
tens de Hinderwet of de v66r het in werking 
treden dier wet geldende Koninklijke beslui
ten, leggen de verleende vergunning v66r 1 
April 1931 over aan het gemeentebestuur. 

2. Bij de overlegging van de vergunning 
warden mede ingeleverd de ingevolge artikel 
9 der Hinderwet daaraan gehechte stukken en 
alle besluiten, waarbij de vergunning gewij
zigd is. 

2. H et gemeentebestuur geeft onverwijld 
aan het hoofd der imichting eene schriftelijke 
verklaring af, vermeldende op welken dag en 
van welke stukken de overlegging heeft plaats 
gehad. Binnen een maand warden aan belang
hebbende tegen afgifte van een bewijs van 
ontvangst de overgelegde stukken teruggege
ven. 

3. 1. Bij n iet inachtneming van het be
paalde in artikel 1 zal de betrokken inrich
ting, behoudens het bepaalde in het tweede 
li d, te rekenen van 1 Juli 1931 geacht worden 
zonder de in dat artikel bedoelde vergunning 
in werking te zijn, tenzij v66r dien datum 
alsnog eene vergunn ing verkregen wordt. 

2. Bij niet overlegging van een besluit, 
waarbij ontheffing van voorwaarden is toege
staan, zal te rekenen van 1 Juli 1931 de ont
heffing geacht worden niet te zij n verleend, 
tenzij deze v66r dien datum alsnog verkregen 
wordt. 

4. De bepalingen dezer wet zijn niet van 
toepassing op imichtingen, welke door een 
departement van algemeen bestuur, het be
stuur van eene gemeente of van een water
schap, eene spoorwegmaatschappij of een pro
vinciaal bestuur zijn opgericht. 

5. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na <lien harer afkond iging. 

Lasten en bevel en, enz.; 
Gegeven te Bygdin, den 18den Juli 1930. 

WILHELMINA. 
De Minister van A,·beid, H andel en Nijverheid, 

T . J . Verschuur. 
(Uitgeg. 21 Aug. 1930.) 

18 .Juli 1930. WET, houdende beschikbaar
stell ing van een renteloos voorschot uit 
's Rijks kas ten behoe.ve van de op te rich
ten aamlooze Vennootschap Waterlei
ding-Maat chappij ,. oord-Overij ssel", ge
vestigd te Zwolle. S. 334 . 

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

dat het wenschelijk is, een renteloos voorschot 
u it 's Rijks kas beschikbaar te stellen ten be
hoeve van de op te richten Naamlooze Ven
nootschap Waterleiding-Maatschappij ,.Noord
Overijssel", gevestigd te Zwolle, ten einde 
voor de aandeelhouders der maatschappij het 

risico, aan de exploitatie van <lit bedrij f ver
bonden, te verl ich ten; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van S tate enz. 
Art. 1. Uit 's Rijks kas wordt onder door 

Ons te stell en voorwaarden een renteloos voor
schot beschikbaar gesteld ten behoeve van de 
Naaml ooze Vennootschap Waterleiding-Maat
schappij ,. oord-Overijssel", nadat die naam
looze vennootschap zal zijn opger icht, en we! 
tot een bedrag van ten hoogste f 160,000. 

2. De uitkeering van het voorschot ge
schiedt in gedeelten, zoo dikwijls daaraan be
hoefte bestaat. 

H et tijdstip der uitbetal ing en de grootte 
van het uit te keeren bedrag worden telken
male door Ons bepaald. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Bygdin, den 18den Juli 1930. 

WILHELMINA. 
De Minister van Arbeid, H andel en Nijverheid, 

T. J . Ve r s c h u u r. 
D e Minister van Financien, de Geer. 

(Uitgeg. 21 Aug. 1930.) 

18 J uli 1930. WET, houdende goedkeuring 
der toetreding tot de op 1 December 1924 
te Brusi;el gesloten overeenkomst, betref
fende het geven van gelegenheid aan sche
pelingen ter koopvaardij om zich voor ge
sl achtsziekten te doen behandelen. S. 335. 

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

dat het wenschelij k is toe te treden tot de op 
1 December 1924 te Brussel gesloten overeen
komst, betreffende het geven van ge legenheid 
aan schepelingen ter koopvaardij om zich voor 
geslachtsziekten te doen behandelen, welke 
toetredi11g op grond van art ikel 58, derde lid, 
van de Grondwet, alleen kan geschieden krach
tens de wet; 

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

Eenig artikel. 
Toetreding voor Nederland (Rijk in Europa) 

tot de op 1 December 1924 te Brussel gesloten 
en nevens deze wet in afdruk gevoegde over
eenkomst, betreffende het geven van gelegen
heid aan schepelingen ter koopvaardij om zich 
voor geslachtsziekten te doen behandelen. 
wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Bygdin, den 18en J ul i 1930. 

WILHELMINA. 
De Minister va.n Arbeid, 

Handel en Nijv e,·heid, 
T. J. Ver s c h u u r. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
Be e I a e r t s v a n B l o k I a n d. 

(Uitgeg. 2 Sept . 1930. ) 

ARRANGEMENT relatif aux facilites a don
ner aux ,narins du com.merce pour le trai
tenient des ,nalad·ies veneriennes. 

Le President de la R epublique Argentine, 
Sa Majeste le Roi des Belges, le President de 
la Republique Cubaine, Sa Majeste le Roi de 
Danemark et d'Islande, le President de la 
Republique de Finlande, le President de la 
Republique Frarn;aise, Sa Majeste le Roi du 
Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-
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Jande et <;Jes Possessions bri tann iques au-dela 
des mers, Empereur des Indes, le P resident 
de la Republique Hellenique, Sa Majeste le 
Roi d'Italie, Son Altesse Serenissime le Prince 
de Monaco, le President de la Republique du 
Perou, Sa Majeste le Roi de Roumanie, Sa 
Majeste le Roi de Suede. reconnaissant l'op
portunite d 'une action commune en vue de 
donner aux marins du commerce les fac ilites 
desirables pour le traitement des maladies ve
neriennes, ont rcsol u de cone! ure un arrange
ment a cet effet et- ont nomme pour plenipo
tentiaires, savoir: 

Le President de la R epublique Argentine: 
M. A. Blancas, Son Envoye Extraordi naire 

et Ministre Plenipotentiaire pres Sa Majeste 
le Roi des Belges; 

Sa Majeste le Roi des Belges: 
M . Hymans, Son Ministre des Affaires 

Etrangeres; 
Le President de la Republique Cubaine : 

M. Luis R. de Miranda y de la Rua, Son 
Envoye E xtraordinaire et Ministre Plenipoten
tiaire pres Sa Majeste le Roi des Belges; 

Sa Majeste le Roi de Danemark et d'Is
lande: 
M. Otto Krag, Son Envoye Extraordinaire 

et Ministre Plenipotenti a ire pres Sa Majestk 
le Roi des Belges; 

Le President de la R epublique de Fin
lande: 
M. Yrji:i Saastamoinen, Charge d'Affaires 

de Finlande pres Sa Majeste le Roi des Bel
ges; 

Le President de la Republique Frarn;iaise: 
M. Maurice H erbette, Ambassadeur de la 

Republique Fran9aise pres Sa Majeste le Roi 
des Belges; 

Sa Majeste le Roi du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande et des Posses
sions britanniques au-delil. des mers, Em
pereur des Indes : 
Le Tres Honorable Sir George Grahame, 

Son Ambassadeur Extraordinaire et Plenipo
tentiaire pres Sa Majeste le Roi des Belges; 

Le President de l a Republique H ellenique: 
M. Nicolas Politis, Envoye Extraordinaire 

et Ministre Plenipotentiaire .pres le President 
de la Republique Franc,aise; 

Sa Majeste le Roi d'Italie: 
M . Orsini Baroni, Son Ambassadeur Extra

ordinaire et Plenipotentiaire pres Sa Majeste 
le Roi des B elges; 

Son Altesse Serenissime le Prince de Mo
naco: 
M. Gustave E. Vandenbroeck, Consul de 

Monaco il. Anvers ; 
Le President de la R epublique du Perou: 

M. Swayne y Mendoza, Charge d' Affaires 
de Perou pres Sa Majeste le Roi des Belges; 

Sa Majeste le R oi de Roumanie: 
M. Henry Catargi, Son ·Envoye Extraordi

naire et Ministre Plenipotentia.ire pres Sa Ma
jeste le Roi des Belges; 

Sa M ajeste le Roi de Suede: 
M. de Dardel, Son Envoye Extraordinaire 

et Ministre Plenipotentiaire pres Sa Majeste 
le Roi des Belges; 

lesquels, appres s'etre communique leurs pleins 
pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont 
convenus des di spos itions su ivantes: 

Art. 1. bes H autes Parties Contractantes 
s'engagent a Creer et i, entretenir dans chacun 
de leurs principaux ports, mari t imes ou flu
viaux, des services venerologiques ouverts a 
tous Jes marins du commerce ou bate I iers, sans 
distinction de nationalite. 

Ces services auront un personnel medical 
specialise et une organisation materielle tenue 
constamment a jour des progres de la science. 
Ils seront installes et fonctionneront dans des 
condi t ions telles que Jes interesses y puissant 
avoir facilement acces. Leur developpement 
sera proportionne, dans chaque port, au mou
vement de la navigation et ils di sposeront 
d'un nombre suffisant de I its d'hopital. 

Art. 2. Les soins medicaux a insi que la 
fourniture des medicaments seront gratuits; 
ii en sera de meme de !'hospitalisation, lors
qu'elle aura ete reconnue necessaire par le 
medecin du service. 

Les malades recevront egalement a t itre 
gratuit Jes medicaments necessaires aux trai
tements a suivre en cours de route et jusqu'a 
la prochaine escale prevue. 

Art. 3. II sera delivre a chaque malade un 
carnet strictement personnel, sur le'quel ii 
pourra n'etre designe que par un numero, et 
ou Jes medecins des <liverses cliniques visitees 
par I ui inscriront: 

a. le diagnostic, avec !'indication sommaire 
des particularites cl iniques relevees au mo
ment de l'examen; 

b. Jes operations faites a la clinique; 
c. Jes prescriptions a su ivre en cours de 

route; 
d. Jes resul tats des examens serologiques 

pratiques dans Jes cas de syphilis (Wasser
mann). 

Ces carnets seront etablis conformement au 
modele ci-annexe. Ils pourront etre ulterieure
ment mo<lifies par voie administrative. 

II est desirable, afin de facil iter la compa
raison, que le recherche de la reaction de 
Wassermann soit faite, a utant que possible, 
su ivant une technique uniforme. 

Art. 4. Les capitaines de navires et Jes pa
trons de bateaux seront tenus de faire con
naitre a leur personnel !'existence des services 
vises dans le present Arrangement. 

Au moment de l'arraissonnement du navire 
ou de sa premiere visite a bord, l'officier sa
nitaire remettra au personnel des n9tices indi
quant Jes lieux et Jes heures des consultations. 

Art. 5. Les Etats qui n'ont pas pris part au 
present Arrangement seront admis a y adherer 
sur ]eur demande. Cette adhesion sera notifiee 
par la voie diplomatique au Gouvernement 
beige et par celui-ci aux autres Gouvernements 
signataires. 

Art. 6. Le present Arrangement sera mis 
en vigueur dans un delai de trois mois a dater 
du jour de l'echange des ratifications. Dans le 
cas ou l'une des Parties Contractantes denon
cerait ]'Arrangement, cette denonciation n'au
rait d'effet qu'a l'egard de cette Partie et cela 
une annee seulement a dater du jour ou cette 
denonciation aura ete notifiee au Gouverne
ment beige. 
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Art. 7. Sau£ decision contra ire a prendre 

par l'une ou l 'autre des Puissances signataires, 
Jes disposit ions du present Arrangement ne 
s'appliqueront pas aux Dominions a Gouver
nement propre, aux Colonies, Possess ions ou 
Protectorats des Hautes Parties Contractantes 
ou aux territoires a J-'egard desquels un man
dat a ete accepte par Jes Parties Contractantes 
au nom de la Societe des Nations. 

Ju L r (S.335) 

I 18 J uli 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 13.) 

Cependant, Jes Hautes P arties Contractantes 
se reservent le droit d'adherer a la Conven
tion, suivant Jes conditions de !'article 5 au 
nom de leurs Dominions a Gouvernement pro
pre, Colonies, Possessions ou P rotectorats, ou 
encore des territoires pour lesquels elles ont 
accepte un mandat au nom de la Societe des 
N ations. Elle se reservent egalement le droit 
de la denoncer separement suivant les condi
tions de I' article 6. 

Art. 8. Le present Arrangement sera ratifie 
et Jes ratifications se1'ont deposees a Bruxell es 
clans le plus bref delai possible. 

En foi de quoi , Jes Plenipotentiaires respec
tifs ont signe le present Arrangement et y ont 
appose leurs cachets. 

Fait a Bruxelles, le ler decembre 1924 en un 
seul exemplaire qui restera depose dans Jes 
arch ives du Ministere des Affaires Etrangeres 
de Belgique, et dont une copie certifiee con
forme, sera remise a chaque Puissance con
tractante. 

Pour I' Argentine: 
Cette signature est donnee ad referendum. 
(L.S.) Alberto Blancas. 

Pour la Belgique: 
(L.S.) Hymans. 

Pour la R epublique Cubaine: 
(L.S.) L . .R. de Miranda. 

Pour le Danemark: 
(L.S.) 0. Krag. 

Pour la Finlande: 
(L.S. ) Yrjo Saastamoinen. 

P our la France et la Tunisia: 
(L.S. ) Maurice H erbette. 

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du 
Nord: 
I declare that my signature applies only to 

Great Britain and Northern Ireland. I reserve 
the right of each of the British Dominions, 
Colonies, Oversea Possessions and Protectora
tes and of each of the territories in respect of 
which a mandate on behalf of the League of 
Nations has been accepted by His Britannic 
Majesty, to accede to the agreement under 
Article 7. 

(L.S.) George Grahame. 
Pour la GL'ece: 

(L.S.) Politis. 
Pour l'Italie: 

(L.S.) Orsini Baroni. 
Pour la Principaute de Monaco: 

(L.S.) Gustave E. Vandenbroeck. 
Pour le P erou : 

(L.S.) G. Swayne y Mendoza: 
Pour l a Roumanie: 

(L.S.) H enry Catargi. 
Pour la Suede: 

(L.S . ) G. de Dardel. 

Onder ,,woning" in art. 13 bedoeld is te 
verstaan de plaats waar de kinderen feite
lijk zijn ondergebracht (i. c. een woon
schuit) . Voor de toepassing van dit art. 
doet niet ter zake of de ouders enz. in de 
gemeente a l of niet zijn gedomicilieerd in 
den zin van art. 74 B. W. of aldaar hun 
hoofdverblijf hebben naar art. 244a Ge
meentewet. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

R. de Jong, wonende in een woonschip, Tiet
je1·ksteradeel n°. 2, tijdelijk voor een vijftal 
maanden (van half Juli tot half December) 
l iggende te Grouw, gemeente Idaarderadeel, 
daarna te Eernewoude, gemeente Tietjerk
steradeel, tegen het beslui t van Ged. Staten 
van Friesland, van 30 October 1929, n°. 92, 
2e afdeeling, waarbij ongegrond is verklaard 
zijn beroep tegen het besluit van den Raad 
der gemeente Idaarderadeel , van 29 Juli 1929, 
waarbij afwijzend is beschikt op zijn verzoek 
om, ingevolge art. 13 der Lager Onderwij swet 
1920, eene vergoeding uit de gemeentekas te 
mogen ontvangen tot een bedrag van f 21.45 
per maand, zijnde <lit het bedrag der kosten 
van vervoer per autobus van 3 zijner leer
plichtige kinderen naar de bij zondere school 
voor gewoon lager onderwijs te Akkrum, ge
meente Utingeradeel; 

Den Raad van State, afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur gehoord, advies van 14 
Mei 1930, n°. 192 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetensch appen van 5 
Juli 1930, n° . 3342, afdeeling Lager Onder
wijs Algemeen; 

0. dat de Raad van Idaarderadeel in zij ne 
vergadering van 29 Juli 1929 afwijzend heeft 
beschikt op het verzoek van R. de Jong, vis
scher te Eernewoude, gemeente Tietjerkstera
deel, tijdelijk verblijvende in een woonsch ip, 
liggende te Grouw, gemeente I daarderadeel, 
om ingevol ge art. 13 der Lager Onderwijswet 
1920 eene vergoeding uit de gemeentekas tP 
ontvangen tot een bedrag van f 21.45 per 
maand, zijnde dit het bedrag de r kosten van 
Yervoer per autobus van 3 zijner leerplichti ge 
kinderen naar de bijzondere school voor ge
woon lager onderwijs te Akkrum ; 

dat de Raad daarbij heeft overwogen, dat 
de adressant zijn hoofdverblij f niet in de ge
meente Idaarderadeel, <loch in de gemeente 
Tietjerksteradeel heeft, welke gemeente, in
dien de adressant recht op de door hem ge
vraagde vergoeding mocht hebben, ingevolge 
art. 13 der Lager Onderwijswet 1920 tot be
tal ing daarvan is aangewezen; dat eenzelfde 
aanvraag van den adressant op <lien grond 
een vorig jaar door den Raad werd afgewe
zen; dat de adressant, blijkens eene bij de 
aanvraag gevoegde toelichting, opnieuw ver
goeding vraagt op grond van een schrij ven 
van Onzen Minister van Financien, dd. 12 
Augustus 1924 luidende: ,,Naar aanleiding 
van een daaror:itrent gedane vraag heb ik de 
eer U mede te deelen, dat aan boord van hun 
vaartuig wonende schippers niet geacht ku.i:i
nen worden in eenige gemeente hoofdverbhJf 
te hebben, zoodat zij niet vall en onder de toe-
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passing van art. 244a, sub 1 of 2 der Ge
meentewet" ; dat, afgescheiden van de vraag, 
of de inhoud van dit schrijven al dan niet op 
een aanvraag als bedoeld bij art. 13 de,· 
Lager Onderwijswet 1920 zou kunnen worden 
toegepast, de adressant niet is een schipper 
als in dat schrijven bedoeld, doch een bewoner 
van een woonschip die ingevol ge art. 3 der 
Wet op de Woonwagens en Woonschepen 1918, 
S. 492, eene bepaalde woonplaats heeft, name
lijk de gemeente Tietjerksteradeel ; 

dat, nadat R. de Jong van <lit besluit bij 
Ged. Staten van Friesland in beroep was ge
komen, <lit Coll ege bij besluit van 30 October 
1929, n° . 92 het beroep ongegrond heeft ver
klaard, uit overweging, dat hunne vergade
ring de meening van den Raad juist acht en 
dus van oorcleel is, clat het verzoek terecht is 
afgewezen; 

dat van het besluit van Ged. Staten R. de 
Jong bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat zijn beroep als visscher hem nood
zaakt gedurencle een groot gedeel te van het 
jaar met zijn woonschip Jigging te kiezen te 
Grouw; dat noch de Raad noch Ged. Staten, 
over deze zaak besl issende, hebben ontkend en 
ook bezwaarlijk kunnen ontkennen, dat dit 
woonschip is te beschouwen als de wooing van 
hem, appellant, en van zijne schoolgaande 
kinderen; dat art. 13 der Lager Onderwijswet 
1920 voor de toekenning van de vergoeding 
van de in clat artikel bedoelde reiskosten on
der meer als voorwaarde stelt, dat de woning 
der leerplichtige kinderen meer dan 4 Kilo
meter verwijderd is van de school, waar het 
voor hen gewenschte onderwijs wordt gege
ven; dat nu niet kan worden ontkend, dat bij 
de indiening van het verzoek aan deze voor
waarde, gelijk ook aan alle andere in dat 
artikel genoemde voorwaarden, geheel werd 
voldaan; dat voorts uit de bewoordingen van 
art. 13, eerste lid, ten duidelijkste blijkt, dat 
deze aanvrage om vergoeding moet worden 
gedaan bij den Raad der gemeente, waar de 
woning der schoolgaande kinderen is gelegen; 
dat naar zijne meening <lit verzoek uitsl uitend 
moet worden beoordeeld naar de in art. 13 
uitdmkkelijk gestelde voorwaarden, zoodat 
vragen omtrent woonplaats en inschrijving in 
het . bevolkingsregister als niet ter zake die
nende rnoeten worden ter zijde gelaten; 

0. dat art. 13 der Lager Onderwijswet. 1920 
bepaalt, dat ten behoeve van ouders, voogden 
of verzorgers van in den leerplichtigen leef
t ijd vallende kinderen, die deze kinderen open
baar onderwijs dan we! bijzonder onderwijs 
van eene bepaalde richting wenschen te doen 
genieten, terwijl de woning dier kinderen 
meer clan 4 ICM. verwijderd is van eene vo01· 
hen toegankelijke school voor gewoon of uit
gebreicl lager onder,vijs, waar het door hen 
gewenschte onderwijs wordt gegeven, desver
langd uit de gemeentekas steun wordt ver
leend ter tegemoetkoming in de kosten, ver
bonden aan het bezoeken van eene op grno
teren afstand van de wooing, doch binnen de 
gemeente of in eene naburige gemeente gele
gen school voor gewoon of uitgebreid lager 
onderwijs, waar het door hen gewenschte on
derwijs gegeven wordt; 

dat onder woning, in deze wetsbepaling be
doeld is te verstaan de plaats, waar de kin- , 

deren feitelijk zijn ondergebracht, terwijl voor 
de toepassing van het genoemde artikel njet 
ter zake doet of de ouders, voogden of ver
wrgers der kinderen in de gemeente al dan 
niet zijn gedomicilieerd in den zin van art. 
74 B. W. of aldaar hun hoofdverblijf hebben 
naar art. 244a der Gemeentewet; 

dat in het onderwerpelijke geval, blijkens 
de stukken, de kinderen van den appell ant 
van half Juli tot half Decembet· 1929 feitelijk 
verblijf hebben gehouden in des appellants 
woonschuit, welke gedurende dit tijdvak lig
plaats had te Grouw in de gemeente Idaarde
radeel; 

dat de ligplaats van deze woonschuit, zijnde 
de woning der kinderen, meer dan 4 K.M. 
was verwijderd van de voor hen toegankelijke 
Christel ijke lagere school te Akkrum in de 
naburige gemeente Utingeradeel , waar het 
voor hen gewenschte onderwijs gegeven werd; 

dat de appellant mitsdien gedurende het 
vermelde tijdvak aanspraak op de in art. 13 
bedoelde tegemoetkoming kan maken; 

dat blijkens een op verzoek van de Afdee
ling van den Raad van State, voor de Ge, 
schi ll en van Bestuur, ingesteld onderzoek de 
kosten van vervoer van des appellants kin
deren, voor zoover deze den leerplichtigen 
leeftij d hadden bereikt, over het tijdvak van 
half Juli tot half December 1929 ongeveer 
f 100 hebben bedragen ; 

dat de financieele omstandigheden van den 
appellant, die niet in de inkomstenbelasting 
is aangeslagen, de vergoeding van dit geheele 
bedrag rechtvaardigen: 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Friesland, van 30 Octo
ber 1929, n°. 92, 2e afdeel ing, en van het 
besiuit van den Raad van Idaarderadeel, van 
29 Juli 1929, te bepalen, dat over het tijdvak 
van half Juli tot half December 1929 aan 
den appellant uit de kas der gemeente Idaar
deradeel steun moet worden verleend ter te
gemoetkoming in de kosten, verbonden aan 
het bezoeken door zijne in den leerplichtigen 
leeftijd vallende kinderen van de Christelijke 
lagere school te Akkrum tot een bedrag van 
f 100. 

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

18 Juli 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 31.) 

Nu volgens verklaring van het gemeente
bestuur zelf aan de hegraafplaats, welke op 
de terreinen van appellanten is ontworpen, 
gedurende de eerste dertig jaren geen be
hoefte hestaat, hebben appellanten tegen 
deze aanwijzing terecht bezwaar gemaakt, 
aangezien het uitbreirungsplan bestemming 
aanwijst voor verdere clan de naaste toe
komst. 

Eveneens is terecht hezwaar gemaakt 
door een appellant, wiens terreinen zijn 
begrepen in een ontworpen ,,groenen gor
del" rondom de gracht eener vroegere 
vesting en door de gemeente voor land- en 
tuinbouwdoeleinden zijn bestemd, aange
zien moet worden aangenomen dat bet. 
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uitzich t op de vestingwallen ook bij eene 
ruime open bebouwing met een plantsoen
strook voldoende is gewaarborgd. 

Een bezwaar, dat niet is gericht tegen de 
vastgestelde wijziging van een uitbreidings
plan; maar tegen dat plan zelI, kan niet 
ter gelegenheid van de goedkeuring der 
onderhavige wijziging, welke niet is een e 
verplichte wijziging, bedoeld in art. 31 
lid 2, worden onderzocht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

onderscheidenlij k M. J. Maas Sr. te Naarden, 
Jae. Smits en Co. te Naarden, F. W. G. 
L inck e. a. en Onzen Minister van Defensie, 
tegen het besluit van Ged. Staten van Noord
H oll and van 15 J anuari 1930, N° . 172, waar
bij een uitbreidingsplan voor die gemeente is 
goedgekeurd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 18 
Juni 1930, N°. 437; 

Op de voo1·dracht van Onzen Minister van 
Arbe id, Handel en Nijverheid van 7 Juli 
1930, N°. 4658 M/P.B.R. , Afdee)ing Volks
gezondheid; 

0. dat Ged. Staten van Noord-Holland bij 
beslu it van 15 J anuari 1930, N°. 172, goed
keuring hebben verleend aan het besluit van 
den R aad der gemeente Naarden van 29 April 
1929 tot vaststell ing van: a. een plan van uit
breiding voor het Zuidwestelijk (Westelijk) 
gedeelte der gemeente; b. een plan tot her
ziening van het plan van uitbreiding, vastge
steld bij raadsbesluit van 24 September 1925, 
voor het Noordwestelijk gedeelte der gemeen
te; c. een plan tot herziening van het plan 
van uitbreiding, vastgesteld bij raadsbesluit 
van 28 J uli 1927 voor het Zuidelijk gedeelte 
der gemeente; 

dat van dit besluit onderscheidenlijk M . J . 
Maas Sr. te Naarden, Jae. Smits en Co. te 
Naarden, F. W. G. L inck e. a. en Onze Mi
nister van Defensie bij Ons in beroep zij n ge
komen; 

dat M. J . Maas Sr. aanvoert, dat zijn ter
rein, door hem in overleg met den eigenaar 
van het aangrenzende terrein bestemd voor 
bouwterrein, in zijn geheel is aangewezen als 
begraafplaats, welke volgens het Gemeente
bestuur zelf gedurende de eerste 30 jaren nog 
niet zal behoeven te worden gebruikt; dat hij 
door dit feitelijke bouwverbod ernstig in zijne 
belangen wordt geschaad, terwijl niet overeen
komstig art. 30, alinea 2, van de Woningwet, 
hem de gronden zijn medegedeeld, waarom 
niet tot aankoop of onteigening is overge
gaan; 

dat Jae. Smits en Co. aanvoeren, dat hun 
terrein, gelegen aan den Rijksweg ,,Amster
dam-Baarn" en aan vaarwater en mitsdien 
bouwterrein van hooge waarde, voor begraaf
plaats is aangewezen, welke volgens het Ge. 
meentebestuur zelf in de eerste 30 jaren niet 
gebruikt zal worden; dat zij dientengevolge 
groot verlies zullen lijden ; 

dat F. W' . G. Linck e. a. aanvoeren, dat 
hunne gronden zijn begrepen in den ontwor
pen zoogenaamden groenen gordel rondom de 
vestinggracht en voor land- en tuinbouwdoel
einden zijn bestemd ; dat hiermede tot Jrnnne 

schade op deze gronden een beperkt bouwver
bod is gelegd; dat in 1926 het ingevolge de 
Kringenwet op deze gronden rustende bouw
verbod was opgeheven; dat in het vooruit
zicht van deze opheffing de gronden reeds 
sedert ta] van jaren in waarde waren geste
gen; dat deze waarde thans weer wordt ge
drukt door het beperkte bouwverbod; 

dat het uitzicht op de oude vesting veel 
mooier bewaard blijft wanneer langs de ves
tinggracht over hunne perceelen eene kade of 
wandeling wordt geprojecteerd en de terreinen 
als villapark worden geexploiteerd ; dat dit 
een beteren indruk maakt clan een groene gor
del van deels bouw-, deels wei land, anderdeels 
tuingrond en scheepswerf met onooglijke ver
vallen opstallen, mesthoopen en vaalten voor 
afval; dat door de bestemming tot landelijk 
dee! het plan doelmatigheid mist en ook stede
bouwkundig onjuist is; dat aan het uitbrei
dingsplan voor een weinig groeiende gemeente 
als Naarden geen aanleiding bestaat; 

dat Onze Minister van Defensie aanvoert, 
dat hij er bezwaar tegen heeft, dat het Rijk 
niet op de zoogenaamde Schapenmeent lood
sen, bestemd voor berging van mobilisatiegoe
deren , vrijelijk zou kunnen vernieuwen, ver
grooten of vermeerderen; 

0. ten aanzien van de bezwaren van lVI. J . 
Maas Sr. en Jae. Smits en Co., dat deze be
zwaren gegrond zijn, aangezien volgens ver
klaring van het Gemeentebestuur van Naarden 
zelf aan de begraafplaats, welke op hunne 
terreinen is ontworpen, gedurende de eerste 
dertig jaren geen behoefte bestaat, zoodat het 
uitbreidingsplan, in stede van aan te wijzen 
de bestemming dezer gronden voor de naaste 
toekomst, bestemming aanwijst voor verdere 
dan de naaste toekomst; 

0. ten aanzien van de bezwaren van F. W. 
G. Linck c.s., dat ook deze bezwaren gegrond 
zijn, daar met den Hoofdinspecteur van de 
Volkshuisvesting moet worden aangenomen, 
dat het uitzicht op de vestingwall en, ter wille 
waarvan de gemeente de gronden dezer appel
lanten voor land- en tuinbouwdoele inden heeft 
bestemd, ook bij een ruime open bebouwing 
met een plantsoenstrook voldoende is gewaar
borgd ; 

0. ten aanzien van het bezwaar van Onzen 
Minister van Defensie, dat · dit bezwaar onge
grond is, omdat dit niet is gericht tegen de 
wijziging van het uitbreidingsplan, dat geldt 
voor de Schapenmeent, maar tegen dit uit
bre idingsplan zelf, welk bezwaar niet ter ge
legenheid van de goedkeuring van de onder
havige wijziging, welke niet is eene verpl ichte 
wijziging, bedoeld in art. 31, l id 2, van de 
·woningwet, kan worden onderzocht; 

Gezien de Woningwet; . 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

1 °. het beroep van Onzen :Min ister van De
fensie ongegrond te verklaren; 

2°. met handhaving overigens van het be
sl uit van Ged. Staten van Noord-Holl and, 
waarbij goedkering is verleend aan het be
sluit van den Raad der gemeente Naarden 
van 29 April 1929 tot vaststell ing van: a. een 
plan van uitbreiding voor het Zu idwestelijk 
(Westelijk gedeelte der gemeente; b. een 
plan tot herziening van het p lan van uitbrei
ding, vastgesteld bij raadsbesluit van 24 Sep-
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tember 1925, voor bet oordwestelijk gedeelte 
der gemeente; c. een plan tot herziening van 
het plan van uitbreiding, vastgesteld bij raads
besl uit van 28 Juli 1927 voor het Zuidelijk 
gedeelte der gemeente, het genoemde besluit 
van Ged. Staten te vernietigen, voor zoover 
de daarbij verleende goedkeuring betreft de 
in het plan aangewezen vorenbedoelde gron
den, behoorende aan M. J . Maas Sr., Jae. 
Smits en Co., F. W . G. Linck, F. L. A. van 
Dorsser, de Weduwe Andriessen-Calis, H. 
Post, de. Naamlooze Vennootschap tot exploi
tatie van onroerend goed ,,Christiaan Pieter", 
gevestigd te Amsterdam, en D. Wiegmink. 

Onze Minister van Arbeid, H andel en Nij. 
verheid is belast , enz. (A. B.) 

18 Juli 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Drankwet Art. 28 10 jo. art. 8, l • lid 90.) 

De tekst der wet laat geen t""jfel be
staan aan de toepasselijkbeid van de beide 
nummers 9° van art. 8. 

Al is het mogelijk niet de bedoeling van 
den wetgever geweest, door de wijzigings
wet van 29 Juni 1925, S. 280, behalve een 
nieuwen grond voor weigering eener ver
gunning, ook een nieuwen grond voor in
trekking in het leven te roepen, zoo blijkt 
daarvan noch uit de geschiedenis, noch 
uit den tekst. Derhalve moet worden aan
genomen dat intrekking eener vergunning 
ook kan plaats hebben op grond dat de 
belanghebbende niet meer de beschikking 
heeft over de localiteit, waarvoor de ver
gunning was verleend. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 15 Mei 
1930, N°. G.-549, Afdeeling Volksgezondheid 
en van Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw van 21 Mei 1930, n°. 
5834, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; be
treffende het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland, d.d. 27 November 1929, 
n°. 162, waarbij werd gegrond verkl aard het 
beroep, ingesteld door H . A. van Meurs te 
Heemstede tegen het besluit van Burgemeester 
en Wethouders van H eemstede, d.d. 10 April 
1929, waarbij de ten name van H. A. van 
Meurs staande vergunning voor den verkoop 
van sterken dra nk in het klein voo1· gebruik 
ter plaatse in het perceel, Valkenburgerpl ein 
n°. 9 te H eemstede, werd ingetrokken; 

0. dat bij besluit van Burgemeester en Wet
houders van Heemstede d .d. 23 November 
1927, aan Hubertus .Antonius van Meurs ver
gunning is ve rl eend voor den verkoop van 
sterken drank in het klein voor gebruik ter 
plaatse van verkoop in de beneden-voorlocali 
teit en de boven-voorlocaliteit van het per
ceel Valkenburgerplei n n°. 9; 

0. dat Burgemeester en Wethouders van 
Heemstede bij besluit van den l0den April 
1929 de vergunning van H. A. van Meurs, 
diP op 10 April 1929 niet meer de beschikking 
had over bovengenoemde locali teiten, hebben 
ingetrokken; 

dat de intrekking geschiedde op grond van 
artikel 28, 1°., juncto artikel 8, eerste lid, 9°., 
(wanneer de verzoeker niet de beschikking 

heeft over de localiteit, waarvoor hij de ver
gunning vraagt) der Drankwet, welke laatste 
bepaling kracht van wet had op het t ijdstip, 
waarop de vergunning werd verleend, te weten 
23 November 1927 ; 

0. dat het bij Ged. Staten van Noord-Hol
land ingesteicie oeroep van H. A. van Meurs 
d.d. 22 April 1929, door dit Coll ege bij be
sluit van 27 November 1929, n°. 162, werd 
gegrond verklaard, omdat het door Burge
meester en Wethouders aangehaalde eerste 9°. 
van artikel 8, eerste lid, der Drankwet tijdens 
de behandeling van de wijzigingswet van 29 
Juni 1925, S. 280, achter 8°. is ingelascht, 
zonder dat daarbij de volgende nummers zijn 
vernummerd en zonder dat in de verwijzing in 
artikel 28, 1 °. naar verschillende bepalingen 
van artikel 8, eerste lid, wijziging is gebracht; 

dat, naar de meening van Ged. Staten voor
noemd, onder deze omstandigheden moet wor
den aangenomen, dat de verwijzing in artikel 
28, 1 °., betrekking heeft op het bestaande en 
gehandhaafde tweede 9°. van artikel 8, eerste 
lid, en geenszins op het bij amendement inge
laschte eerste 9°.; 

dat hiervoor, naar de meening van Ged. 
Staten, te meer aanlei ding bestaat, omdat uit 
de geschiedenis van de tot standkoming van 
voormelde wijzigingswet niet blijkt va n eenige 
bedoeling bij den wetgever, om door de inlas
sching van een nieuw 9°. , behalve een nieu
wen grond voor de weiger ing van eene ver
gunning, ook een nieuwen grond voor de in
trekking van eene vergunning in het !even te 
roe pen; 

0 . dat de tekst der wet geen twijfel laat 
bestaan aan de toepasselijkheid van de beide 
nummers 9°. van artikel 8, der Drankwet en 
dat, al is het mogelijk niet de bedoeling van 
den wetgever geweest, behalve een nieuwen 
groncl voor de weigering eener vergunning, 
ook een n ieuwen grond voor de intrekking 
eener vergunning in het !even te roepen, van 
die bedoeling noch uit de geschiedenis, noch 
uit den tekst der wet iets blijkt en bovendien 
de bedoeling van den wetgever nooit mag lei
den tot een interpretatie, we! ke niet in over
eenstemming is te brengen met den duidelij
ken tekst der wet; 

0. derhalve, dat het besluit van Ged. Staten 
van Noorcl-Holland dd. 27 November 1929, 
n°. 162, waarbij werd gegrond verklaard het 
beroep van H. A. van Meurs tegen het besluit 
van Burgemeester en Wethouders van H eem
stede dd. 10 April 1929 is in strijd met artikel 
28, 1 °. juncto artikel 8, eerste I id, eerste 9°. 
der Drankwet en derhalve is in strijd met de 
wet; 

Gel et op de Drankwet en op ,u-tikel 166 cler 
Provinciale wet; 

Den R aad van State gehoord (advies van 17 
Juni 1930, N°. 35); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbe id, H andel en 1 ij vcrheid en 
van Onzen Minister van Staat, Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 26 
Juni 1930, N °. 971 G, Afdeeling Volksge
zondheid en van 7 Juli 1930, 0

• 7708, Af
deeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en ve rstaan: 
het besluit van Ged. taten van Noord

Hollancl d.d. 27 November 1929, N° . 162, 
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waarbij werd gegrond verklaard het beroep 
van H. A. van ?i-1eurs tegen het besluit van 
Burgemeester en Wethouders van H eemstede 
dd. 10 April 1929, waarbij de ten name van 
H. A. van Meurs staande vergunning voor 
den verkoop van sterken drank in het klein 
voor gebruik ter plaatse van verkoop, in het 
perceel Valkenburgerplein °. 9 te H eem
stede, werd ingetrokken, te vern ietigen wegens 
strijd met de wet; 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij-
verheid is belast, enz. (A. B.) 

18 Juli 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 4 j0 • art. 153 Gemeente
wet.) 

Een verordening kraohtens art . 4 2° der 
Hinderwet, die tengevolge heeft dat eene 
bestaande particuliere slagerij, welker be
drijfsuitoefening ten voile beantwoord a-an 
de bepalingen der wet, gedwongen wordt 
gebruik to maken van een sla-chthuis, door 
vakgenooten opgericht in hun eigen par
ticulier belang, en die zoodoende de con
currentie door even goed geoutilleerde 
slagerijen verhindert, is in strijd met het 
algemeen belang. 

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

Arbeid, Handel en ijverheid en van Onzen 
Minister van Staat, Minister van Binnenland
sche Za ken en Landbouw van 13 J anuari 
1930, N°. 15 H ., Afdeeling Arbeid en van 25 
Januari 1930, N °. 572, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur : 

0. dat door den Raad der gemeente Go
Tinchem, in zijne vergadering van 12 Juli 
1928 krachtens art. 4, onder 2° ., der Hinder
wet eene verordening is vastgesteld, waarbij 
voor het oprichten, hebben of gebruiken van 
slachterijen, vilderijen, penserijen en inrich
tingen, bestemd tot bewaring of verwerking 
van bloed of dierlijken afval, worden aange
wezen de terreinen, gelegen ten Oosten van de 
lijn Visschersdijk, Burgstraat, Dalemstraat 
(met doortrekking van de lijn dezer laatste 
straat tot aan de rivier de Merwede) alsmede 
de terreinen, gelegen ten noorden van het 
kanaal van Steenenhoek en tevens westel ijk 
van de lij n Bullekenslaan- Mollenburgsche
weg, en waarbij voorts wordt verboden elders 
in de gemeente de bedrijven uit te oefenen, 
waartoe de oprichting of het gebruik van een 
der bovenbedoelde inricht ingen vereischt 
wordt, tenzij van <lit verbod door den Raad 
ontheffing is verleend; 

dat Mr. H . J. Biegel te Gorinchem, al s 
gemachtigde van P. H . Smits, aldaar, zich tot 
Ons heeft gewend met een adres, waarbij hij 
verzoekt de bovenbedoelde verordening te ver
nietigen, daarbij onder meer aanvoerende, dat 
de aanleiding tct het vaststellen dier veror
dening deze is geweest, dat de te Gorinchem 
hun bedrijf uitoefenende slagers, met uitzon
dering van Smits voornoemd, zich hebben ver
eenigd tct eene coiiperatieve vereeniging, die 
een slachthuis heeft gesticht en die, ten einde 
Smits zoo mogelijk te dwingen oo~ tot de 
Vereeniging toe te treden, tot den gemeente
raad het verzoek heeft gericht om eene ver-

ordening vast te stellen, krachtens art. 4, on
der 2°., der Hinderwet ; dat de gemeenteraad 
daarna eene zoodanige verordening heeft vast
gesteld; dat in het belang der open bare orde 
en gezondheid bedoelde verordening echter 
niet noodig is; dat toch geen schade voor de 
gezondheid is te duchten van een slachterij, 
als bij de verordening verboden, welke aan de 
eischen door of krachtens de Vleeschkeurings
wet thans gesteld, voldoet en dat daarvan ook 
geen gevaar voor de openbare orde valt te 
vreezen, vermits in de gemeente Gorinchem 
geen bepaalde woonwijken, villaparken of an
dere deelen aan te wijzen zijn, waarvan het 
karakter of de bestemming niet zou strooken 
met de aanwezigheid van een dergelijke in
richting; 

0 . dat de verordening van den Raad der 
gemeente Gorinchem ten gevolge heeft, dat 
eene bestaande particuliere slagerij, welker 
bedrijfsuitoefening ten voile beantwoordt aan 
de bepalingen der wet, gedwongen wordt ge
bruik te maken van een slachthuis, door vak
genooten opgericht in hun eigen particul ier 
belang en zoodoende de concurrentie door 
even goed geoutilleerde slagerijen verhindert; 

dat bedoelde verordening mitsdien in strijcl 
is te achten met het algemeen belang; 

Gel et op art. 153 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 11 

Maart 1930, n°. 32 ); 
Gelet op het nader rapport van Ooze voor

noemde Ministers van 25 Juni 1930, n°. 443 
H., Afdeeling Arbeid en van 5 Jul i 1930, n°. 
7612, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
de verordening, vastgesteld door den Raad 

der gemeente Gorinchem in zijne vergadering 
van 12 Juli 1928, krachtens art. 4, onder 2°., 
der Hinderwet, te vernietigen wegens strijd 
met het algemeen belang. 

Onze Minister van Arb id, Handel en Nij-
verheid is belast, enz. (A. B.) 

18 Juli 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armonwet Art. 39.) 

Bij de be lissing over de vraag, waar 
patiente woonpla.ats had toen de rechter
lijke machtiging tot plaatsing in een krank
zinnigengesticht werd aangevraagd, doet 
niet, terzake of zij op het tijdstip wa.arop 
zij a.ls dienstbode door een landbouwer in 
di.enst is genomen, bij wien zij inwoonde 
en in wiens huis zij werkelijk verbleef, of 
na dat tijdstip, in staat was tot het vestigen 
van een hoofdverblijf. Immers verkreeg zij 
op bedoeld tijdst-ip ingevolge art . 79 B. W . 
woonplaats in de gemeente waar haar werk
gever woonde, die zij sedert, tot de aan
vrage der rechterlijke machtiging, behield . 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Besli sende het geschil over de woonplaats 

van de armlastige krankzinnige M . van Scha
gen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 18 
Juni 1930, n°. 424; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
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Landbouw van 9 Juli 1930, n°. 1910, Alu. 
... .\.rmwezen; 

0. dat Maria van Schagen, geboren te Zoe
terwoude, den 3en J uni 1896, omstreeks 1916 
ter verpleging werd opgenomen in het gesticnt 
,,Endegeest" te Oegstgeest en daarna in een 
krankzinnigengesticht te Venray; dat zij uit 
<lit laatste gesticht op 10 September 1923 met 
proefverlof werd heengezonden en op den lOen 
September 1924 als genoegzaam hersteld werd 
ontslagen; dat zij na haar vertrek uit dit ge
sticht achtereenvolgens bij versch illende fami
lies in dienstbetrekking trad; dat zij op 11 
October 1926 te Sassenheim in betrekking 
trad bij Th. Kortekaas, <loch ongeveer een 
jaar later deze laatste aan haar familie te 
Zoeterwoude mededeelde, dat hij haar niet !an
ger in huis kon houden; dat zij echter bij Th. 
Kortekaas bleef inwonen, totdat zij op 17 J uni 
1929 in het krankzinnigengesticht voor vrou
wen Sint Maria te Noordwijk werd opgeno
men ; 

dat Burgemeester en Wethouders van Sas
senheim aan Gerleputeerde Staten van Zuid
Holland hebben medegedeeld, dat de patiiinte 
h. i. niet geacht kan worden, in hunne ge
meente woonplaats 'te hebben gehad ten tijde, 
dat de rechterlijke machtiging om haar in een 
gesticht op te nemen, werd aangevraagd; 

dat Onze Commissaris in Zuid-Holland tot 
den Inspecteur van het Krankzinnigenwezen 
de vraag heeft gericht, of de patiiinte op 11 
October 1926 of later tijdens haar verblijf te 
Sassenheim in staat was tot het vestigen van 
een hoofdverblijf; 

dat de Inspecteur de vraag in ontkennenden 
zin heeft beantwoord; 

dat Ged. Staten in verband hiermede Onzen 
Minister hebben voorgesteld, de verpleegkosten 
voor rekening van het Rijk te nemen, waartoe 
Onze Minister aanvankel ijk niet bereid is be-
vonden; · 

0. dat de patiiinte op 11 October 1926 door 
den landbouwer Th. Kortekaas, wonende te 
Sassenheim, in dienst is genomen en zij in
woonde bij haren werkgever in wiens hu is zij 
werkelijk verbleef; 

dat zij dus op <lien datum, ingevolge art. 79 
B. \¥., haar woonplaats kreeg te Sassenheim; 

dat zij die woonplaats nog had, toen om
streeks 17 Juni 1929 de rechterlijke machtiging 
om haar in een krankzinnigengesticht op te 
nemen, werd aangevraagd; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de gemeente Sassenheim aan te wijzen als de 
woonplaats van de armlastige krankzinnige 
Maria van Schagen voor de toepassing van 
art. 39 der Armenwet. 

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

18 Juli 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 40.) 

Nu vaststaat dat de gemeenteveldwach
ter te V., handelend krachtens stilzwijgende 
machtiging van het bestuur dier gemeente, 
aan den armlastige een spoorkaartje en een 
bedrag van f 2.50 heeft verse haft, en voorts 
moet worden aangenomen, dat de a rm-

lastige niet op grond van eigen inzicht de 
gemeente V. heeft verlaten, <loch hij daar
toe l>ewogen is door meergemelden ge
meenteveldwachter, is art. 40 ten dezen 
van toepassing. 

Wij vVILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschi l over de betaling der 

kosten van ondersteuning van den armlastige 
H . H. Tholen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 18 
J uni 1930, n°. 438; 

Op <le voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 9 Juli 1930, n°. 1898, afd. A.; 

0. dat Hermann Heinrich Tholen, geboren 
te Emmen 5 Februari 1903, omstreeks den 
18en Mei 1928 van Bargercompascuum te 
Vriezenveen kwam, waar hij voor den onder
baas G. Gossenvoort werkte op de veenderij 
van Gebrs. de Minke en waar hij bij Wolter 
Klinkien in den kost kwam; dat hij ongeveer 
19 Juni 1929 op het werk ziek werd, in zwijm 
vie! en sindsdien geregeld zenuwaanvallen 
had; dat, aangezien het om die red en voor 
den genoemden Klinkien onmogelijk werd 
hem !anger bij zich in huis te houden, hij hem 
op 6 Juli verzocht het huis te verlaten, waar
op, toen daaraan niet werd voldaan, de hulp 
van den gemeente-veldwachter J. Webbink 
werd ingeroepen, die aanried Tholen, zoo 
noodig met zijn, Webbink's hulp, buiten de 
deur te zetten; dat, nadat zulks aan Tholen 
was medegedeeld, deze zijn goed inpakte en 
vroeg waar hij nu heen moest gaan, waarop 
hij door Klinkien werd verwezen naar den 
veldwachter Webbink, naar wien hij zich, ver
gezeld van Klinkien's zoontje, begaf; dat de 
genoemde veldwachter Webbink, die aan Tho
len te voren reeds had aangeraden naar zijne 
moeder te Erica, gemeente Emmen, te gaan, 
mede met het oog op eene betere verpleging, 
hem, daar hij vcrklaarde geen geld te hebben, 
een spoorkaartje naar Nieuw-Amsterdam en 
bovendien f 2.50 verschafte en hem te Vrooms
hoop op den tre in zette, hoewel Tholen hem 
intusschen weder had medegedeeld, dat hij bij 
zijne moeder niet kon wezen, omdat die bij 
een ander inwoonde en geen plaats voor hem 
had; dat Tholen bij de aankomst van dezen 
trein aan het station Nieuw-Amsterdam der 
Noord-Oost-Locaalspoorweg-Maatschappij, ge
legen in de gemeente Sleen, wederom een 
zenuwtoeval bleek te hebben gekregen, waar
op hij met vier man uit den trein moest wor
den verwijderd en op een draagbaar moest 
worden vastgebonden; dat, aangezien de ont
boden geneesheer verschijnselen van eene nier
aandoening bij den patient meende te moeten 
constateeren, hij na gepleegd overleg met een 
raadslid der gemeente Sleen, per autobus naar 
het ziekenhuis te Coevorden werd vervoerd; 

dat Burgemeester en Wethouders van Steen, 
van meening, dat zich hier een geva l, a ls be
doeld in art. 40 der Armenwet heeft voorge
daan, toen Burgemeester en Wethouders van 
Vriezemeen weigerachtig bleken de door het 
gemeentebestuur van Sleen ter zake tot een 
bedrag van f 57.10 voorgeschoten kosten aan 
dit gemeentebestuur terng te betalen, door 
tusschenkomst van Ged. Staten van Drenthe 
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deze aangelegenheid ter beslissing aan Ons 
hebben voorgelegd; 

0. dat bl ijkens de overgelegde stukken de 
gemeente-veldwachter te Vriezenveen, J. \Veb
bink, handelende krachtens stilzwijgende 
machtiging van het Bestuur dezer gemeente, 
den zesden Juli 1929 aan H. H . Tholen een 
spoorkaartje naar Nieuw-Amsterdam benevens 
een bedrag van f 2.50 heeft verschaft; 

dat voorts op grond van deze stu kken moet 
worrlen aangenomen, dat H. H . Tholen vo01·
noemd niet op grond van eigen inzicht de ge
meente Vriezenveen heeft verlaten, doch hij 
daartoe bewogen is door den meergemelden 
gemeente-veldwachter, die van oordeel was, 
dat het het beste was, indien Tholen naar 
zij ne moeder te Erica ging; 

dat dus tot de komst van H. H . Tholen, 
van wien vaststaat, dat hij bij zijne komst in 
de gemeente Sleen in een toestand verkeerde, 
d ie ondersteuning noodzakelij k maakte, in de 
laatstgenoemde gemeente invloed van wege 
Burgemeester en Wetho1.1ders of van den Bur
gemeester van Vriezenveen, heeft medege
werkt· 

dat 'mitsdien termen aanwezig zijn de door 
het gemeentebestuur van Sleen in deze ge
maakte kosten van ondersteuning ten laste 
van de gemeente Vriezenveen te brengen ; 

Gez ien de Armen wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te beslissen dat de f 57.10 bedragende, door 
het gemeentebestuur van Sleen betaal de kos
ten van ondersteuning van H. H. Tholen ko
men ten laste van de gemeente Vriezenveen. 

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

18 Juli 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 125.) 

Een school, waarvoor geen rijksver
goeding is toegekend, behoort niet tot de 
scholen, als in art-. 88 bedoeld. Nu blijkens 
de onherroepelijk geworden beslissing van 
den Minister van 0., K. en W. de onder
havige school na 31 Mei 1929 niet meer 
voor rijksvergoeding in aamnerking kwam, 
was appellant, aan wien op 29 Juli 1929 
ontslag is verleend wegens opheffing der 
school, op bet tijd5tip van zijn ontslag niet 
onderwijzer aan een school , a ls bedoeld in 
art. 88, zoodat de Minister terecht art. 125 
op hem niet van toepassing heeft geacht . 

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

H. M. A. H. Knipper te Vlissingen, gewezen 
onderwijzer aan eene bijzondere school voor 
uitgebreid lager onderwijs te Sappemeer, te
gen de beschikking van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 4 
April 1930, n°. 9177 I , Afd. L. 0 . F., waarbij 
hij niet-ontYankelijk is verklaard in zijn ver
zoek om in het genot van wachtgeld te worden 
geste l d als gewezen onderwijzer aan de bijzon
<lere school voor uitgebreid lager onderwijs, 
Zui<lerstraat 51, te Sappemeer; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 24 
Juni 1930, n°. 435; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 Jul i 1930, n°.12007, afd. L. 0. F.; 

0. dat Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen, bij bovengenoemd be
slu it H. M. A. H. Knipper, gew.ezen onder
wijzer aan de bijzondere school voor uitge
breid lager onderwijs, Zuiderstraat 51 te Sap
pemeer, uitgaande van het Kerkbestuur van 
den Heiligen Willibrordus a ldaar, niet-ont
vankelijk heeft verklaard in zijn verzoek om, 
in verband met het hem 29 Juli 1929 we gen 
opheffing dier school met ingang van 1 
Augustus 1929 verleend ontslag, in het geno 
van wachtgeld te worden gesteld, daarbij o. a . 
overwegende, dat bij de beschikking van On
zen M inister van Onderwijs, K unsten en We
tenschappen van 14 Februari 1930, n°. 7469, 
afdeeling L . 0. F., is beslist dat deze school 
in 1929 slechts gedurende het tij dvak van 1 
Januari tot en met 31 Mei 1929 heeft voldaan 
aan de eischen en voorwaarden, op het be
komen van de Rij ksvergoed ing gesteld; dat 
tegen deze beschikking geen beroep is inge
steld, waardoor zij onherroepelij k is gewor
den; dat, vermi ts deze school ten tij de van 
het ontslag van dezen onderwijzer niet was 
eene school, als bedoeld in art. 88 der Lager
Onderwijswet 1920, de adressant derhal ve niet 
behoort tot de onderwijze,·s, bedoeld in art. 
125 dezer wet; 

dat van dit besluit H. M. A. H. Knipper 
voornoemd, bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat Onze Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen ten onrechte de· 
opvatting huldigt, dat onder scholen, als be
doeld in art. 88, waarvan sprake is in art. 
125 der wet, moeten worden verstaan de scho
len, welke voo1· rijksvergoeding in aanmerking 
komen; dat eene zoodanige interpretatie geen 
steun vindt in de letter van art. 88; dat naar 
zijne meaning het bepaalde in art. 88 geen 
andere strekki ng heeft dan aan te geven, 
welke scholen voor de daar bedoelde vergoe
ding 'uit de openbare kassen in aanmerking 
kunnen komen, en als zoodanig aanduidt de 
bijzonclere scholen, welke voldoen aan de voor
schriften der artt. 89 tot en met 96; dat dan 
ook, wanneer in art. 125 gesproken wordt van 
,,scholen, als bedoeld in art. 88" daaronder 
moeten worden verstaan scholen, welke vol
doen aan de voorschriften van de artt. 89 tot 
en met 96, al zuilen dit in den regel wel scho
len zijn, welke tevens voor vergoeding uit de 
publieke kassen in aanmerking komen; dat 
dan ook naar zijn oordeel de bovenbedoelde 
ui tgebre id lager onderwijsschool ten tijde van 
zijn ontslag was eene school, als bedoeld in 
art. 88, in den zin van art. 125, omdat zij OJ} 

dat tij dsti p aan de voorschriften van de artt. 
89 tot en met 96 voldeed; clat de wetgever 
met het opnemen van de in het eerste lid van 
art. 125 neergelegde beperkende bepal ing geen 
andere bedoeling kan hebben gehad, dan om 
van het genot van wachtgeld uit te sluiten de 
leerkrachten van scholen, we l ke, omdat zij 
niet voldoen aan de voorschriften van de artt. 
89 tot en met 96, voor de vergoeding uit de 
publieke kassen niet in aanmerking komen; 
dat het echter niet in overeenstemming met 
de bedoeling van den wetgever kan zij n, het 
genot van het wachtgeld ook te onthouden 
aan leerkrachten van eene school die zooals 
in casu steeds voor vergoeding u it de open
bare kassen is in aanmerking gekomen, doch 
die, door eene onvoorziene omstandigheid niet 
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aan de eene of andere voorwaarde voldoende, 
niet !anger op subsidie aanspraak kan maken 
en deswege opgeheven wordt; dat hij ver
zoekt, hem het gevraagde wachtgeld alsnog 
we te kennen; 

0. dat de meening van den appellant, dat 
in art. 125 der Lager-Onderwij swet 1920 onder 
scholen, als bedoeld in art. 88 dier wet, zciu
den zijn te verstaan scholen, welke zonder 
meer voldoen aan de voorschriften der artt. 
89 tot en met 96, niet aanvaard kan worden, 
aangezien in het genoemde a rt. 88 sprake is 
van scholen, waarvan de kosten van instand
houding uit de openbare kassen aan de school
besturen worden vergoed; 

dat hieruit volgt, dat een school , waarvoor 
geen Rijksvergoeding is toegekend, niet be
hoort tot de scholen, als in art. 88 der wet 
bedoeld; 

dat blijkens de onherroepelijk geworden be
slissing van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 14 Februari 
1930, n° . 7469, afdeeling L. 0. F., de onder
havige school na 31 Mei 1929 niet meer voor 
Rijksvergoeding in aanmerking kwam; 

dat, nu den appellant op 29 Juli 1929 met 
ingang van 1 Augustus 1929 ontslag is ver
leend, h ij op het tijdstip van zijn ontslag niet 
was onderwijzer aan eene school, als bedoeld 
in art. 88 der wet; 

dat dus Onze Minister terecht art. 125 der 
wet niet op den appellant van toepassing 
heeft geacht; 

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

het beroep onge"grond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

vVetenschappen is belast enz. (A. B .) 

22 Juli 1930. BESLUIT tot herziening van 
de attributen van de kantoren Eede en 
Sluis. S. 336. 

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

Financien van 16 Juli 1930, n°. 202, afdee
ling Invoerrechten en Accijnzen; 

Gezien de artikelen 37, 38, 42, 43, 66 en 75 
der Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n°. 38), artikel 97 der wet van 
20 Juni 1862 (Staatsblad n°. 62), artikel 35 
der wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 127) 
en artikel 4 der Suikerwet 1924 (Staatsblad 
n° . 425); 

Gelet op de Koninklijke beluiten van 12 
Juni 1839 (Staatsblad n°. 22), 28 April 1843 
(Staatsblad n°. 17) , 12 December 1845 (Staats
blad n°. 70), 15 April 1872 (Staatsblad n° . 
47) en 11 December 1886 (Staatsblad n°. 
185) ; 

Habben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. De kantoren Eede en Sluis worden 
voor het verkeer te lande - het laatste mede 
voor het verkeer op de Vaart van Brugge -
opengesteld: 

a. a ls expeditiekantoor zoowel voor accijns
goederen als voor accijnsvrije goederen; 

b. als betalingskantoor op den voet van ar
tikel 42 der voormelde Algemeene Wet ; 

c. voor den uitvoer van alle goederen (met 
inbegrip van gedistilleerd en wijn), ook met 

afschrijving of teruggaaf van den accijns; 
d. voor den doorvoer. 
2. E ede wordt aangewezen als losplaats en 

kantoor, bedoeld bij artikel 4 der voormelde 
Suikerwet, doch uitsluiteud voor zooveel be
treft de soorten van suiker, genoemd in ar
tikel 1, § 1, lrs. c en d, dier wet. 

3. De Koninklijke besluiten van 28 April 
1843 (S taatsblad n°. 17) en 12 December 
1845 (Staatsblad n°. 70) zijn ten aanzien van 
het kantoor Eede vervallen. 

4. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 15 Augustus 1930. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Bygdin, den 22sten Juli 1930. 
WILHELMINA. . 

De Minister van Financien, de Gee r . 
(Uitgeg. 4 Augustus 1930.) 

22 Jul i 1930. BESLUIT tot uitvoering van 
het bepaalde sub 2 van het Eenig artikel 
der wet van 26 Juni 1926 (Staatsblad n°. 
210), gewijzigd bij de wet van 14 Juni 
1930 (Staatsblad n°. 246) , houdende na
dere bestemming van de bezittingen van 
het Koninklijk Nationaal Steuncomite. 
s. 337. 

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

Financien en van Arbeid, Handel en Nijver
heid van 2 Juni 1930, n°. 100, Generale The
saurie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 Juli 1930, n° . 13) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 17 Juli 1930, n° . 200, 
Gener a le Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen als volgt: 

Art. l. Behoudens het bepaalde in artikel 2 
worden de uitkeeringen, bedoeld sub 2 van 
het Eenig artikel der wet van 26 Juni 1926 
(Staatsblad n° . 210) , gewijzigd bij de wet 
van 14 Juni 1930 (Staatsblad n° . 246) , ver
leend tot een z66danig bedrag, dat door den 
betrokkene genoten wordt 280 pet. van het 
hem v66r de wet van 29 Mei 1920 (Staatsblad 
n°. 283) toekomende pensioen. 

2. 1. De bijslag wordt niet verleend, in
dien of voorzoover de inkomsten daardoor zou
den overschrijden een bedrag als hieronder is 
aangegeven: 

.ls " .ls 
"" ~ C: ",:: et """ .., !:: 

'O.., " 
]~ 'O O Ei g Ei 

~ E 1l) ... " ~"" """" """ Voor een bij familie in- gld. gld. gld. 
wonend persoon ...... ... .. .... 600 650 700 

Voor een op zichzelf 
staand persoon ............... 700 750 800 

Voor hoofd va.n een ge-
zin van 2 person en .... ... ..... 900 975 1050 

Voor hoofd van een ge-
zin van 3 personen ............ 1000 1075 1150 

Voor hoofd van een ge-
z1n van 4 personen .. .. ...... .. 1100 1175 1250 

Voor hoofd van een ge-
zin van 5 personen ........... . 1200 1275 1350 
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2. Voor elken persoon meer, waaruit het 
gezin bestaat, worden de laatstgenoemde be
dragen telkens met f 100 verhoogd. 

3. Voor de toepassing van het eerste en 
tweede lid komen in aanmerking inkomsten: 

a. van den gepens ionneerde zelf: voor het 
geheel ; 

b. van zijn of haar echtgenoot of van in
wonende kinderen of andere gezinsleden: voor 
de he! ft, met dien verstande,, dat de wette
lij ke ouderdoms- of invaliditeitsrente van den 
anderen echtgenoot steeds voor het geheel in 
aanmerking komt. 

.4. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
verstaan onder: kleine gemeente: een ge
meente met 10,000 inwoners of minder; mid
delgroote gemeente: een gemeente met 10,000 
tot 100,000 inwoners; groote gemeente: een 
gemeente met 100,000 inwoners of meer. 

3. Voor personen, bij de regeling van wier 
pensioen 20 of meer dienstjaren zijn mede
gerekend, worden de uit het vorig artikel 
voortvloeiende grensgetallen verhoogd met 5 
pet., met dien verstande, dat voor elk dienst
jaar, dat boven de 24 uitgaat, dit percentage 
met 1 vermeerderd wordt. 

Het aldus verkregen grensgetal kan naar 
boven worden afgerond. 

4. In bijzondere gevall en kan zoowel ten 
voordeele als ten nadeele van den betrokkene 
van de vorige artikelen worden afgeweken. 
Is de afwijking te zijnen nadeele, dan wordt 
de reden van de afwijking, welke b.v. kan 
bestaan in drankzucht of bekend slecht levens
gedrag, in de beschikking vermeld. Mede 
kunnen in bijzondere omstandigheden uitkee
ringen ineens worden toegekend. 

5. 1. Hij , die in aanmerking wenscht te 
komen voor toekenning van een bijslag of een 
uitkeering uit de middelen der Stichting, is 
verplicht, zich met een verzoekschrift tot het 
Bestuur der Stichting te wenden en aan dat 
Bestuur of aan de namens het Bestuur op
t-redende personen of organen alle gevraagde 
inlichtingen omtrent de in artikel 2 bedoelde 
inkomsten te verstrekken. Deze laatste ver
plichting geldt evenzeer, nadat hem eenigerlei 
bijslag of uitkeering is verleend. 

2. Hij , die niet behoorlijk voldoet aan de 
verplichting, in het eerste lid genoemd, kan 
van verdere verstrekkingen uit de middelen 
<ler Stichting geheel of gedeeltelijk w01·den 
buitengesloten. 

6. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 September 1930. 

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

Bygdin, den 22sten Juli 1930. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Financien, de Geer. 
De M inister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

T. J. Ver s c h u u r. 
(Uitgeg. 1 Augustm 1930.) 

22 Juli 1930. BESLUIT tot vernietiging van 
artikel 15his van de Bouwverordening der 
gemeente H eernstede. S. 338. 

Wij WILHELMINA, enz.; 

Op de voordracht v .. n Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en ijverheid en van Onzen 
Minister van Staat, Minister van Binnenl and
sche Zaken en Landbouw van 20 Mei 1930, 
n°. 3204M/P.B.R. , Afdeeling Volksgezondheid 
en van 26 Mei 1930, n°. 6074, Afdeeling Bin
nenlandsch Bestuur, betreffende artikel 15bis 
van de Bouwverordening der gemeente H ee m
stedi; 

Overwegende, dat genoemd artikel luidt al s 
volgt: 

,,Het uiterlijk van een nieuw te maken ge
,,bouw met al wat daartoe behoort, van nieuw 
,,te maken, te vernieuwen of te veranderen 
,,stoepen, schuttingen, hekken, muren of an
,, dere afsluitingen langs de straten, a ls be
,,doeld bij artikel 2, moet zoodanig zijn , dat 
,,het het naar het oordeel van Burgemeester 
,,en Wethouders noch op zich zelf noch in ver
,,band met de omgeving uit een oogpunt van 
,,welstand aanstoot zal geven. 

,,Burgemeester en Wethouders zijn be,·oegd 
,,te dien aanzien bepaalc.ie eischen te stellen 
,,e~ het ~?vies van ter zake deskundigen in te 
,,w1nnen. ; 

Overwegende, dat het artikel alleen aan 
Burgemeester en Wethou<lers overlaat het oor
deel over de vraag, of het uiterlijk van een 
gebouw uit een oogpunt van welstand aan
stoot zal geven ; 

dat daardoor beroep op den raad , indien 
Burgemeester en Wethouders een bouwver
gunning weigeren op grond van dit artikel, 
feitelijk wordt verijdeld, daar immers de ver
ordening het oordeel van den raad op dit punt 
uitsluit; 

dat artikel 5, vierde lid van de Woningwet 
bepaalt, dat van een besluit o. m. tot weige

' ring van een bouwvergunn ing beroep op den 
gemeenteraad is toegelaten; 

dat een artikel van de bouwverordening, dal 
den raad de bevoegdheid tot oordeelen in be
roep ontneemt, in strijd is met evengenoemd 
vierde lid van artikel 5 der wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 J uli 1930, n°. 44) ; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis

ter van Arbeid, Handel en ijverheid en van 
Onzen 'l:inister van Staat, Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw van 14 Juli 
1930, n° . 4878 M/P.B.R., Afdeeling Volksge
zondheid en van 18 Juli 1930, n°. 8372, Af
deeling Binnenlandsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld artikel 15bis van de Bouw ver

ordening voor de gemeente H ee1nstede te ver
nietigen wegens strijd met de wet. 

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

Bygdin, den 22sten Juli 1930. 
WILHELMI A. 

1 De M inister van Arbeid, Handel en Nijv e,·heid, 
T. J. Ver s c h u u r. 
De Minister van Staat, 

ilfinister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

Ruys de Beerenbrouck. 
(Uitgeg. 21 Aug. 1930.) 
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22 .Juli 1930. BESLUIT, houdende bouw
verbod in den zin der Luchtvaartwet t en 
aanzien van terreinstrooken, gelegen om 
en aangrenzende aan het luchtvaartterrein 
Schiphol. S. ,rn9. 

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

W at erstaat van 10 Juli 1930, La. 0 . 0 . Lucht
vaartdienst en van Onzen Minister van Defensie 
van 10 Juli 1930, Geheim, La. B 73, 1 • Afdeeling; 

Gelet op de Luchtvaartwet ; 
Overwegende, dat het wenschelijk is ten aan

zien van terreinstrooken, gelegen om het lucht
vaartterrein Scbiphol, een bouwverbod nit te 
vaardigen als bedoeld in genoemde wet; 

Gezien de processen-verbaa l van de zit tingen, 
welke volgens artikel 27 dier wet door de Com
missien, elk bestaande uit een door Ged . Stat en 
van Noord-Holland uit hun midden benoemd 
lid als voorzitter, met P-en door Onzen voor
noemden Minister aangewezen deskundige, en 
den hurgemeester der betrokken gemeente, bij
gestaan door twee door den Voorzitter van de 
Arrondissements-R echtbank te H aarlem be
noemde deskundigen, in de gemeenten H aar- . 
lemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen zijn ge
houden, t eneinde van de bezwaren van belang
hebbenden t egen het voorgenomen bouwverbod 
k ennis t e nemen, en gezien de schriftelijk aan 
de Commissien medegedeelde bezwaren, de 
rapporten der Commissien, houdende hare 
meening terzake, alsmede de adviezen omtrent 
de in art ikel 27, tweede lid, van genoemde wet 
bedoelde schade, nadat aan de bepalingen van 
de artikelen 25, 26, 27, 28_ 29 en 30 van ge
noemde wet is voldaan ; 

Den R aad van State gehoord ( ad vies van 
15 Juli 1930, n°. 24); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 18 Juli 1930, La. C. C., 
Luchtvaartdienst: 

Hebben goedgevonden en verstaau : 
t e bepa len : 

I. Ten behoeve van J e gemeente Amsterdam 
is het verboden : 

a. op perceelen of gedeelten van perc.-elen, 
welke ondP-r II van dit besluit zijn vermeld en 
op de bij dit Besluit gevoegde kaart 1 aangeduid 
als gelegen in een zone, zich uitstrekkende van 
de grens van het luchtvaartterrein Schiphol tot 
op een afstand van 200 M. van die grens, hierna 
genoemd zone I, t e bouwen of bouwwerken te 
hebben, dan we] houtgewas te planten of t e 
hebben, onderscheidenlijk t e bouwen of bouw
werken te hebben, tot een grootere hoogte, 
dan we! houtgewas te planten of t e hebben van 
een grootere hoogte dan die, welke in dit Besluit 
ten aanzien van elk perceel of gedeelte van een 
perceel daarbij is aangegeven ; 

b. op p erceelen of gedeelten van perceelen, 
welke onder II van dit B esluit zijn vermeld en 
op de bij dit Besluit gevoegde kaart aangeduid 
als gelegen in een zone, zich uitstrekkende 
t usschen de afstanden van 200 M. en 400 M. 
van de grens van het luchtvaartterrein Schiphol, 
hierna genoemd zone II, bouwwerken van een 
grootere hoogte dan 20 M. op te richten of t e 
bebben . 

II. De in I bedoelde p erceelen en gedeelten 
van perceelen worden overeenkomstig bet be
paalde in artikel 31 van genoemde wet als 
volgt omscbreven : 

Zie bladz. 672- 680. 

Onze Minist ers van Wat erstaat en van De
fensie zijn belast met de uitvoering van dit 
Besluit , hetwelk in bet S taatsblad za l worden 
geplaat st en in afschrift aan den Raad van 
State medegedeeld za l worden . 

Bygdin , den 22sten Juli 1930. 
WILHELMINA. 

De M inister van Waterstaat, P. J. R e ym e r . 
De M inister van Defensie, L. N. D ec ker s. 

(Uitgeg . 25 Aug. 1930.) 

1 Deze kaart is niet opgenome11. (Red.) 



Totale grootte Oppervlakte I Oppervlakte 

~ 
amen, volgens de registers der perceelen in Zone I , ten in Zone II, ten 

Na men, van het kadaster, van de der- aanzien waar- n.anzien waar-

~ ~ - volgens de registers de belanghebbenden, bedoeld 
volgens 

van het bouw- Omschrijving van van het bouw-ol ~ de registers 
.;J s van hPt kadaster, in art. 1, VHa, der Lucht- het bouwverbod verbo,1, bedoeld "' van het verbod, bedo_eld 

in Zone I. A ~s v11,n de eigenaren. vaartwet, met uitzondering kadaster. louder la, h1er- onder Jh, hier-
.':P 'O "' van de hypotheekhouders. voren, geldt . ,_voren, geldt. 0 

~A > HA. I A. I cA. HA.I A./cA. HA. I A. l nA. 

.... 
~ 
0 

GEMEENTE HAARLEMMERMEER SECTIE H. 

1 220 Haarlemmermeerpolder ··-- 11 35 

I 
80 - - - - - 80 I 70 

2 3381 a ls . voren 4 22 56 - - 85 9 M. boven de kruin - 81 19 
va n den ringdijk 

I ter plaatse 
3 3382 a ls voren - 8 42 - - - - - 2 Hi 
4 3416 als voren 2 60 29 1 38 40 volledig bouwverbocl - 40 00 
5 3328 a ls voren C. deJong, Haarlemmerme€' r - 12 50 - - - - - 12 50 l'O 

t-0 

6 3158 a ls voren { D. R ebel } 9 66 9 66 J. Rebel Haarlemmermeer - - - - - - "-, 

7 3159 a ls voren als voren - - 49 - - - - - - 49 d 
8 3329 als voren Fa. Witziers en Hooning, t-< 

Haarlemmermeer ___ - 10 30 - - -- - - 10 30 '-< 

9 2858 Haarlemmermeerpolder en -cons. F. J. de H aan, Haarlem- 1/2 mermeer - 6 50 - - - - - (l 50 ~ 
10 2857 als voren a ls voren - 5 20 - - - - - 5 20 ~ 

2657 { 
C. Onkenhout_ Amsterdam - 56 20 - 3 81 10 M. bover• het peil - 52 39 ~ 

11 A. Breure Jzn., Haarlem- I va n het, terrein ter 
mermeer plaatse I 

12 3038 a ls voren - 85 86 - - - - - 58 12 
13 257 S. P. Rupke, Wed. G. Knibbe 

Haarlemmermeer ........................ 3 55 00 -- 1\8 49 volledig bouwverbod 2 6 58 
14 258 als voren 3 49 JO 1 5.5 44 volledig bouwverbod l 6l 83 
15 942 alsvoren 2 55 30 - -· - - I 50 80 
16 1692 S. P. Rupke, Wed. G. Knibbe 

H aarlemmermeer ·-····-·-··-·· - 25 90 -- - - - - 25 90 
17 169.5 a ls voren l 69 30 - - - - 1 )l 00 
18 1700 als voren 1 53 15 I - - - - 1 2 00 
19 1701 a ls voren 1 

I 
53 75 l 19 75 vol edig bouwverbod - 34 00 

20 1702 als voren 1 />3 00 - - - - l I 17 
21 1703 alsvoren 1 53 00 1 20 36 vollcclig bouwverbod - 32 64 .. 
22 2325 a ls voren 1 27 90 - 8(j 96 volledig bouwverbod - 40 94 
23 2639 als voren 3 2 80 - - - - l 46 70 ~ 
24 2751 a ls voren ··-· .... ···-·--··· - 24 60 - - - - -·· 24 60 "" 25 2953 a ls voren - 46 50 - 46 50 volledig bouwverbod - - - c,c 

I 
26 264 a ls voren 2 1 60 - 78 75 volledig bouwverbod - 88 00 
27 265 a ls voren 2 4 40 78 75 volled\g bouwverbod 88 00 

~ n ~ ~ QQ ,..,.. 



,llJ ..ou, ars voren ··-···· :J OU 70 -
30 268 als voren 1 94 40 -
31 269 als voren 1 79 80 -
32 552 a ls voren 1 72 40 -

..... 33 1479 als voren - 3 60 -
'° 34 1480 als voren l 52 80 -
"' 35 1481 alsvOI"en 1 43 25 p -. 36 1482 als voren - 94 70 -

78 75 vofledig bouwverbod 
78 75 volledig bouwverbod 
77 44 volledig bouwverbod 
80 96 volledig bouwverbod 

79 30 volledig bouwverbod 
80 97 volledig bouwverbod 
74 45 10 M. boven het peil 

van het terrein ter 

88 00 
88 00 
80 00 · 
90 52 ~ 
2 60 "sJ 

73 50 w 
62 28 
20 25 

37 1483 als voren -···-·-.. ·- - 72 55 -
plaatse 

67 85 10 M. boven hot peil 
van het terrein ter 

4 70 

38 1704 a ls voren .......... 1 95 50 -
plaatse 

68 54 volledig bouwverbod 92 00 
39 170!5 S. P. Rupke, Wed. G. Knibbe 

Haarlemmermeer ............. - 12 00 -
40 941 F. Franzen, Amsterdam .. ······•- 3 82 20 -
41 2638 J. Bosma, Amsterdam .. .. ·····-··· - 7 50 -
42 3418 Provin-: io Noordholland ···-- .......... ,,, _____ __ ........ ··•-···-·-···-·--····-.. - 25 20 -

12 00 volledig bouwverbod 
67 15 
7 50 
6 40 

43 3419 als voren ..... - 20 90 - 17 30 volledig bouwverbod 3 60 

t,O 
GEMEENTE HAAI • .LEMMERMEER SECTIE I. N) 

{ C. Onkenhout, Amsterdam 

} 44 1173 A. Breure J·z., Haa.rlemmer- 2 65 2 65 lO M. boven het peil 
meer van het terrein ter 

plaatse 
45 582 H aarlemmermeerpolder ·--- 1 44 80 
46 585 als voren 7 55 00 

"--< 
q 
t< 
H 

16 20 ,-._ 

1 14 80 ~ 
47 813 als voren 19 00 70 volledig bouwverbod 
48 821 als voren 5 71 90 5 69 46 volledig bouwverbod 
49 1172 a lsvoren 17 85 11 5 9 M. boven de kruin 

18 30 w 
2 44 w 

CD 
6 80 

.__, 

50 1912 als voren 5 80 5 80 

van den ringdjjk 
ter plaatse 

9 M. boven de kruin 
van den ringdijk 
ter plaatse 

51 2160 als voreP 5 16 5 16 9 M. boven de kruin 

52 2163 a ls voren 42 00 42 00 

van den ringclijk 
ter plaatse 

9 M. boven de kruin 

53 2164 alsvoren 87 lO 60 

van den ringdijk 
ter plaatse 

9 M. boven de kruin 85 27 
van den ringclijk 

2247 als vot"en 
ter plaatse 

54 56 30 52 50 volledig bouwverbod 
"'" "' 

3 80 ... 
~ 
0 



56 2330 

f,7 2332 

58 2354 

59 2356 

60 2261 

61 1945 

62 2135 

63 2256 

64 2257 

65 2258 

66 1931 

67 1930 

68 2035 

()9 2036 

70 2344 

~L..; , v .:...:.1 _______ _ 
a ls voren _______ _ 

Haarlemmermeerpolder ·-· 

als vo ren _______ _ 

a ls voren ______ _ 

a ls voren ______ _ 

als voren ______ _ 

a ls vorcn ______ _ 

a ls voren ______ _ 

a ls voren ______ _ 

a ls voren ______ _ 

a ls voren ______ _ 

Haarlemmermeerpolder ··-- { 
Th. A. Zegstroo, ___ _ 
A. T -.'. Zegstroo, ___ _ 
B. Zegst-roo, Haarlemmer

meer 
Haarlemmermeerpolder ___ _ 

a ls voren ______ _ 

H aarlemmermeerpolder 

·--·----------

C. Moleman, Haarlemmer
meer 

L van Wieringen, Haar
lemmermeer 

B. Mantel, Haarlemmermeer 

a ls voren _______ _ 

a ls voren _______ _ 

J van Vulpen, Soerabaya 

2 

W. Moleman, .:----- } 
Wed. Th. P . Zegstroo en -

c,ons., H aarlemmerm::_: 

1 

P :e~/\'[~-~r_,_H_aa_rI_e_m_m_ er_- I _ 

a ls voren ______ _ 

H . C. Rebel, H aarlemmer
meer 

10 52 

53 15 

47 82 2 

8 28 

7 90 

6 00 

39 

39 

11 22 

7 20 

5 30 

50 

7 48 

7 I 25 

4.0 

10 52 

53 15 

47 82 

8 28 

6 00 

39 

39 

11 22 

7 20 

5 30 

50 I 
7 48 

7 25 

9 M. boven de kruin 
van den riDgd.ijk 
ter plaatse 

9 M. boven de kruin 
van den ringdijk 
ter plaatse 

9 M. boven de kruin 
van den riogd.ijk 
ter plaatse 

9 M. boveo de kruin 
van den riogd.ij k 
ter plaatse 

9 M. boven de kruio 
van den ringdijk 
ter 1claatse 

9 M. boven de kruin 
van den ringrlijk 
t er plaatse 

9 M. boven de kruin 
van den ringd.ijk 
ter plaatse · 

9 M. boven de krui.J1 
van den ringdijk 
ter plaatse 

9 M. boven de kru in 
van den ringdijk 
ter plaatse 

9 M. boven de kruin 
van den ringd.ij k 
ter plaatse 

9 M. boven de kruin 
van den riogdijk 
ter plaatse 

9 M. boven de kruin 
van den ringd.ijk 
ter plaatse 

9 M. boven de kruin 
van den ringdijk 
ter plaatse 

9 M. boven de kruin 
van den ringdijk 
ter plaatse 

9 M. boven de kruin 

20 50 

I 

-- I -

I 
I 

-I
I 

-l-
1 

'-< 
d 
t-< 



71 2345 als voren _____ _ 

72 2159 als voren _______ _ 

73 2182 als voren ----·-···-

74 2183 als voren _______ _ 

75 2228 als voren ______ _ 

76 2193 als voren ______ _ 

77 2194 als voren ______ _ 

78 2250 als voren ______ _ 

79 2251 als voren ______ _ 

80 2331 als voren ______ _ 

81 2253 als voren ______ _ 

82 2:155 als voren ______ _ 

83 2358 als voren ______ _ 

84 2229 Haarlemmermeerpolder ___ _ 

als voren _____ __ _ 

J. Rebel, Haarlemmermeer 

als voren _______ _ 

als voren _______ _ 

als voren ___ ____ _ 

als voren _______ _ 

als voren _____ _ 

als voren _______ _ 

als voren _______ _ 

als voren ____ ___ _ 

als voren _______ _ 

als voren _______ _ 

als voren _______ _ 

H. Moleman, Haarlemmer
meer 

11 85 

44 

5 74 

29 

8 2 

4 55 

33 

38 

8 2 

1 40 

14 00 

7 30 

3 43 

4 84 

11 8-5 

44 

5 74 

29 

8 2 

4 55 

33 

38 

8 2 

1 40 

14 00 

7 30 

3 43 

4 84 

van den ringd.1Jk 
ter plaatse 

9 M. boven de kruin 
van den ringdijk 
ter plaatse 

9 M. boven de kruin 
van den ringdijk 
t-er plaatse 

9 M. boven de kruin 
van den ringdijk 
ter plaatse 

9 M. boven de krnin 
van den ringdijk 
ter plaatse 

9 M. boven de kruin 
van den ringdijk 
ter plaatse 

9 M. boven de kruin 
van den ringdijk 
ter plaatse 

9 M. boven de kruin 
van den ringdijk 
ter plaatse 

9 M. boven de kruin 
van den ringdijk 
ter plaatse 

9 M. boven de kruin 
van den ringdijk 
ter plaatse 

9 M. boven de kruili 
van den ringdijk 
ter plaatse 

9 M. boven de kruin 
van den ringdijk 
ter plaatse 

9 M. boven de kruin 
van den ringdijk 
ter plaatse 

9 M. boven de kruin 
van den ringdij k 
ter plaatse 

9 M. boven de kruin 
van den ringdijk 
ter plaatse 



85 2254 

86 2095 

87 2096 

88 2329 

89 2011 

90 lll8 

91 2204 

92 2357 

93 2156 

94 1980 

95 2327 

96 438 

als voren ______ _ 

als voren ______ _ 

a ls voren ___ ___ _ 

ali:, voren ______ _ 

als voren ___ ___ _ 

a ls voren ______ _ 

als voren ____ _ 

als voren ______ _ 

als voren _ _ ____ _ 

als voren _______ _ 

J. H. van Iperen, Haarlem-
mermeer ______ _ 

als voren _______ _ 

Christelijke Schoolvereeni
ging ,,Schinkelveer", 
Haarlemmermeer . 

:·_;;r:~:ee;~r~~:1::~::-1 
D. P. van Bekkum, Aalsmeer 
E. v. Steenwijk, Amsterdam 
A. van Laar, Maarsen ............... . 
A. v. Bekkum, Scheveningen 
C. van Bekkum, H aarlem-

mermeer ---~ --
E. van Bekkum, Idem ..... 
D. van Bekkum, Idem 
J . Schouten, H aarlemmer

meer 

a ls voren _ _ _ _ 

R. Winters, Aalsmeer .. 

D. Offerman, H aarlemmer
meer 

als voren ____ ___ N. Moleman, Aalsmeer 

Vereeniging voor Christelijk 
Schoolonderwijs, Haar
lemmermeer 

3 20 3 20 

9 56 9 56 

44 44 

6 00 6 00 

7 80 7 80 

8 00 8 00 

3 93 3 1:)3 

4 57 4 157 

8 00 8 00 

5 5 5 5 

21 70 21 70 

4 6 0() 4 6 00 

9 M. bo\,en de kruin 
van den ringdijk 
ter plaatse 

9 M. hoven de kruin 
van den ringdijk 
ter plaatse 

9 M. boven de kruin 
van den ringdijk 
ter plaatse 

9 M. boven de kruin 
van den ringdijk 
'er pla1ttse 

9 M. hoven de kruin 
van den ringdjjk 
ter plaatse 

9 M. hoven de kruin 
van den ringdijk 
ter plaatse 

9 M. hoven de kruin 
van den ringdijk 
t er plaatse 

9 M. haven de kruin 
van den ringdijk 
ter plaatse 

9 M. haven de kruin 
van den ringdijk 
t er plaatse 

9 M. haven de kruin 
van den ringdijk 
ter plaatse 

12 M. haven het pei l 
van het t errein ter 
plaatse 

volledig bauwverbad 

'-< 
q 
t< 



r 0 voflooig bouwvert>otl 
98 522 als voren 3 48 00 3 48 00 
99 523 alsvoren 3 28 00 3 28 00 

100 2166 als voren 2 53 74 2 53 74 volledig bouwverbod m 
101 2167 a ls voren 83 83 volledig bouwverbod -.J 

102 2168 als voren 83 83 volledig bouwverbod -.J 

103 2169 als voren I 15 80 J,5 80 volledig bouwverbod 
104 2170 a lsvoren 3 28 80 12 46 volledig bouwverbod 3 16 34 
105 2171 a ls voren 77 30 42 00 volleclig bouwverbod 35 30 
106 2172 als voren 2 89 70 1 44 85 volledig bouwverbod l 44 86 
107 1276 C. de Graaf, H aarlemmer-

meer 3 54 40 l 51 55 
108 1277 alsvoren 3 43 60 3 18 53 
109 413 als voren 2 21 00 34 78 
llO 414 alsvoren 2 23 00 l 29 35 volledig bouwyerbod 93 65 
lll 415 alsvoren 2 29 00 1 9 90 vollP-dig bouwverbod 19 10 
ll2 416 alsvoren 2 25 00 31 46 
ll3 419 a ls voren 2 18 00 7 8 
ll4 420 a lsvoren 2 15 00 r,7 77 voliedig bouwverbod 1 57 23 

395 { 
Erve A. C. Commandeur ........ 

} ll5 Wed. D. J. S. Meijer, H a,ar- 3 29 00 3 29 00 volleclig bouwverbod 
lemmermeer N) 

N) 

396 { 
Erve A. C. Commandeur .. } 116 Wed. D. J. S. Meij er, H aar- 3 51 00 70 00 volledig bouwverbod 2 81 00 '-< 

lemmermeer ~ 
117 397 a lsvoren 3 30 00 1 20 00 t-< 
ll8 402 als voren 3 30 00 85 40 ,.... 
119 403 als voren 3 51 00 25 60 volledig bouwverbod 3 25 40 
120 404 als voren 3 29 00 2 81 00 volledig bouwverbod 48 00 

,,-, 

1/1 121 405 ·a lsvoren 3 32 00 3 32 00 volledig bouwverbod 00 
122 406 alsvoren 3 32 00 3 32 00 volledig bouwverbod 00 
123 407 alsvoren 3 28 00 50 00 volledig bouwverbod 2 78 00 <:O 

'-' 
124 408 als voren 3 51 00 2 23 48 
125 409 als voren 3 30 00 1 20 

C. W. J. Rombouts, Ooster-
hout 

Dr. J. G. M. Mastboom, 
's-Gravenhage 

J.M. Mastboom, Halsternn 
M. Th. Mastboom, echte 

126 383 S. L. E. M. Fick, Oosterhout 3 30 00 3 30 00 volledig bouwverbod 
Mr. L. J. M. Mastboom, 

Venlo 
B. H. M. Mastboom, echte 
Mr. Dr. W. J . A. M. Fick, 

I I 
Haarlem 

J. H . M. Mastboom, 's-Gn- .... venhage i 
0 



.... 
127 385 a ls voren 3 30 00 I 20 00 C0 

~ 128 390 als voren 3 30 00 1 18 80 0 
129 391 als voren 3 51 00 69 30 volledig bouwverbod 2 1 70 
130 392 a ls voren 3 30 00 3 30 00 volledig bouwverbod 
131 1063 a ls voren 1 90 00 38 15 volledig bouwverbod 1 51 85 
132 1064 als voren 3 34 00 70 00 vo lledig bouwverborl. 2 64 00 
133 1065 als voren 27 50 27 50 
134 1236 als vornn 11 20 11 20 

C. W . J . Rombouts, Ooste;·: 
: hout I D,. J. G. M. M .. tooom, 

's-Gravenhage --·-·-·- . 
J . M. Mastboom, H a lsteren 
M. Th. Mastboom, eohte 

135 1237 S. L. E. M. Fick, Oosterhout 13 00 13 00 
} M,. L. J. I. MMtboom, 

Venlo 
B . H. M. Mastboom, echte t..:, 

Mr. Dr. W. J. A. M. Fick, 
['O 

Haa rlem ..., 
J. H. M. Mastboom, 's-Gra - ,::: 

venhage t-< 
136 1964 als voren 51 40 51 40 H 

137 2351 a ls vornn 3 8 00 1 15 90 
138 2352 a ls voren 58 30 26 84 volledig bouwverbod 31 46 w 
139 2353 als voren 3 7 70 3 7 70 volledig bouwverbod i:i:i 

CIJ 
<:O 

GEMEENTE NIEUWER-AMSTEL. SECTIE V. 
140 I 284 I Rietwijker Oorderpolder _ I - I 15 ! 40 I oo I - I 31 I 32 I volledig bouwverbod I 2 I 93 I 54 

GEMEENTI!: AALSMEER. SECTIE A. 

141 I 
2041 J . H elsloot, Aalsmeer.· __ 

I 

1 45 10 - -,- - - 20 70 
142 2042 a ls voren l 35 80 - - - - - 44 40 
143 2043 a ls voren 1 27 10 - - - - 68 47 
144 2044 a ls voren 1 16 60 - - - - - 92 3 
145 2053 als voren 1 29 70 - 65 60 volledig bouwverbod - 64 10 
146 2054 als voren 1 66 70 57 57 volledig bouwverbod 1 9 13 I -
147 2273 als voren l 22 55 - 66 62 volledig bouwverbod - 55 93 
148 2274 als voren l 28 65 - 23 00 volledig bouwverbod 1 5 66 
149 2275 als voren l 46 30 - 4 50 volledig bouwverbod 1 40 90 
150 2276 a ls voren - 21 75 - 21 75 volledig bouwverbod - - -
Hil 2277 J. H elsloot, Aalsmeer ,, __ .,.,,_ - 33 55 - 31 23 10 M. boven het peil - 2 32 ~ I van het terrein ter ---J 

plaatse 00 
152 2278 als voren _ - 9 60 - 9 60 10 M. boven het peil - - - I 

van het terrein ter 
II plaatse 



• 

I Z ,,01:, 

154 2 
155 2 

156 2 
157 1 

158 2 
159 2 
160 2 
161 2 
162 2 
163 2 
164 2 
165 2 

166 2 

167 2 

168 1 
169 1 

359 
llO 

040 
953 

097 
057 
058 
059 
060 
152 
153 
391 

172 

173 

722 
755 

a 1SVO,ou 

alsvoren 
alsvoren ----------

als voreri 
Sohinkelpolder, 

Aalsmeer 
Gemeente 

alsvoren 
J . J. Veldt, Aalsmeer ·-·····-
alsvoren 
a ls voren 
a ls voren 
als voren 
als voren 
a ls voren -----

J. Nagel, N ieuwer-Amstel . 

>i ls voren 

A. P ost, Nieuwer-Amstel_ 
a ls voren 

"'" lU 

7 37 8 3 
- l 80 -

1 54 40 -

2 32 80 -
- 24 00 -

2 00 00 -
2 00 00 -
1 97 50 -
1 97 50 -

- . 37 80 -
1 69 70 -
2 00 00 -

- - 88 -

1 96 62 -

1 36 70 1 
1 38 80 -

"'" lU LU m. ooven ne. pm, 
van het torroin ter 
waatse 

74 70 vo ledig bouwverbod - · 85 00 0:, 
1 80 6 M. boven het peil - - - --l 

van het terrein ter <:O 

plaatse 
- - - - 1 50 

15 90 volledig bouwverbod - 30 00 
- - - - 2 70 
- - - 1 90 90 
- - - 1 50 60 
- - - 1 8 20 
- - - - 64 65 
- - - - 9 45 
- - - - - 50 

4 50 10 M. boven bet peil 1 95 50 
van het terrein ter 
p laatse 

- 88 10 M. boven het peil - - -
van het terrein t er N) 

filaatse N) 

46 23 vo ledig bouwverbod, 1 50 39 '--< 
uitgezonclerd voor C: wat betreft bet 
zuidelijk gedeelte t< 

H 

van het perceel, 
I welk gedeel te aan @ 

de Zuid-Westzijde cc is berensd door Cl,:) 

den ohinkelwe9 3 
en aan de Noor -
Oostzijde door een 
lijn evenwijdig aan 
dien weg en op 
een afstand van 
60 M. van uit het 
hart van genoem -
den weg, voor welk 
vorenomschreven 
gedeelte geldt de 
hoogtegrens van 
10 M. boven het 
peil van het ter-
rein ter plaa tse 

36 70 vol!edig bouwverbod - - -
26 80 volleclig bomvverbod - 80 00 .... 

(0 
Cl:> 
0 



.... 
CQ 

170 • 1756 a lsvoren 1 I 38 40 26 80 volledig bouwverbod 80 00 
Cl) 
0 

171 1757 als voren 1 99 
00 68 80 

172 1758 als voren 39 00 26 80 volledig bouwverbod 12 20 
173 1759 a ls voren , 42 90 26 80 10 l\L boven bet peil 16 10 

van het terrein ter 
• plaatse 

174 1760 a ls voren 99 40 68 80 
17n 1761 a ls voren 38 00 28 81 10 M. boven bet peil 9 19 

van bet terrein ter 
plaatse 

176 1762 als voren 1 6 60 73 96 
177 1750 M. Splinter, Aalsmeer l 32 90 24 5 volledig bouwverbo,[ 74 00 
178 F52 als voren 64 60 27 6 volledig bouwverbod 37 54 
179 1753 als voren 77 60 44 00 
180 1754 a ls voren 36 30 26 80 10 l\L boven het pei l 80 00 

van bet terrein ter 
plaatso l'O 

181 1751 a ls voren ... 1 39 20 26 40 volledig bouwvnbod 80 00 cc 
182 1740 N. Moleman, Aalsmeer .................................... 1 27 20 3 56 volledig bomvverbod 80 78 '-< 
183 1745 a ls voren 1 37 30 15 43 volledig bonwverbod sa 17 q 
184 1746 als voren 1 37 20 21 40 volleclig bouwverbod 80 60 t< 
185 1748 a ls voren I 38 60 25 60 volledig bouwverbod 80 00 .... 
186 1749 a ls voren l 39 60 25 50 volledig bouwverbocl 80 20 ,,.....,_ 
187 2188 a lsvoren 89 00 88 70 volledig bouwverbocl 30 [/1 

188 2296 a ls voren 8 46 60 10 M. boven bet peil 7 86 ~ 
van bet terrein ter co 
plaatse co .._, 

189 2338 a ls voren 48 50 25 30 10 M. boven bet pei l -1 23 20 
van het terrein ter 

JOO 2339 a ls voren _._ ... ···-·-····•·•··•· 92 
plaatse 

00 56 80 

17:31 { 
J. v. d. Aardweg, 

Aals- } 
.. M , .... , .. ,.,_,_,, - •--• •-•-... -• .. -

191 \Ved. C. Krachtwijk, 23 40 4 70 
meer 

192 1736 alsvoren l 10 10 29 72 
193 1737 a ls voren 1 28 80 63 20 
191 1738 a ls voren 1 30 80 75 50 
105 1739 a ls voren ............................ -. ... 1 31 40 8-~ 00 
196 2187 a.ls voren 91 80 3 30 vo\led ig bouwverbod 84 80 
HJ? 2197 a.ls voi:en -·-·--·-- 54 10 ,t4 60 

0:, 
Cl) 
0 



681 22 Ju L 1 (S.340) 1930 

22 hdi 1930. BESLUIT tot vern ietiging van 
de verordening van den R aad der ge
meente Sittard, vastgestel d bij bes! ui t van 
30 September 1929 tot aanvulling van de 
algemeene politieverordening voor deze 
gemeente en gewijzigd bij besluit van 27 
J anuari 1930. S. 340. 

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

\Vaterstaat en van Onzen Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Za ken en Land
bouw van 22 Mei 1930, n°. 429, Afdeeling 
W aterstaatsrecht en van 31 Mei 1930, n°. 
6160, Afdeeli ng Binnenlandsch Bestuur; 

Den Raad van State genoord (advies van 
8 Juli 1930, n°. 18); 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ters voornoemd van 16 Juli 1930, La . P.P.1, 
Afdeel ing W aterstaa tsrecht en van 17 Juli 
1930, n°. 8429, Afdeeling B innenlandsch Be
stuur · 

Ov:rwegende, dat door den R aad der ge
meente S ittard bij besluit van 30 September 
1929 een verordening is vastgesteld tot aan
vulling van de a lgemeene politieverordening 
dezer gemeente, we! ke eerste verordening- ge
wijzigd is bij besluit van 27 Januar i 1930 ; 

dat bij deze verordening, gelijk zij gewijzigd 
is, aan eigcnaars of andere zakel ij ke recht
hebbenden van wegen, zijnde gecn Rij ks- of 
Provinciale wegen of van tot den weg behoo
rende onroerende goederen, zooa ls bermen, 
slooten, greppels en dergelijke, voor zoover 
die wegen of goederen niet zijn afges loten, 
tuinen of erven, die kennelijk met bewoonde 
perceelen een geheel vormen, de verplichting 
is opgelegd te gedoogen, dat onder, boven of 
over die wegen of goederen van gemeentewege 
le idingen worden aangebracht en in stand ge
houden voor verlichting, watervoorziening en 
afvoer van vuil, door den aanleg en de in
standhouding van we! ke le idingen den eige
naar het daadwerkelijk gebruik der in eigen
dom bezeten zaak overeenkomstig derzelver 
rndelijke bestemming niet mag worden ontno
men, onder nadere bepaling, dat deze e ige
naars of andere zakelijke rechthebbenden ver
pl icht zij n het opnemen van de bestrating of 
andere bedekking en het verrichten van grnnd
roering te gedoogen, wanneer zul ks tot het 
leggen, herstellen of verwijderen van leidin
gen noodzakelijk is; 

dat de gemeente zich hier tegenover ve rbindt 
aan deze eigenaren of zakelijke rechthebben
den alle schade, die voor hen uit de bedoelde 
werkzaarnheden voortvloeit te vergoeden, on
der be paling, dat tot uitvoering der werk
zaamheden kan worden overgegaan ook v66r 
dat omtrent het bedrag der sch adevergoeding 
overeenstemming is verkregen of uitspraak is 
gedaan : 

Overwegende dat, voor zooveel de vernrde
ning beoogt ter opheff ing Yan privaatrechte
lijke belemmeringen, die eigenaren en ver
cle re gerechtigden kunnen opwerpen, aan de 
gemeente rechten tot gebruik van andermans 
goed te verzekeren, zij met deze verschuiving 
van private rechten treedt in een onderwerp 
van burgerlijk recht, dat door artikel 151 der 
Grondwet ter regal ing is voorbehouden aan 
den wetgever; 

Gezien artikel 153 der Gemeentewet ; 
H abben goedgevonden en verstaan: 

De verordening van den R aad der gemeente 
Sittard, vastgestelrl bij bes lui t van 30 Sep
tember 1929, tot aa nvulling vau de algemeene 
politieverordening voor deze gemeente, en ge
wijzigd bij bes! uit van 27 J anuari 1930, te 
vernietigen wegens strijd met artikel 151 van 
de Grondwet. 

Onze Ministers voornoemd zijn belast met 
de uitvoertng van di t besluit, hetwe lk in het 
Staatsblad gepl aatst en in afschri ft aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Bygdin, den 22sten Juli 1930. 
WILHELMI A. 

De M inis ter van Wate,·s taat, P . J . Rey m e r . 
De Minister van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

Ruy s de B eere nbrouck. 
(Uitgeg . 18 Aug. 1930. ) 

22 Juli 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 122a .) 

Als or2:aan, door middel "aarvan eene 
belanghebbende gemeente bij het instellen 
van beroep op de Kroon ingevolge dit ar
tikel heeft t e handelen, moet worden aan
gemerkt de Raad. B. en W. die beroep 
hebben in$esteld zonder daartoe door den 
Raad te ztjn gemachtigd, zijn derhalve in 
hun beroep niet-ontvankelijk. Een door den 
Raad na het indienen van het beroep ver
leende bekrachtiging kan in dezen niet 
baten. 

Onder ,,aanwijsbare kosten" moeten 
worden verstaan die, ten aanzien waarvan 
post voor post wordt aangetoond, dat de 
uitgaven voor de desbetreffende gemeente 
lager zouden zijn geweest, indien de ar
beiders, ter zake van wier hoofdverblijf in 
die gemeente de vergoedingwordt gevraagd, 
er niet aanwezig waren geweest. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Besch ikkende op de beroepen, ingesteld door 

de Gemeentebesturen van H eerl en en Hoens
broek, op grond van art. 122a der Gemeente
wet inged iend tegen de bes lissing van Ged. 
Staten van L imburg van 15 November 1929, 
La. 6450/3 W, tot vaststel Ii ng eener door de 
gemeente H eerl en aan de gemeente H oens
broek toe te kennen tegemoetkoming, a ls be
doeld in voormeld wetsartikel ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoord, advies van 9 
Juli 1930, n°. 327 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenl andsche Zaken en 
Landbouw, van 18 Juli 1930, n° . 8424, afd. 
B.B.; . 

0. dat, nadat bet gemeentebestuur van 
Hoensbroek aa n Geel. Staten van L im burg 
had ,·e rzocht over het jaar 1924 eene door de 
gemeente H eerlen toe te kennen tegemoetko
ming, a ls bedoelcl in art. 122a der Gemeente
wet vast te stell en, <li t college, bij besluit van 
15 November 1929, het bedrag der tegemoet-
koming over 1924 heeft bepaald op f 5000 ; 
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dat Ged. Sta ten daarbij hebben overwogen, 
dat ingev6lge het bepaalde bij art. 122a der 
Gerneentewet eene tegemoetkoming, a ls daarin 
bedoeld, kan worden toegekend voor het ge
val , dat voor de gemeente, in welke de in dat 
wetsartike l nader aangeduide arbeiders hoofd
verblij f hebben, door de aanwez ighe id dier 
arbe iders aanwijs6are kosten worden veroo r
zaakt, welke niet door van hen te heffen be
lastingen kunnen worden gedekt; dat naa r 
het oordeel van Burgemee ter en Wethouders 
van Hoensbroek als aanwijsbare kosten in den 
vorenbedoelden zin moeten worden aangemerkt 
de ten laste der gemeente komende meerdere 
kosten ter zake van het lager onder";js, arm
wezen en politie, het a lgemeen beheer, open
bare werken en volksgezondheid; dat onder 
de in het meergernelde art. 122a bedoelde 
aanwijsbare kosten moeten worden verstaan 
kosten, we! ke voor de betrokken gemeente niet 
of minder te haren laste zouden komen, wan
neer de in dat wetsartikel aangedui de arbe i
ders niet in de gemeente woonachtig zouden 
zij n; dat de ten laste der gemeente komende 
meerdere kosten ter zake van het lager onde t·
wijs naar de meening van Ged. Staten kunncn 
worden beschouwd als aamvijsbare kosten in 
den voorrnelden zin en dat het bedrag hetwelk 
gem iddeld per kind ten laste der gemeente 
blij ft, zijnde vol gen door Burgemee ter en 
Wethouders van H oensbroek verstrekte gege
vens over 1924 rond f 23, gevoegl ijk a ls maat
staf ka n worden genomen; dat naar dezen 
maatstaf en in verband met het aantal s9hool
gaande kinderen va n in de gemeente H eerl en 
werkzaam zijnde en in de gemeen te Hoens
broek hoofdverbl ijf hebbende a rbeiders al in 
art. 122a bedoeld, vol gens opgaven van Bur
gemeester en Wethouders van H oensbroek 
ove r 1924 bedragende 714, de aanwijsbare kos
ten ter zake van het I ager onderwijs geacht 
moeten worden over dat jaar rond £ 16,422 
te hebben bedragen; dat, al kunnen de over 
1924 in de gemeente H oensbroek geheven 
plaatselijke belastingen en schoolgelden op 
zich zel f niet zeer hoog worden genoemd en 
a l had den deze we! eenigszins hooger gestel d 
kunnen worden, dezelve met het oog op de 
mindere financieele draagkrachtigheid der be
trokken arbeiders toch bezwaarlijk zoo hoog 
hadden kunnen opgevoerd worden, dat de even
bedoelde aanwijsbare kosten in casu geheel 
door van hen te heffen belastingen hadden 
kunnen worden gedekt; dat intusschen, hoe
wel door Ged . Staten a ls regel is aangenomen, 
dat de evenbedoelde aanwijsbare kosten door 
de beide betrokken gemeenten gelijkelijk moe
ten wordcn gedragen en de tegemoetkom ing 
daarin derhalve op de helft van het als zoo
dani g aangenomen bedrag zou behooren te 
worden gesteld , deze tegemoetkoming in casu, 
met het oog op de evengemelde omstandig
heid, te weten den minder hoogen belasting
druk, op een lager bedrag client te wo,·den 
bepaa ld, hetwelk naa r het oordeel van Geel . 
Staten gevoegelij k op £ 5000 zou kunnen wor
den gesteld ; dat voor toe kenn ing aan de ge
meente Hoensbroek van zoodanige tegemoet
koming naar het oordeel van Ged. Staten vol
doende aanleiding bestaat, in aanmerking ne
mende, dat de rechtstreeksche baten, we! ke 

door de gemeente Heerlen , ter zake van de 
a ldaar werkzaam zijnde en in de gemeente 
Hoensbroek wonende arbeiders, in art. 122a 
bedoeld. over 1924 zijn of konden zijn genoten, 
buiten een gedeelte der opbrengst van de divi
dend- en tantiemebela ting, wegens opbrengst 
der zakelijke belasting op het bedrijf, f 18,456 
hebben bedragen; dat ten aanz ien van de 
meerdere ko ten ter zake van armwezen en 
politie, het algemeen behee r, openbare werken 
en volksgezondheid, door het gemeentebestuur 
van Hoensbroek weliswaar a ls aanwijsbare 
kosten worden aangegeven 10 % van het netto
nadeelig a ldo op het Hoofdstuk ,,Armwezen" , 

1 30 % der netto-nadeelige sa ldi op de hoofd
stukken algerneen beheer en openbare werken 
en 40 % der netto-nadeelige saldi op de Hoofd
stukken ,,Openbare Veiligheid" en ,,Volksge
zondheid", <loch dat Burgemeester en Wethou
ders daarbij niet hebben aangetoond, dat een 
zoodanig gedeelte dezer kosten inderdaad ver
oorzaakt i door de aanwezigheid der meerbe
doelde in H eerlen werkzaam zijnde arbeiders, 
zoodat eene zoodanige op een willekeurige 
aangenomen percentage steunende berekening 
ter be paling de r aanwijsbare kosten op g rond 
der vorenomschreven zienswijze omtrent het
geen onder ,,aanwijsbare kosten" is te ver
staan, door Ged. Staten zonder meer niet kan 
worden aanvaard en voor toekenning eener 
tegemoetkoming daarin mitsdien geen voldoen
de gronden aamvez ig zijn; 

dat van dit besluit Burgemeester en Wet
houders van H eerl en en de Raad van H oens
broek bij Ons in beroep zijn gekomen; 

dat Burgemeester en Wethouders van Heer
Jen in hoofdzaak aanvoeren, dat de door het 
gemeentebestuur van Hoensbroek aan Ged. 
Staten verstrekte gegevens ontleend zijn aan 
de begrooting voor 1924 in stede van aan de 
rekening over 1924; dat zelfs indien zouden 
worden aangehouden de cijfers der gemeente
begrooting der gemeente Hoen broek voor het 
jaar 1924, de totale kosten per kind ten hoog
ste f 26 .81 bedragen en de ,,aanwij sbare kos
ten" toch niet zonder nadere motiveering op 
rond £ 23 per leerling kunnen worden gesteld , 
zooals door het gemeentebestuur van Hoens
broek wordt opgegeven en door Ged. Staten 
wordt aangehouden; dat, nadat is vastgestel d 
het bedrag der aanwijsbare kosten, moet wor
den aangetoond, dat deze kosten niet door van 
die arbeiders te heffen bel astingen kunnen 
worden gedekt; dat di t door Ged. Staten in 
hunne overwegingen met geen enkel cij fer 
wordt aangetoond en deze slechts volstaan met 
de bewaring, dat ,,al kunnen de over 1924 
in de gemeente Hoensbroek geheven belastin
gen en schoolgelden op zich zelf n iet zeer 
hoog worden genoemd en a l hadclen deze we! 
eenigszins hooger gesteld kunnen worden, de
zelve met het oog op de minder financieel e 
draagkrachtigheid der betrokken arbeiders 
toch bezwaarl ijk zoo hoog hadden kunnen op
gevoerd worden"; dat die meening van Ged. 
Staten door Burgemeester en Wethouders 
geensz ins kan worden onderschreven ; dat de 
vergoeding immers gevorderd wordt voor 1524 
arbeiders en dat van dit aanta l slechts 714 
kinderen de scholen in Hoensbroek bezochten; 
d. i. nog niet oon kind per twee a rbeiders; da t 
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de onderwijskosten niet alleen gedekt behoe
ven te worden door de schoolgelden, maar ook · 
door andere belastingen, welke van die arbe i
ders geheven kunnen worden, ook van die ar
beiders, welke geen schoolgaande kinderen 
hebben; dat niet is aangetoond dat die 1524 
arbeiders niet zooveel aan belastingen kunnen 
opbrengen, dat daaruit ook de kosten van het 
onderwijs aan 714 kinderen kunnen worden 
bestreden; dat door Ged. Staten als tegernoet
koming wordt bepaald een bedrag van 50 % 
der door hen aangenornen aanwijsbare uitga
ven; dat dit percentage geheel willekeurig is 
en met geen enkel argument of cijfer wordt 
gemotiveerd ; 

dat de R aad van Hoensbroek in hoofdzaak 
aanvoert, dat in 1924 1538 mijnwerkers in 
Hoensbroek hoofdverblijf hadden en in Heer
Jen werkten; dat deze personen (benevens van 
Brunssum 155) ongeveer 50 % is van het 
totaal aantal aangeslagenen in de gerneente
lijke inkomstenbelasting; dat hieru it reeds 
blijkt, dat de uitgaven belangrijk lager zouden 
zijn, a ls deze arbeids niet in Hoensbroek woon
den; dat, daar deze gemeente in zoo bijzon
dere positie verkeert ten aanzien van de toe
passing van art. 122a der Geementewet, het 
stell en eener billijke evenredigheid moet war
den toegepast; dat het gerneentebestuur meent 
10 % van het netto-nadeelig saldo van het 
Hoofdstuk ,,Arrnwezen", 30 % op die van ,,Al 
gemeen Beheer" en ,,Openbare Werken" en 
40 % op die van ,,Onderwijs", ,,Openbare Vei
li ghe id" en ,,Volksgezondheid" a ls aanwijs
bare kosten te mogen aanmerken ; dat de ge
rneente Heerlen a ls rechtstreeksche bate van 
deze arbei ders geniet de opbrengst van de 
zakelijke belasting op het bedrijf, een gedeelte 
der opbrengst van de dividend- en tantieme
belasting en forensenbelasting; dat deze ar
beiders feitelijk gedwongen zijn in Hoensbroek 
te wonen en in geen enkel opzicht van de I us
ten van H eer len genieten; dat het onbillijk 
is naast het vorengaande nog te vorderen, dat 
post voor post moet warden aangetoond, dat 
de uitgaven lager zouden zijn geweest, indien 
deze arbeiders niet in Hoensbroek hadden ge
woond ; dat het zich niet kon vereenigen met 
het standpunt van Ged. Staten om, terwijl de 
aanwijsbare kosten per leerling ongeveer f 23 
per leerl ing zijn, de tegemoetkoming op een 
bedrag van f 7 per leerling te bepalen; dat 
voorts de kosten voor algemeen beheer enz. 
naar het bovenaangegeven percentage op 
f 18. 70 per arbeider kan word en gesteld; rlat 
het verzoekt de tegemoetkoming over 1924 op 
een hooger bedrag dan f 5000 te stellen; 

0. dat ingevolge art. 122a der Gemeentewet 
in het daaromschreven geval de eene gemeente 
van de P"ldere eene tegemoetkoming kan vra
gen, waarbii , in geval de gemeenten in eene 
provincie zijn gelegen , Ged. Staten beslissen, 
of er aanlei ding bestaat om tegemoetkoming 
toe te kennen en, zoo ja, tot welk bedrag; 

dat van dit besluit van Ged . Staten beroep 
op Ons openstaat; 

dat als orgaan, door middel waarvan eene 
belanghebbende gemeente in deze heeft te 
handelen, moet worden aangemerkt de Raad, 
aan wien met betrekking tot de regeling en 
het bestuur van de huishouding der gemeente 

alle bevoegdheid behoort, die niet bij de ge
meentewet of eenige andere wet aan den Bur
gemeester of aan Burgemeester en Wethou
ders is opgedragen; 

dat Burgemeester en vVethouders van Heer
len, blijkens de stukken, beroep hebben inge
steld zonder daartoe door den Raad te zi.in ge
machtigd, weshalve zij in hun beroep niet
ontvankelijk zijn; 

dat de na het indi enen van het beroep door 
den Raad verleende bekraohtiging niet kan 
baten, aangezie~ deze bekraohtiging is ver
leend nadat de termijn voor het komen in be
roep gegund, reeds was verstreken; 

0. ten aanzien van het beroep van den Raad 
van Hoensbroek dat ingevolge art. 122a der 
Gemeentewet eene tegemoetkoming kan war
den gevraagd voor het geval, dat de aanwe
zigheid van de in dit artikel bedoelde arbe i
ders in de gemeente , waar zij hoofdverblijf 
hebben, voor deze gemeente aanwijsbare kos
ten veroorzaakt, we! ke niet door van hen te 
heffen belastingen kunnen warden gedekt; 

dat onder aanwijsbare kosten moeten warden 
verstaan die, ten aanzien waarvan post voor 
post wordt aangetoond, dat de uitgaven voor 
de desbetreffende gemeente lager zouden zijn 
geweest, indien de bovenbedoelde arbeiders, 
welke in die gemeente hoofdverblijf hadden, 
er niet aanwezig waren geweest; 

dat het door het gemeentebestuur van Hoens
broek in rekening gebrachte dee! der kosten 
van armwezen, a lgemeen beheer en openbare 
werken, openbare veiligheid en volksgezond
heid niet aan dit vereischte voldoet; 

dat deze kosten mitsdien behooren te war
den ter zijde gesteld; 

dat voorts, gelet op de belastinggelden, 
we! ke de gemeente Hoensbroek van de in 
Heerlen werkzame mijnarbeiders ontvangt, de 
tegemoetkoming in verband met de kosten van 
het onderwijs, voortvloeiende nit de aanwezig
heid in Hoensbroek van de meerbedoelde ar
beiders, niet op een hooger bedrag dan f 5000 
kunnen worden gesteld ; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

1 °. Burgemeester en Wethouders van Heer
Jen in hun beroep niet-ontvankelijk te ver
klaren; 

2°. het beroep van den Raad der gemeente 
Hoensbroek ongegrond te verklaren. 

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

22 .foz,: 1930. RONDSCHRIJVEN van den 
Pensioenraad aan de Gemeentebesturen, 
betreffende vervroegd ouderdomspen,ioen. 

Het heeft onze aandacht getrokken, dat het 
meermalen voorkomt, dat ambtenaren, die 
werkzaamheden verrichten in een betrekking, 
waarvan de vervulling krachtens haar aard, op 
grond van het bepaalde bij artikel 49 der Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), uitzicht geeft 
op vervroegd ouderdomspensioen, niet in het 
bezit zijn van eene o,anstelling, <lie met de opge
dragen werkz.aamheden overeenkomt. Als voor
beeld halen wij hier .aan het geval dat iemand 
die gedurende zijn geheelen diensttijd stokers-
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werkzaamheden aan een gasfabriek heeft ver
rich t, een aanstell ing bezit als werkman. 

Ook komt het herhaaldeli,i k voor, dat iemand 
die eerst een betrekking bekleedde, die geen uit 
zicht gaf op vervroegd ouderdomspensioen, 
la t er in een bet-rekking werd geplaatst, waaraan 
dat uitzicht wcl is verbonden, maar die toch 
op zijn ourle aanstelling bleef doordienen. Wij 
hebben hier het oog op het geval, dat een terrein
werker, die na eenigen tijd te werk wordt ge
st,eld a ls stoker aan een gasfabriek, geen aan
stelling a ls stoker ontvangt, maar tot zijn ont
slag op zijn aanstellin(T als terreinwerker door 
dient, dan we! eerst tegen het einde van zijn 
diensttjjd een aanstelling a ls stoker ontvangt, 
maar dan ni/>t voldoet aan den in artikel 48b 
der wet gestelden eiscb van een 10 jarigen dienst
tij d in een betrekking die uitzicbt geeft op ver 
vroegd ouderdomspensioen. 

H oewel wij in dergelijke gevallen meermalen 
bet recbt van belangbebbenden op vervroegd 
ouderdomspensioen behben Prkend, blijft tocb 
bet ~evaar bestaan. dat wij in sommige gevallen 
op t ormeele gronden op de aanvrage om pen
sioen alwjjzend zouden moeten beschikken . 

Teneinde in den ver·rnlge de beoortleeling 
van de pensioensaanspraken der betrokkenen 
t e vergemakkelijken en de kans te vermijden 
hen op eenigerlei wij1.e te benadeelen, bebben 
wij de eer U te verzoeken te willen bevordcren 
dat werkzaamheden, die verricht worden in 
een betrekking die blijkens bet Koninklijk Be
sluit van 24 Maart 1923 (8taatsblad n°. 108) 
uitzicht geeft op vervroegd ouderdomspensioen, 
door een formeele aanstell ing in die betrekking 
worden gedekt ; voorts dat elke verandering 
in de werkzaambeden in een nadere aanstelling 
wordt vastgelegd en dat de uitreiking der aan
stelling geschiedt bij de aanvaarding der werk
zaamheden. 

De P ensioenraad, 
v. Taak Tra Kra.nen, Voo,·z. 
van Bis ,elick, wnd. Seer. (B.) 

31 Jul i 1930. WE'l' tot nadere bevorder ing 
van bet onderbouden van I ucbtdiensteu 
tus chen X ederland eenerzij ds en N ede,·
l andsch-1 ndie en bet buitenland anderzijds 
door de Kouinklij ke Lucbtvaart ::\faa t
scbappij voo,· ederland · en Kolonien. 
S. 341. 

Wij WILH ELMINA, enz ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging bebben genornen, 
dat bet wenscbelijk is het onderhouden van 
I ucbtdiensten tusscben N ederland eenerzijd en 
.Yederlandsch- l ndie en het buitenland ancler
zijds nader te bevorderen; 

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

Ecnig artikel . 

Onze Minister van Wate rstaat wordt ge
rnachtigd om met de Koninklijke Luchtvaart 
::\faatschappij voor Nederland en Kolonien eeu 
overeenkomst tot wijziging van de bij de wet 
van 30 Juni 1927 (Stcwtsblad n°. 228) be".: 
kracbt_igde overeenkomst, zooals. die is gewij
z1gd mgevolge de wet van 31 Mei 1929 

{Stcwtsblad n°. 286), aan te gaan, volgens het 
ontwerp, clat bij deze wet is gevoegd. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Soestdij k, den 31sten J ul i 1930. 

WILHELMINA. 
De Ministe1· van Waterstaat, P . J. R ey me r. 

(Uitgeg . 26 Aug. 1930. ) 

OVEREENKOMST omt,·ent het onderhouden 
van tuchtdiensten tusschen N ederland 
eenerzijds en N ederlandsch- l ndie en het 
buitenland anderzijds. 

De Minister van Waterstaat (in deze over
eenkomst verder ,,de l\'linister" genoemd), han
delende narnens het Rij k, daartoe gemach tigd 
bij rle wet van 

ter eene zijde , 
en de N. V. Koninklij ke L ucbtvaar t Maat

chappij voor Nederland en Kolon ien, geves
tigd te 's-Gravenbage (in deze overeenkomst 
verder ,,de Maat cbappij " genoemd), ter an
dere zijde, 

zijn ten beboe,·e van bet onderbouden van 
I ucbtdiensten tusscben Nederland eenerzijds en 
Nederlandscb-lndie en bet buitenland ander
zijds, bet volgende overeengekornen: 

Eenig artike l. 

l\let afwijking \'OOr zooveel noodig van het 
bepaalde in artikel 14 der onder dagteekening 
van 4/7 J uni 1927 tusscben bet Rij k en de 
Koninklijke Luchtvaart Maatscbappij voor Ne
derland en Kolonien gesloten overeenkomst. 
zooals die is gewijzigd bij de overeenkomst van 
13/28 Juni 1929, ingevolge macbt iging ver
leend bij de Wet van den 31 ten Mei 1929 
(Staatsblad n°. 286), zal het beclrag, dat de 
Maatscbappij van het Rij k als subs idie ont
vangt, te rekenen van 1929, voorloopig van 
jaar tot jaar worden bepaald. 

Aan de toekenning van dit subsid ie zull en, 
YOOr zooveel noodig in afwij king van of met 
aanvulling van de bovenvermelde overeen
komst, telkens zoodanige voorwaarden kunnen 
worden verbonden, als ter bereiking van een 
zoo mogelij k luitende exploitatie door de Re
geering dienstig worden geacbt. 

's-Gravenbage. 
De Minister, /Jc Maatschap-pij, 

31 Juli 1930. WET, houdende vaststell ing 
van voorschriften omtrent openbare wegen. 
s. 342. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1927 / Hl28, n°. 362 
1-3, 6-10; 1928/1!!29, n°. 75 1-3 : 1929/1930, 

, no. 24 1-5. 
Hand. id. \929/ 1930, bladz. 1751-1754. 
Bijl. Hand. l• Karner 192!.l/1930, n° 24 1- 3. 
Hand. id. 1929/1930, bladz. 662-679, 694. 

Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat bet noodzakelij k is voorschriften vast te 
stellen omtrent openbare wegen, hetgeen in
gevolge artikel 190 der Grondwet bij de wet 
zal moeten ge cbieden; 

Zoo is bet, clat Wii, den Raad van State enz. 
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HOOFDSTUK I. 

Alge,neene bepalingen. 

Art. 1. 1. Deze wet is uitsluitend van toe
passing op openbare wegen. 

2. Onder wegen warden in deze wet mede 
verstaan: 

I. voetpaden, rijwielpaden, jaagpaden, dre
ven, molenwegen, kerkwegen en andere ver
keersbanen voor beperkt gebruik; 

II. bruggen. 
2. Onder waterschappen warden in deze 

wet begrepen veenschappen en veenpolders. 
3. Onder rechthebbende wordt in deze wet 

verstaan de rechthebbende krachtens burger-
1 ijk recht. 

HOOFDSTUK II. 

D e openbaa,·heid. 

4. 1. Een weg is openbaar: 
I. wanneer hij , na het tijdstip van dertig 

jaren v66r het in werking treden van deze 
wet, gedurende dertig achtereenvolgende ja
ren voor een ieder toegankelij k is geweest; 

II. wanneer hij, na het t ij dstip van tien 
jaren v66r het in werking treden van deze 
wet, gedurende tien achtereenvolgende jaren 
voor een ieder toegankelijk is geweest en te
vens gedurende dien t ijd is onderhouden door 
het Rijk, eene provincie, eene gemeente of 
een waterschap; 

III. wanneer de rechthebbende daaraan de 
bestemming van openbare weg heeft gegeven. 

2. H et onder I en II bepaalde lijdt uitzon
dering wanneer, loopende den te1mijn van 
dertig of van tien jarnn, gedurende een tijd
vak van ten minste een jaar duidelijk ter 
plaatse is kenbaa,· gemaakt, dat de weg 
slecbts ter bede voor een ieder toegankelijk is. 

3. Dit kenbaar maken kan geschieden door 
het ·stellen van opscbriften als: eigen weg, 
particuliere weg, private weg en soortgelijke, 
of door andere kenteekenen. 

5. 1. Na de inwerkingtreding dezer wet 
kan de onder III van het eerste lid van het 

voorgaande artikel bedoelde bestemming slechts 
warden gegeven met medewerking van den 
raad der gemeente, waarin de weg is gelegen. 

2. Deze medewerking wordt niet vereiscbt 
wanneer die bestemming gegeven wordt door 
het Rijk, door eene provincie of door een 
waterschap. 

3. Op een verzoek tot medewerking wordt 
door den Raad binnen zestig dagen beslist. 
Die termijn kan bij een besluit van den Raad 
eenmaal voor gelijken tijd warden verlengd; 
dit besluit wordt onverwijld ter kennis ge
bracht van hem, die de medewerking heeft 
rnrzocht. 

4. Bij weigering van deze medewerking 
van een gemeente staat uiterlijk tot op den 
dertigsten dag, nadat de kennisgeving van de 
weigering bij aangeteekenden brief is verzon
den aan hem, die de medewerking beeft ver
zocht beroep op Gedeputeerde Staten open. 

5. Met weigering wordt gelijkgesteld het 
niet inwilligen van het verzoek tot medewer
king binnen zestig dagen, of, wanneer die 
te1mijn overeenkomstig het bepaalde bij het 
derde lid is verlengd, binnen honderdtwintig 
dagen, nadat het is ingekomen. Alsdan staat 1 

het in het vorig lid bedoelde bel'Oep open 
uiterlijk tot op den dertigsten dag na het 
verstrijken van den termijn van zestig of van 
honderdtwintig dagen. 

6. De beslissing van Gedeputeerde Staten 
wordt onverwijld aan bet gemeentebestuur en 
aan den appellant medegedeeld. 

7. Van de beslissing van Gedeputeerde Sta
ten staat den gemeenteraad en den appellant 
uiterlijk tot op den dertigsten dag, nadat de 
kennisgeving aan hen bij aangeteekenden brief 
is verzonden, beroep op Ons open. 

8. Een besluit tot medewerking als in dit 
artikel bedoeld, wordt, indien dit wordt ge
nomen door den gemeenteraad of door Ons, 
in afschrift medegedeeld aan Gedeputeerde 
Staten. 

6. Het bestaan van eene beperking in bet 
gebrnik, anders dan kracbtens een wettelijk 
voorschrift tot regeling van het verkeer, mag 
mede warden aangenomen op grand van de 
gesteldheid van den weg en van het gebruik, 
dat van den weg pleegt gemaakt te warden. 

7. Een weg heeft opgehouden openbaar te 
zijn : 

I. wanneer hij gedurende dertig achtereen
volgende jaren niet voor een ieder toeganke
lijk is geweest; 

II. wanneer hij door het bevoegd gezag 
aan het openbaar verkeer is onttrokken. 

8. 1. Een weg, welke door het Rijk wordt 
onderhouden, kan aan het openbaar verkeer 
warden onttrokken bij een door Ons te nemen 
besluit. 

2. Een weg, welke door eene provincie 
wordt onderhouden of door een waterschap, 
en een weg, niet vallende onder de hiervoren 
genoemde, waarop een waterscbap krachtens 
zijn inrichting of zijn reglement heeft toe te 
zien, kunnen aan het openbaar verkeer war
den onttrokken bij een aan Onze goedkeuring 
onderworpen besluit van de Provinciale Sta
ten. 

9. Een weg, niet behoorende tot de in ar
tikel 8 bedoelde, kan aan het openbaar ver
keer warden onttrokken bij een door Ons, Ge
deputeerde Staten gehoord, goed te keuren 
besluit van den raad der gemeente, waarin 
de weg is gelegen. 

10. 1. Tot bet onttrekken van een weg aan 
het openbaar verkeer wordt door Ons niet be
sloten, zoolang niet de belanghebbenden in de 
gelegenheid zijn gesteld, daarvan kennis te 
nemen en hunne bezwaren daartegen in te 
dienen. 

2. Een voorstel tot het onttrekken van een 
weg aan het openbaar verkeer wordt door de 
Provinciale Staten of door den raad eener 
gemeente niet in behandeling genomen, zoo
lang niet de belanghebbenden in de gelegen
heid zijn gesteld van het voorstel kennis te 
nemen en hunne bezwaren daartegen aan de 
Staten of aan den gemeenteraad in te dienen. 

11. 1. Ieder belanghebbende bij een weg, 
niet behoorende tot de in artikel 8 bedoelde, 
heeft het recht aan den raad der gemeente, 
waarin de weg is gelegen ten opzicbte van 
<lien weg toepass ing van artikel 9 te verzoe
ken. 

2. Andere belanghebbenden warden door 
het gemeentebestuur in de gelegenheid gesteld 
van het verzoek kennis te nemen en hunne 
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bezwaren daartegen aan den gemeenteraad in 
te di enen. 

3. Op een verzoek, als bedoeld in het eerste 
l id, wordt door den raad binnen zestig dagen 
beslist. Die termijn kan bij een besluit van 
den raad eenmaal voor gelijken tijd worden 
verlengd. Di t besluit wordt onverwij ld ter 
kennis van den verzoeker gebracht. 

4. Weigert de raad aan het verzoek te vol
doen, clan staat aan den verzoeker gedurende 
dertig dagen, nadat de kennisgeving van de 
weigering bij aangeteekenden brief aan den 
verzoeker is verzonden, beroep op Gedepu
teerde Staten open. 

5. Met weigeren wordt gelijkgesteld het 
niet inwilligen van het verzoek binnen zestig 
dagen of wanneer de termijn overeenkomstig 
het bepaalde bij het derde lid, is verlengd, 
binnen honderdtwintig dagen, nadat het is in
gekomen. H et beroep staat in da t geval ge
durende dertig dagen na het verstrijken van 
den termijn van zestig of van honderdtwintig 
dagen open. 

6. De beslissing van Gedeputeerde Staten, 
strekkende tot onttrekking aan het openbaar 
ve rkeer, behoeft Onze goedkeuring. 

7. De besl issing van Gedeputeerde · Staten 
wordt onverwijld aan het gemeentebestuur en 
aan den appell ant medegedeeld. 

8. Weigeren Gedeputeerde Staten den weg 
aan het openbaar verkeer te onttrekken, clan 
staat den appellant uiterlijk tot op den der
tigsten <lag, nadat de kennisgeving daarvan 
aan hem bij aangeteekenden brief is verzon
den, beroep op Ons open. 

12. H et door Ons genomen of goedgekeur
de besluit, waarbij een weg aan het openbaar 
verkeer wordt onttrcikken, wordt in afschrift 
medegedeeld aan Gedeputeerde Staten en 
door Burgeme~ster en Wethouders der ge
meente, waarin de weg gelegen is, ter open
bare kennis gebracht op de ii:J. di e gemeente 
gebruikelijke wijze. 

HOOFDSTUK III. 

B epalingen in het bijzonder betreffende bur
qerlij ke rechten ten aanzien va.n we gen. 

13. 1. De eigendom van wegen wordt, zoo-
1 ang en voor zoover niet het tegendeel blijkt, 
ve1moed te zijn bij de provincie, de gemeente 
of het waterschap, door welke of door het
wel k de weg wordt onderhouden. 

2. Dit vermoeden werkt niet tegen den
gene, van wien wel het onderhoud is overge
nomen <loch niet de eigendom. 

14. 1. Behoudens de beperkingen in het 
gebruik, a ls bedoeld in artikel 6 en behoudens 
het bepaalde bij het volgend lid, hebben de 
rechthebbende op en de onderhoudplichtige 
van een weg a lle verkeer over den weg te 
dulden. 

2. De rechthebbende op en de onderhoud
pl ich t ige van een tot den weg behoorenden 
berm hebben alle verkeer over den berm te 
dulden, voor zoover het door omstandigheden 
wordt gebi llijkt. 

3. De rechthebbende op en de onderhoud
pl ichtige van een weg of een tot den weg be
hoorenden berm of een tot den weg behooren
de bermsloot hebben bovendien te dulden: 

I . de uitvoering van a lle werken tot onder
houd of verbetering van den weg; 

II. de ui tvoering van a lle werken vereischt 
voor aansluit ing van wegen en uitwegen ; 

III. het aanwezig zijn, plaatsen en onder
houden van voorwerpen, boven, op en in den 
weg, of den daartoe behoorenden berm of de 
daartoe behoorende bennsloot ten behoeve van 
het verkeer over den weg, van de onder I en 
II omschreven werken en van de uitvoering 
daarvan. 

4. De rechthebbende op en de onderhoud
pl ichti ge van een tot den weg behoorenden 
berm of een tot den weg behoorende berm
sloot hebben ter zake, in het voorgaande lid 
omschreven, recht op schadevergoeding <loch, 
voor zooveel schade wordt geleden door het
geen strekt tot onderhoud of verbetering van 
den weg, a lleen dan, wanneer het recht op 
den berm of de bermsloot meer is beperkt, of 
de onderhoudslast daarvan meer is verzwaard, 
dan gebruikelijk was ten opzichte van <lien 
be1m of di e be1msloot. 

HOOFDSTUK IV. 

H et onde1·houd. 

15. 1. H et Rijk, de provincie, de gemeente 
en het waterschap is verplicht een weg te 
onderhouden, wanneer dat openbare lichaam 
<lien tot openbaren weg heeft bestemd. 

2. H et Rijk, de provincie, de gemeente en 
het waterschap is verplicht een weg en een 
in een weg zich bevindenden duiker te onder
houden, wanneer dat openbare Jichaam <lien 
weg of dien duiker gedurende t ien achtereen
volgende jaren heeft onderhouden, ook a l 
was bij den aanvang van die tien jaren de 
weg, welke is onderhouden of waarin de dui
ker is gelegen, nog niet openbaar. 

3. Tot het onderhoud van een weg als in 
het eerste en het tweede lid bedoeld, behoort 
mede het onderhoud van een tot <lien weg 
behoorenden berm of een tot <lien weg behoo
rende bermsloot, echter slechts voor zoover 
het onderhoud van den berm of de bermsloot 
dient ten behoeve vim de instandhouding en 
de bruikbaarheid van den weg en voor zoover 
het onderhoud niet, uit welken hoofde ook, tot 
de verplichting van anderen behoort. 

16 . De gemeente heeft te zorgen , dat de 
binnen h aar gebied liggende wegen, met uit
zondering van de wegen, welke door het Rijk 
of eene provincie worden onderhouden, van 
die bedoeld in artikel 17 en van die, waarop 
door een ander to! wordt geheven, verkeeren 
in goeden staat. 

17. Het waterschap heeft te zorgen, dat de 
wegen welke het onderhoudt, en die waarop 
het krachtens zij ne inrichting of krachtens zijn 
reglement heeft toe te zien, verkeeren in 
goeden staat. 

18. De gemeente en het waterschap worden 
geacht aan het in de artikelen 16 en 17 be
paal de te hebben voldaan: 

I. in het geval dat een antler dan de ge
meente of het waterschap tot het onderhouden 
van den weg verplicht is, wanneer <liens ver
pl ichting is nagekomen ; 

II. in de overige gevallen, wanneer: 
de weg goed is onderhouden; 
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aard, breedte en lengte van de verharding 
~ gelijk zijn aan aard, breedte en lengte van de 

verharding, zooals die zijn aangegeven op den 
in artikel 27 bedoelden !egger. 

19. 1. De Provinciale Staten kunnen onder 
Onze goedkeuring het onderhoud van een weg, 
welke door de provincie wordt onderhouden, 
brengen ten laste van de gemeente, waarin 
de weg is gelegen. 

2. Bij <lit besluit zal de provincie zich ver
binden tot eene afkoopbare jaarlijksche uit
keering aan de gemeente, die met onderhoud 
wordt belast, welke uitkeering niet lager mag 
worden gesteld clan hetgeen per jaar voor be
hoorlijk onderhoud werd vereischt. 

3. Het bestuur van een waterschap kan 
onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
het onderhoud van een weg, waarop het 
krachtens zijne inrichting of zijn reglement 
heeft toe te zien, ten laste van het water
schap brengen, voor zoover de bevoegdheid 
daartoe uitdrukkelijk bij het reglement der 
instelling is toegekend. 

4. Bij het besluit van het waterschapsbe
stuur, als in het derde lid bedoeld, kunnen 
zij, die van het onderhoud of het geven van 
bijdragen tot het onderhoud worden bevrij d, 
worden verplicht tot afkoopbare jaarlijksche 
uitkeeringen, welke gezamenlijk niet hooger 
mogen worden gesteld dan hetgeen per jaar 
voor behoorlijk onderhoud werd vereischt. 

5. Indien echter voor het gebruik van den 
weg to! wordt geheven, wordt wegens het ge
mis van de opbrengst der tolheffing eene 
schadevergoeding toegekend, welke in het 
besluit van het waterschapsbestuur, in het 
derde lid bedoeld, wordt opgenomen. 

20. 1. De gemeenteraad kan onder goed
keuring van Gedeputeerde Staten het onder
houd van een binnen de gemeente liggenden 
weg ten laste van de gemeente brengen. 

2. Deze bepaling is niet van toepassing op 
wegen, welke door het Rijk of eene provincie 
worden onderhouden, en op wegen, welke 
door een waterschap worden onderhouden of 
waarop een waterschap krachtens zijne inrich
ting of zijn reglem&1t heeft toe te zien. 

3. Bij het besluit van den gemeenteraad 
als in het eerste lid bedoeld kunnen zij, die 
van het onderhoud of het geven van bijdragen 
tot het onderhoud worden bevrijd worden ver
plicht tot afkoopbare jaarlijksche uitkeerin
gen, welke gezamenlijk niet hooger mogen 
worden gesteld, dan hetgeen per jaar voor 
behoorlijk onderhoud werd vereischt. 

4. Indien echter voor het gebruik van den 
weg to! wordt geheven, wordt behoudens het 
geval dat ingevolge artikel 54 schadevergoe
ding wordt gegeven, wegens het gemis van 
de opbrengst der tolheffing eene schadever
goeding toegekend, welke in het besluit van 
den raad in het eerste lid bedoeld, wordt 
opgenomen. 

21. 1. Het voorstel tot het nemen van een 
besluit, als bedoeld in artikel 19, eerste en 
tweede lid, en het besluit zelf worden mede
gedeeld aan de gemeente ten laste van welke 
het onderhoud wordt gebracht; het voorstel 
tot het nemen van een besluit als bedoeld in 
artikel 19, derde, vierde en vijfde lid, en ar
tikel 20 en het besluit zelf worden medege-

deeld aan hen, die van onderhoud worden be
vrijd en aan degenen , die ingevolge artikel 
19, vierde lid, en artikel 20, derde lid, ver
plicht worden tot afkoopbare jaarlijksche uit
keeringen. 

2. De mededeeling aan bijzondere personen 
geschiedt bij aangeteekenden brief. 

3. vVanneer degene, aan wien mededeeling 
moet geschieden, geen bekende woonplaats 
binnen het Rijk in Europa heeft, en mede 
wanneer de onderhoudsplicht op grondstukken 
rust, kan met eene openbare kennisgeving 
worden volstaan, met dien verstande echter, 
dat wanneer degene, die geen bekende woon
plaats binnen het Rijk in Europa heeft, een 
hier te lande aan het daarbij betrokken be
stuur bekenden gemachtigde, die een aan dat 
bestuur bekende woonplaats heeft, heeft aan· 
gesteld, de mededeeling aan dien gemachtigde 
geschiedt. 

4. De openbare kennisgeving, als in het 
vorig lid bedoeld, geschiedt door aanplakking 
in de gemeente, waarin de weg is gelegen, 
en verder op de in die gemeente gebruikelijke 
wijze . 

22. 1. Gedeputeerde Staten deelen hunne 
beslissing op een verzoek om goedkeuring van 
een krachtens artikel 19, derde, vierde en 
vij fde lid, of artikel 20 genomen besluit on
verwijld mede aan het bestuur van het water
schap of aan den gemeenteraad, a lsmede aan 
hen, d ie volgens het besluit van het bestuur 
van het waterschap of het gemeenteraads
besl uit van onderhoud worden bevrijd, en aan 
degenen, die volgens dat besluit van het be
stuur van het waterschap of dat gemeente
raadsbesluit ingevolge artikel 19, vierde lid, 
of artikel 20, derde lid, verplicht worden tot 
jaarlljksche afkoopbare uitkeeringen. 

2. Het tweede, derde en vierde lid van ar
tikel 21 zijn van toepassing. 

3. Aan hen, aan wie ingevolge l\et eerste 
lid mededeeling moet worden gedaan van de 
bes! issing van Gedeputeerde Staten en aan 
Onzen Commissaris in de provincie, staat 
uiterlijk tot op den dertigsten dag na het ver
zenden van bedoeld bericht of voor zooveel 
betreft degenen, voor wie met een openbare 
kennisgeving kan worden volstaan, na de 
openbare kennisgeving beroep op Ons open. 
Onze beslissing wordt in afschrift medege
deeld aan Gedeputeerde Staten. 

23. 1. De verplichting om een weg te on
derhouden is te niet gegaan, wanneer gedu
rende dertig achtereenvolgende jaren daaraan 
door den verplichte in geenerlei opzicht is 
voldaan. ·De werking van deze bepaling wordt 
gestuit door een bevel van de bevoegde macht 
om aan de verplichting te voldoen, tenzij dat 
bevel wordt ingetrokken of ongegrond ver
klaard, 

2. De verplichting om een weg of ·een 
duiker in een weg te onderhouden is te niet 
gegaan, wanneer gedurende tien achtereenvol
gende jaren daaraan niet is voldaan en tevens 
gedurende dien tijd de weg of de duiker is 
onderhouden door het Rijk, eene provincie, 
eene gemeente of een waterschap. 

24. 1. De verplichting om tot het onder
houd van een weg eene geldsom bij te dra
gen is te niet gegaan, wanneer gedurende 
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dertig achtereenvolgende jaren aan die ver
pl ichting in geenerlei opzicht is voldaan. 

2. De werking van deze bepaling wordt 
gestuit door het instellen van eene vordering 
tot voldoening, tenzij de vordering niet wordt 
toegewezen, alsrnede door eene aarunaning 
aan den verplichte tot voldoening, uitgebracht 
bij deurwaardersexploit. 

25. 1 . Het verschuldigde uit hoofde van 
eene op een grondstuk rustende verplicht ing 
om een weg of een dee! daarvan te onderhou
den of om tot het onderhoud daarvan bij te 
dragen kan aJleen worden verhaald op de 
gronden, waarop de verplichting rust, en op 
de daarop gevestigde rechten van erfpacht, 
n-uchtgebruik en beklemming. 

2. Bij overgang van een grondstuk, als in 
het eerste l id bedoeld, in eigendom, erfpacht, 
vruchtgebruik of beklemrning, blij ft het goed 
verbonden voor al hetgeen over de laatste 
twee onderhoudsjaren en het loopende onder
houds jaar uit hoofde van eene verplichting, 
als in het eerste lid bedoeld, is verschuldigd. 

3. H et verschuldigd~, als in het eerste en 
tweede lid bedoeld, is bevoorrecht op de 
gronde(l, waarop de verplichting rust, en op 
de daarop gevestigde rechten van erfpacht, 
vruchtgebruik en beklemrning. Dit voorrecht 
gaat boven hypotheek en wordt gerangschikt 
onmiddel lijk na het voorrecht der besturen 
van waterschappen, omschreven in artikel 25 
van de wet van 9 Mei 1902 (Staatsblad n°. 
54), gewijzigd bij de wet van 15 October 
1921 (Staatsblad n°. 1125). Het strekt zich 
u it tot het verschuldigde over de laatste twee 
onderhoudsjaren en het loopende onderhouds
jaar. 

26. 1. De verplichting om een weg te ·on
derhouden of tot het onderhoud daarvan bij 
te dragen kan worden overgedragen bij een 
schriftel ij ke overeenkomst, goed te keuren 
door den raad van de gemeente of het be
stuur van het waterschap, dat volgens artikel 
16 of artikel 17 heeft te zorgen, dat de weg 
in goeden staat verkeert, en gaat over op 
den dag volgende op dien, waarop de goed
keuring is verleend, of zooveel later als bij 
de overeenkomst is bepaald. De verplichting 
om tot het onderhoud van .een weg bij te 
dragen, kan worden afgekocht of kwijtgeschol. 
den bij een schriftelijke overeenkomst, welke 
gelijke goedkeuring behoeft als hiervoren is 
aangegeven; zoodanige overeenkomst wordt 
van kracht op den dag, volgende op d ien, 
waarop de goedkeuring is verleend. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing, 
wanneer de ve1·plichting op grondstukken 
rust of op den weg to! wordt geheven. 

3. Overdracht, afkoop of kwij tschelding als 
in het eerste lid bedoeld, door of aan het 
Rijk, eene provincie, eene gemeente of een 
waterschap kan krachtens de~e bepaling niet 
geschieden. . 

4. De overeenkomst en het besluit, waarbij 
deze is goedgekeurd, worden in afschrift me
degedeeld aan Gedeputeerde Staten. Is de 
goedkeuring verleend door het bestuur van 
een waterschap, dan worden die stukken bo
vendien in afschrift medegedeeld aan het be
stuur van de gemeente, waarin de weg is ge
]egen. 

HOOFDSTUK V. 
De legge,-s der wegen. 

§ 1. D e i II ho u d v a n d e n I e g g e r. 

27. 1. In iedere gemeente wordt van de 
buiten de bebouwde kom, of kornrnen gelegen 
wegen a lsmede van de toegangswegen naar 
stations als bedoeld bij artikel 70 van de 
Spoorwegwet, ook al zijn deze binnen een be
bouwde kom gelegen, een !egger opgemaakt. 

2. Gedeputeerde Staten stel len vast, welke 
voor de toepassing van deze wet de grenzen 
van de bebouwde kom of kommen der ge. 
meente zijn. 

28. Van wegen, welke deels binnen deels 
buiten de bebouwde kom of kommen der ge
meente zijn gelegen, wordt ook het binnen 
een bebouwde korn gelegen dee] op den !eg
ger gebracht, indien en voorzoover dat dePI 
niet door de gerneente wordt onderhouden. 

29. 1. aast elkander gelegen wegen kun
nen onder een nommer op den !egger worden 
gebracht. 

2. Bruggen worden alleen dan onder een 
afzonderlijk nommer op den !egger gebracht, 
wanneer ze geen dee] u itrnaken van een op 
den !egger gebrachten weg. 

30 . 1. De !egger houdt in: 
I. het nommer van den weg; 
II. den naam, waaronder de weg bekend 

staat; 
III. de e indpunten en de richting van den 

weg; 
IV. de beperkingen in het gebruik van den 

weg, als bedoeld in artikel 6, a lsmede de af
schuttingen, welke zich op den weg bevinden; 

V. de verharding met vermelding van h a
ren aard, breedte en lengte; 

VI. de zich in den weg bevindende brug· 
gen en duikers, met vermelding van hunnen 
aard, hoofdafmetingen en samenstelling; 

VII. de onderhoudsplichtigen van den weg 
en van de zich daarin bevindende bruggen en 
duikers; 

VIII. den omvang van den onderhouds
pl icht ; 

IX. degenen, die tot het onderhoud hebben 
bij te dragen, met vermelding van de hoe
grootheid der bijdrage; 

X. het gezag, dat volgens de artikelen 16 
of 17 heeft te zorgen, dat de weg in goeden 
staat verkeert. 

2. Van bruggen, welke onder een afzon
derlijk nommer op den !egger warden ge
bracht, worden aard, hoofdafmetingen en sa
menstelling onder VI vermeld. 

3. Tot den !egger behoort eene overzichts
kaart op geen kleinere schaal dan 1 op 
25000, waarop de wegen met hunne nommers 
zijn aangewezen. 

31. De omvang van een op het Rijk of 
eene provi ncie rustenden onderhoudspl ich t 
wordt met afwijking van het onder VIII van 
artikel 30 bepaalde in den !egger niet om
schreven. 

32. Rust de verplichting om een weg te 
onderhouden of tot het onclerhoud daarvan bij 
te dragen op grondstukken, dan warden op 
den !egger in plaats van de onderhoudspl ich
tigen of de verplichten tot bijdragen de ka
dastrale perceelen of gedeel ten van die per-
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ceelen vermeld, waarop de verpliohting rust. 
33 . De !egger wordt overigens ingericht 

volgens bij algemeenen maatregel van be
stuur vast te stellen model. 

§ 2. H e t o p m a k e n e n v a s t s t e I 1 e n 
v a n d en I egg e r. 

34. 1. Het ontwerp van den ]egger wordt 
door Burgemeeste,· en Wethouders opgemaakt. 

2. Het wordt, nadat de belanghebbenden 
in staat zijn gesteld claarvan kennis te nemen 
en hunne bezwaren schriftelij k en mondeling 
aan Burgemeester en Wethouders of een door 
hen uit hun midden benoemde Commissie in 
te clienen, vergezeld van de ingekomen be
zwaarschriften en het advies van Burgemees
ter en "Vethouders aan Gedeputeercle Staten 
ingezonden. 

35. 1. Gecleputeercle Staten stellen den ]eg
ger vast al dan niet met afwijking van het 
door Burgemeester en Wethouders opgemaak
te ontwerp. 

2. Wordt van het ontwerp afgeweken, clan 
wordt de !egger niet vastgesteld, zoolang niet 
de belanghebbenden in staat zijn gestelcl van 
de wijz ig ingen, in het ontwerp aangebracht, 
kenn is te ncmen en hunne bezwaren daarte
gen schriftelijk en mondeling bij Geclepu
teerde Staten of een door hen uit hun m idden 
benoemcle Commissie in te dienen. 

36. Door Ons warden bij algemeenen .maat
rngel van bestuur voorschriften gegeven om
trent de wijze waarop van het ontwerp, be
doeld in artikel 34 en van de wijzigingen in 
het ontwerp aangebracht, als bedoeld in ar
tikel 35, door belanghebbenden kennis kan 
warden genomen en bezwaren daartegen kun
nen warden ingebracht, alsmede in zake de 
voor een en ander in acht te nemen term ijnen. 

37. 1. De vaststell ing van den !egger wordt 
door Burgemeester en Wethouders op de in 
de betrokken gemeente gebruikelij ke wijze, 
te,· openbare kennis gebracht, met mededee
l ing van het tijdstip waarop de ]egger ter 
inzage zal warden gelegd ingevolge het vol
gende lid; gelijktijdig wordt van bedoeld 
tijdstip mededeeling gedaan aan Onzen Com
missaris in de provincie. 

2. De ]egger wordt daarua op de gemeen
tesecretarie voor een ieder ter inzage gelegd. 

3. Uiterlijk tot op den dertigsten dag na 
het tijdstip van het ter inzage leggen staat 
aan ieder belanghebbende en aan Onzen Com
missa1·is in de provincie tegen de vaststelling 
van den !egger beroep op Ons open. Onze 
bes! issing wordt in afschrift medegedeel d aan 
Gecleputeerde Staten. 

38. 1. De ]egger wordt opgemaakt in twee 
exemplaren. Een exemplaar wordt bewaard 
in het arch ief van de provincie en het ander 
in het arch ief van de gemeente. 

2. De ]egger is op de gemeentesecretarie 
voor een ieder ter inzage. 

§ 3. He t w ij z i g e n v a n d e n I e g g e r. 

39. 1. De !egger wordt door Gedeputeerde 
Staten gewijzigd in geval van: 

I. het onttrokken warden van een weg aan 
het openbaar verkeer krachtens een besluit als 
bedoeld in Hoofdstuk II; 

II. afkoop en kwijtschelding van de ver-
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pi ichting om bij te dragen tot onclerhoud van 
den weg; , 

III. het krachtens eene wet, een bes! uit, 
als bedoeld bij de artikelen 19 of 20 dezer 
wet of bij artikel 2 der Waterstaatswet 1900, 
of een bij een besluit als bedoeld in artikel 
26 dezer wet goedgekeurde overeenkomst over
gaan van de verpl ichting om een weg te on
clerhouclen; 

IV. het in gewijsde gaan van een vonnis, 
als bedoeld in paragraaf 4 van <l it hoofd
stuk · 

v. ' de overgang van onderhoudsplicht als 
bedoelcl in art. 54, voor zoover deze nog niet 
onder de overige bepalingen van <lit artikel 
mocht zijn begrepen; 

VI. de wijziging of overgang van onder
houdspl icht, a ls gevolg van het in werking 
trnden van een besluit tot vaststelling of wij
ziging van een provinciale verordening, het 
reglement van een waterschap, eene gemeente
verordening of een waterschapsverordening, 
waarbij onderhoudsplicht van wegen wordt 
opgelegcl, aan onclerhoudspl ichtigen van we
gen ve rpl ichtingen warden opgelegd of de 
verplichtingen van onderhouclspl ichtigen van 
wegen warden vastgestel d; 

VIL het inwerking treden van een besluit 
tot vaststelling of wijziging van het reglement 
van een waterschap, waardoor een ander ge
zag, dan het in den !egger vermelde, wordt 
aangewezen als het gezag, dat volgens de ar
tikelen 16 of 17 heeft te zorgen, dat de weg 
in goeden staat verkeert. 

2. Voor zoover dit niet reeds ingevolge de 
overige bepalingen dezer wet moet gesch ieden, 
deelen gemeentebesturen en waterschapsbe
sturen vanwege de gemeente of het water
schap genomen besluiten en vastgestelde ver
ordeningen, waarvan wijziging of overgang 
van onderhoudspl icht als in het eerste lid 
onder V of VI bedoeld, het gevolg is, in af
schri'ft aan Gedeputeerde Staten mede. 

40. 1. In andere gevallen, clan de in het 
vorig artikel bedoelde, wordt de !egger door 
Gedeputeerde Staten gewijz igd met inacht
neming van het bepaalde in artikel 41. 

2. Tot afvoering van een weg van den 
!egger en tot wijziging van hetgeen de !egger 
ter voldoening aan het onder III, IV, V, VII , 
VIII, IX of X van ai-tikel 30 bepaalde reeds 
inhoudt, wordt door hen slechts overgegaan 
op grand dat een weg heeft opgehouden open
baar te zijn krachtens het bepaalde onder I 
van artikel 7, dat de verplichting om een weg 
of duiker te onderhouden krachtens het be
paal de in artikel 23, of die om tot het onder
houd van een weg bij te dragen krachtens het 
bepaal de in art ikel 24 is te niet gegaan of 
in het algemeen, op grand van een feit, dat 
na de vaststelling van hetgeen gewijzigd 
wordt, heeft plaats gehad, of eindelijk naar 
aanleiding van een gewijsde, als bedoeld in 
paragraaf 4 van <lit hoofdstuk, dat eene ver
dere wijziging van den !egger noodig maakt. 

41 . 1. Betreft tle in het vorig artikel be
doelde, door Gecleputeerde Staten voorgeno
men, wijziging van den !egger uitsluitend het
geen de !egger ter voldoening aan het onder 
I. II of VI van artikel 30 bepaalde inhoudt, 
clan wordt enkel het advies van Burgemeester 

44 
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en Wetbouders der gemeente of het bestuur 
van het waterschap, bedoeld in de artikelen 
16 en 17 ingewonnen. 

2. In a lle overige gevallen, in het vorig 
artikel bedoeld, vinden ten aanzien van de 
behandeling van de wijziging van den !egger 
de artikelen 34 tot en met 37 overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande, dat voor wij
ziging van den !egger het ontwerp in artikel 
34 bedoeld ook door Gedeputeerde Staten kan 
worden opgemaakt en daarvoor ook in de 
plaats kan treden een verzoek van belangheb
benden aan Gedeputeerde Staten tot wijziging 
va n den !egger om redenen als in artikel 40, 
tweede lid , bedoeld, waarbij duidelijk de re
den, de aard en de strekking van de beoogde 
wijziging wordt omschreven. H et beroep als 
in artikel 37, derde lid , bedoeld, staat voor 
den verzoeker, ook open als Gedeputeerde 
Staten beslissen dat niet tot wijziging van den 
!egger zal worden overgegaan, en we! uiter
lijk tot op den dertig ten dag na verzending 
bij aangeteekenden brief van de beslissing 
van Gedeputeerde Staten. 

42. De wijzigingen welke de !egger heeft 
ondergaan, worden door Gedeputeerde Staten 
in beide exemplaren van dien !egger aange
teekend. Aan ieder dier exemplaren wordt een 
afschrift of uittreksel van de wet, het besluit, 
de overeenkomst of het vonnis gehecht. 

§ 4. H e t b e r o e p o p d e n r e c h t e r. 

43. Wijziging van den !egger kan worden 
gevorderd op grond: 

I. dat de !egger ten onrechte aangeeft: 
a. dat een weg of een dee! daarvan is 

openbaar; 
b. dat het gebruik van den weg, a ls be

doeld in artikel 6, niet is beperkt of op an
dere wijze is beperkt dan in werkelijkheid 
het geval is; 

c. dat iemand verplicht is een weg of, dui
ker te onderhouden of tot bet onderboud daar
van bij te dragen; 

II. dat de omvang van den onderhouds
pl icht, zooals die op den !egger is aangege
ven, anders, of de geldsom, die volgens den 
iegger tot het onderhoud moet worden bijge
dragen, grooter is dan in werkelijkheid het 
geval is. 

44. 1. De rechtsvordering, bedoeld in ar
t ikel 43, staat ter kennisneming van de recht
bank, binnen wier gebied de gemeente is ge
legen, waarvoor de !egger geldt. 

2. De wettelijke voorschriften omtrent twist
gedingen over burgerlijke recbten zijn, voor 
zoover daarvan niet bij deze wet is afgeweken, 
van toepassing. 

3. In kracht van gewijsde gegane recbter
l ijke uitspraken, welke wijzigingen van den 
!egger tengevolge kunnen hebben, worden 
<loor den Griffier van bet betrokken rechts
college in afschrift aan Gedeputeerde Staten 
:nedegedeel d. 

45. 1. Wijziging op de in artikel 43 onder 
I ,a en b vermelde gronden kan alleen worden 
,:,;evorderd door den eigenaar, erfpachter, 
·;ruchtgebru iker en beklemden meier van den 
weg of van den tot den weg beboorenden 
:1erm en door hem, die bij den !egger is aan
rrewezen als onderhoud plichtige of als belast 

met het bijdragen van eene geldsom tot bet 
onderhoud van den weg. 

2. Wijzi ging op de in artikel 43 onder I , 
c en II vermelde gronden kan all een worden 
gevorderd door hem, die bij den !egger is 
aangewezen als onderhoudsplichtige of a ls be
last met het bijdragen van eene geldsom tot 
het onderhoud. 

46. · 1. De rechtsvordering, bedoeld in ar
tikel 43, wordt ingesteld tegen de provincie. 

2. Onze Commissaris is verplicht onmiddel
lijk een afschrift van de dagvaarding te doen 
toekomen aan het bestuur van de gemeente, 
binnen wier gebied de weg is gelegen, en 
aan het bestuur van het waterschap dat heeft 
te zorgen, dat de weg in goeden staat ver
keert. 

3. De gemeente en het waterschap kunnen 
zonder vormelijke toelating in het geding als 
gevoegde of tusschenkomende partij optreden. 

47. De roohtsvordering tot wijziging in de 
gevallen in artikel 43 vermeld vervalt, v_oor 
zooveel zij niet steunt op feiten , die na de 
vaststelling van de betrokken bepalingen van 
den !egger hebben plaats gevonden, indien 
zij niet is ingesteld binnen een jaar, nadat de 
bepaling van den !egger, tegen welke men 
opkomt, bij e indbesl issing is vastgesteld of 
gehandhaafd. 

48. 1. De gemeente, waarin de weg is ge
legen, vergoedt aan de provincie de kosten 
van het geding, waarin deze mocbt zijn ver
oordeeld, indien en voor zoover de vermelding 
op den !egger, die ingevolge bet vonnis op de 
in artikel 43 genoemde gronden is gewijzigd, 
door Gedeputeerde Staten of in geval van 
hooger beroep door Ons overeenkomstig het 
door Burgemeester en Wethouders opgemaak
te ontwerp van den !egger of ontwerp tot wij
z1ging van den !egger - voor zoover door 
Burgemeester en Wetbouders volgens artikel 
34 of artikel 41 advies is uitgebracht, mer. 
inachtneming van dat advies - was vastge-· 
steld. 

2. Het Rijk vergoedt aan de provincie de 
kosten van het geding, waarin deze mocht zijn 
veroordeeld, indien en voor zoover de vermel
ding op den !egger, die bij bet vonnis op de 
in artikel 43 genoemde gronden is gewijzigd 
door Ons in booger beroep in afwijking van 
het besluit van Gedeputeerde Staten, en njet 
gelijkluidend aan bet door Burgemeester en 
Wethouders opgemaakte ontwerp van den 
!egger of ontwerp tot wijziging van den 
!egger - en voor zoover door Burgemeester 
en Wethouders volgens artikel 34 of artikel 
41 advies is uitgebracht, in afwijking van 
dat advies - was vastgesteld. 

§ 5. D e k r a c h t v a n d e n I e g g e r. 

49. Een weg, welke op den !egger voor
komt, wordt aangemerkt als te zijn openbaar 
onder geen andere dan de uit den !egger blij
kende beperkingen in het gebruik, tenzij be
wezen mocht worden dat na de vaststelling 
van den !egger of na de wijziging, waarbij de 
weg op den !egger is gebracht, de weg heeft 
opgehouden openbaar te zijn. 

50. Hij , die door den !egger wOl'dt aange
wezen a ls onderhoudsplichtige van een weg of 
van een duiker of als verplichte om tot het. 
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onderhoud eene geldsom bij te dragen, i on
derhoudspl iohtig of verplicht om tot het on
derhoud bij t.e dragen in voege als bij den 
]egger is bepaald, voor zoover hij niet bewij t, 
dat na de vastst.elling van den !egger of na 
de wijziging, waarbij de aanwijzing als on
derhoudspl iohti ge of a ls verpl ichte om tot 
onderhoud bij te dragen heeft pi aats gehad, 
de verpliohting om te onderhouden of om tot 
het onderhoud bij te clragen is te niet gegaan 
of gewijzigd. 

HOOFDSTUK VI. 
Onteigening van wegen, bruggen, bermen, 
bermslooten en onteigening voo,· aanleg en 

verbetering van wegen en bruggcn. 
51. 1. Aan de Onteigeningswet wordt na 

'l'itel II een nieuwe Ti tel Ila toegevoegd: 
Over onteigening van wegen, bruggen, her
men en berm looten en ont.eigening voor aan
leg en verbetering van wegen en bruggen. 

2. Deze titel bevat de volgende bepalin
gen: 

A1·tikel 72a. Ont.eigening van wegen, brug
gen, barmen en bennslooten, alsmede daarop 
rustende zakelijke reohten als in artikel 4 
bedoeld, en onteigening voor aanleg en verbe
tering van wegen en bruggen heeft plaats uit 
kracht van een door Ons, den Raad van State 
gehoord, genomen besluit. 

De bepalingen van de artikelen 62 tot en 
met 64 zijn t.en deze toepasselijk, met dien 
verstande dat, waar in de toepasselijk ver
kl aarde artikelen gesproken worclt van ,,plan 
van het werk", daarvoor ka n worden gelezen 
.,plan", t.erwijl artikel 61 sleohts in zooverre 
toepassing vindt, als de onteigening client ten 
einde uitvoering te geven aan een werk. 

HOOFDSTUK VII. 

T olheff ing. 
52. 1. De bepalingen van dit hoofdstuk 

zij n op tolheffingen op eene brug sleohts van 
toepassing, voor zoover die heffingen geschie
den voor het verkeer over de brug. 

2. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn 
niet van toepa ing op tolheffingen kraohtens 
een in e n tolrecht of een brugreoht omgezet 
veerreoht. 

53. Geen tolheffingen zijn van kracht dan 
die welke v66r de indiening van het voorstel 
tot deze wet zijn ingesteld. 

54. 1. De bij ooncessie of octrooi of anders
zins verleende rechten tot tolheffing kunnen 
bij een besluit van Ons of bij een besluit van 
de Staten der provincie of van den raad der 
gemeente, waarbinnen de weg, waarop de tol 
wordt geheven, is gelegen, onder Onze goed
keuring, worden vervallen verklaard. 

2. E en zoodanig besluit is niet van kracht, 
dan nadat overeenkomstig de bestaande wet
telijke bepalingen te dezen , het onderhoud 
van den weg waarop de tol wordt geheven, 
ondersoheidenlijk ten laste van het Rijk, de 
provinoie of de gemeente is gebracht. 

3. Degene, wiens recht tot tolheffing wordt 
vervallen verklaard, heeft recht op ohade
vergoeding van het Rijk, de provincie of de 
gemeente, al naar gelang het vervallen ver
kl aren geschiedt bij een besluit van Ons, van 

de Staten der provincie onder Ooze goedkeu
ring of van den Raad der gemeente onder 
Onze goedkelU'ing. H et bedrag der sohade
vergoeding wordt, tenzij bij minnelijke schik
king daaromtrent is overeengekomen, door 
den bevoegden rechter bepaald. 

4. De bepali ngen van de voorgaande leden 
van dit artikel doen ni t te kort aan de be
staande bepalingen krachtens welke rechten 
tot tolheffing, a ls in het eerste lid bedoeld' 
ei~digen of kunnen worden beeindigd, ter'. 
w1Jl het bepaalde in het derde lid a lsdan niet 
van toepassing is. 

HOOFDSTUK VIII. 

Overgangs- en slotbepalingen. 

55. 1. Binnen 5 jaar, t.e rekenen van af 
den dag van de inwerkingtreding van deze 
" '.~t, moeten de in artikel 27 bedoelde leggers 
z1Jn opgemaakt. 

2. Voor zoover voor het einde van <lien 
termijn de leggers nog niet zijn opgemaakt 
blijven de bij de inwerkingtred ing dezer wet 
uit anderen hoofde vastgest.elde Jaggers en de 
daarop betrekking hebbende bepalingen, a ls
mede de verdere bepalingen betreffende open
baarheid en onderhoudsplicht van wegen, van 
kracht, met <lien verstancle echt.er dat hier
door niet wordt belet dat de artikelen 6 tot 
en met 17 en 19 tot en met 26 van deze wet 
aan tonds bij de inwerkingtreding van kracht 
zijn. 

3. Met afwijking in 1,0overre van de voor
gaande bepalingen van deze wet blijven de 
eerst.e drie leden van artikel 70 van de Spoor
wegwet van kracht. 

56. Artikel 25 dezer wet geldt niet ten 
aanzien van hetgeen op het oogenblik van het 
in werking treden dezer wet reeds verschul
digd is uit hoofde van eene op een grondstuk 
rustende verpl ichting om en weg of een dee! 
daarvan te onderhouden of om tot het onder
houd daarvan bij te dragen. 

57. Bij provinoiale en gemeentelijke veror
deningen, alsmede bij verordeningen van wa
terschappen, kunnen met inachtneming van de 
overige t.e dien opzichte bestaande wett.elijke 
bepalingen regelen worden gesteld orntrent 
punten, waarin bij deze wet niet is voorzien. 

58. Deze wet treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen t ijdstip. 

59. Deze wet kan worden aangehaald on
der den tit.al ,,Wegenwet". 

Lasten en bevel en. enz.; 
Gegeven te Soestdijk, den 31st.en Juli 1930. 

WILHELMINA. 
De Minister van Wat erstaat , P. J . Rey m e r. 

(Uitgeg. 21 Augustus 1930.) 

31 Jul i 1930. WET, houdende toekenning 
van een renteloos voorsohot uit 's Rijks 

• schatkist ten behoeve van de inrichting 
van de tramwegen van Amsterdam naa1· 
Ed,a,1n en van Schouw naar Purmerend 
voor electrisohe beweegkracht. . 343. 

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

dat het wenschelijk is de imiohting van de 
tramwegen van Am sterd,am naar Edam en van 
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Schouw naal' Purmerend voor electrische be
weegkracht te bevorderen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Uit 's Rijks schatkist wordt een ren

teloos voorschot beschikbaar gesteld ten be
drage van een derde der ko ten van de inrich
ting van de trnmwegen van Amsterdam naar 
Edarn en van Schouw naar Purrnerend voor 
electrische beweegkracht, doch tot geen hooger 
bedrag dan f 225,000. 

2. Het in artikel 1 genoemde rentelooze 
voorschot wordt onder voorwaarden, door Ons 
of krachtens Onze machtiging te stellen, toe
gekend aan den concessiona'ris van de aldaar 
genoemde tramwegen, doch niet dan nadat 
door belanghebbenden bij die tramwegen ten 
genoegen van Onzen Minister van Waterstaat 
voldoende ondersteuning zal zijn verleend on
der geen andere voorwaarden dan waarop de 
goedkeuring van genoemden Minister zal zijn 
verkregen. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Soestdijk, den 31sten Juli 1930. 

WILHELMINA. 
De Minist er van Waterstaat, P. J. Rey me r. 

(Uitgeg. 28 Aug. 1930.) 

31 Juli 1930. WET tot wijziging van artikel 
2 van de Waterstaatswet 1900. S . 344. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1927/ 1928, n°. 362 4 
en 5; 1928/1929 no. 75 1. 

Hand. id. 1929/1930, bladz. 754. 
Bijl. Hand. I • Kamer 1929/1930, n°. 24 

bladz. 9. 
Hand. id. 1929/1930, bladz. 694. 
Wij WILHELMI A, enz .... doen te we ten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is wijziging aan te bren
gen in artikel 2 van de Waterstaatswet 1900 ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Het tweede en derde lid van ar

tikel 2 van de Waterstaatswet 1900 worden 
gelezen als volgt: 

,,Zij, die van het onderhoud of het geven 
van bijdragen tot het onderhoud worden be
vrijd, kunnen bij het besluit tot overneming 
in beheer en onderhoud bij de provincie wor
den verpl icht tot afkoopbare jaarlijksche uit
keeringen, welke gezamenlijk niet hooger mo
gen worden gesteld, clan hetgeen per jaar 
voor behoorlijk onderhoud werd vereischt." 

,,Indien voor het gebruik van een water
staatswerk, dat door de provincie in beheer 
en onderhoud wordt genomen, rechten worden 
geheven, wordt, behoudens het geval, dat in
gevolge artikel 54 van de Wegenwet schade
vergoeding wordt gegeven, wegens het gemis 
van de opbrengst der heffing schadevergoe
ding toegekend, welke in het besluit der Sta
ten tot overneming in beheer en onderhoud, 
wordt bepaald." 

2. Deze wet treedt in werking op een na-
der door Ons te bepalen tijdstip. • 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Soestdijk, den 31sten Juli 1930. 

WILHELMINA. 
De Min ister van Waterstaat, P. J. Rey m e r. 

( Uitgeg. 21 A>,gustus 1930.) 

31 Juli 1930. WET tot goedkeuring van het 
Protocol nopens den chemischen en bac
teriologi chen oorlog van 17 J uni 1925. 
S. 345. 

Wij WILHELMI A, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het vanwege Ons te Geneve op 17 J uni 
1925 onderteekende Protocol nopens den che
mischen en bacteriologischen oorlog, al vorens 
te kunnen worden bekrachtigd, ingevolge ar
tikel 58 der Grondwet de goedkeuring der 
Staten-Generaal behoeft; 

Zoo is het, dat Wii, den R aad van State enz. 
Art. 1. H et in afdruk nevens deze wet ge

voegde vanwege Ons te Gen eve op 17 J uni 
1925 onderteekende Protocol nopens den che
mischen en bacteriologischen oorlog wordt 
goedgekeurd. 
2. Bij de bekrachtiging van het in art. 1 

bedoelde Protocol zal het voorbehoud worden 
gemaakt, dat dit Protocol, voor zoover betreft 
den chemischen oorlog, van rechtswege zal op
houden verplichtend te zijn voor de Neder
landsche R egeering tegenover iederen vijan
delijken Staat, wiens strijdmacht of wiens 
bondgenooten de in het Protocol neergelegde 
verbodsbepalingen niet zouden eerbiedigen. 1 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Soestdijk, den 31sten Juli 1930. 

WILHELMINA. 
De Minister van Buitenlaruuche Zaken. 

B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 
De Ministe1· van Defensie, L. N. Dec k e r s. 

De M iniste1· van Kolonien, De Graaf f. 
(Uitgeg. 4 Sept. 1930.) 

BIJLAGE. 

PROTO COLE. 

Les Plenipotentiaires soussignes, au nom de 
leurs Gouvernements respectifs: 

Considerant que l'emploi a la guerre de gaz 
asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que 
de tous liquides, matieres ou procedes analo
gues, a ete a juste titre condamne par l'opi
nion generate du monde civilise, 

Considerant que !'interdiction de cet emploi 
a ete formulee clans des trai tes auxquels sont 
Parties la plupart des Puissances du monde, 

Dans le dessein de faire universellement 
reconnaltre comme incorporee au droit inter
national cette interdiction, qui s'impose egale
ment a la conscience et ii. la pratique des 
nations, 

Declarent: 
Que les I-Iautes Parties Contractantes, en 

tant qu' elles ne sont pas deja Parties a des 
traites prohibant cet emploi, reconnaissent 
cette interdiction, acceptent d'etendre cette 
interdiction d'emploi aux moyens de guerre 
bacteriologiques et conviennent de se consi
derer comme liees entre elles aux termes de 
cette declaration. 

Les Hautes Parties Contractantes feront tous 
leurs efforts pour amener Jes autres Etats a 
adherer au present Protocole. Cette adhesion 
sera notifiee au Gouvernement de la Republi-

1 Hierna is alleen de Fransche tekst opge
nomen. Zie voor de E ngelsche tekst S. 34!5 . 

• 
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que franc,aise et, par eel ui -ci, a toutes Jes 
Puissances signataires et adherentes. Elle pren
dra effet a dater du jour de la notification 
faite par le Gouvernement de la R epublique 
franc,aise . 

Le present Protocole, dont Jes textes fran
c,ais et anglai s feront foi, sera ratifi e le plus 
tot possible. II portera la date de ce jour. 

Les ratif ications du present Protocole seront 
adressees au Gouvernement de la R epublique 
fran,;,a ise, qui en notifiera le depot a chacune 
des Puissances signataires ou adherentes. 

L es instruments de ratification ou d'adhesion 
resteront deposes clans Jes archives du Gou
vernement de la R epublique franc,aise. 

Le present Protocole entrera en v igueur 
pour chaque Puissance s ignatai re a dater du 
depot de sa rati fi cation et , des ce moment, 
cette Puissance sera liee vis-a-vis des autre 
Puissances ayant de ja procede au depot de 
leurs ratifications. 

En foi de quoi Jes P leni potentia ires ont 
signe le present Protocole. 

Fait a Geneve, en 1111 seul exemplaire, le 
dix-sept juin mi! neuf cent vingt-cinq. 

Pour l' Allemagne : H. von Eckardt. 
Pour Jes Etats-Unis d' Amerique : 

Pour l ' Autriche : 
Pour la B elgique : 
Pour le Bresil : 

Theodore E. Burton. 
Hugh S. Gibson. 

E. P flug!. 
F ernand P eltzer. 
Contre-Amiral A. C. de 

Souza e Silva. 
Major Estevao Leitao 

de Carvalho. 
Pout· l' Empi1'e JJritanniqu e : 

I d clare that my signature does not b ind 
India or a ny British Dominion which is a 
separate Member of the League of Nations 
a nd does not separately sign or adhere to the 
Protocol. 1 

Onslow. 
Pour le Canada : Walter A . Riddell. 
Pour l' Etat l ibre d' frlande : 
Pour l' l nde: P. Z. Cox. 
P our la Bulgarie : D. Miko££. 
Pour le Chili: Luis Cabrera. 

Pour la Chine: 
Pour la Colo1nbie: 
Pour le Danernai·k: 
Pour l'Egypte: 
Pour l' Espagne : 
Pour l ' E sthonie : 
Pour l' Ethiopie : 

Pour la Finlande : 
Pour I a l!'rance: 
Pour I a Grece : 

Pour la H ong1·ie : 

General de Di vision. 

A. Oldenburg. 
Ahmed EI Kadry. 
Emilio de Pal acios. 
J. Laidoner. 
Guetatchou. 
Blata H erouy Herouy. 
A. Tasfae. 
0. Enckell. 

J . P aul-Boncour. 
Vassili Dendra mis. 
D. Vlachopoulos. 

Traduction- 1'1·anslation. 
1 J e declare que ma signatu ,·e ne lie pa 

l'lnde ni aucun Dominion britannique, Mem
bre distinct de la Societe des ations, qui n' a 
pas separement s igne le Protocole ou qui n'y 
a pas ad here. 

Pour l' Ital i,e : Pietro Chimienti. 
Alberto cle Marinis-

Stendardo. 
Pour le Japon : M. Matsuda. 
Pour la Lettoni~: Colonel Hartmanis. 
Pour la Lithuanie: Dr. Zaun ius. 
Pour l e Luxem boury : Ch. G. Verma ire. 
Pour le Nicaragua: A. Sotti ll 
Pour la Norve ge : Chr. L. La nge. 
Pour le Panama : 
Pour les Pays-Bas: 

Pour la P ene : 
Pour la P ologne: 

P our le P ortugal : 

W . Doude van Troost
wijk. 

W. Guerin. 

General Casim ir Sosn
kowski . 

G. D. Morawski . 
A . I[_ Bartholomeu 

Ferreira. 
Americo Da Costa Leme. 

Pour la R ou,nanie: Ad re/e1·endU1n : 

Pour le Salvado1·: 
Pour le Siam : 
Pour la Suede: 
Pour la Suisse : 

N. P. Com nene. 
General T. Dumitrescu . 
J. Gustavo Guerrero. 
M . C. Vipulya. 
Einar H ennings. 

Sous reserve de rat ifi
cation: 

Lohner. 
Pour le R ovaume des S,erbes, Crotes et Slo-

venes: • J. Doutchi tch. 
General Kalafatovitch. 
Capt. d. £reg. M ariase-

vitch. 
Pour la T checoslovaquie: 

Pour la Turquie : 
Pour l' Uruguay: 
Pour le Venezuela: 

Dr. Veverka Ferdinand. 
M . T evfik . 
Enrique E. Buero. 
C. Parra Perez. 

31 Juli 1930. WE'f tot w1Jz1g rng van het 
vij/de hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het di enstjaar 1930. 346. 

31 J ttli 1930. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onte igening van eigen
dommen, erfdienstbaarheden of andere za
kelijke rechten, noodig voor het aanleggen 
van een gedeelte van den ontworpen ver
keersweg tusschen den Koningsweg bij Lu
net I en den Mai ies inge l te Utrecht. S. 
347. 

31 Juli 1930. WET, houdencle maatregelen 
tot het verkrijgen van een juiste bedrij fs
statistiek. S. 348. 

Wij WILHELMI A , enz . ... doen te we ten : 
Al zoo W ij in overweging genomen hebben, 

clat het wenschel ijk is, maatrege len te nemen 
tot het verkrijgen van een juiste bedrij fssta
t istiek hie r te lande; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State enz . 
Art. l. Het Centraal Bureau voor de Sta

t istiek is bevoegd, met machtiging en onder 
toezicht van Onze Ministers van Binnenland
sche Zaken en Landbouw, van Arbeid, Handel 
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en ijverheid, van Waterstaat en van Finari
cien, de Centrale Cornmissie voor de Statistiek 
gehoord, rechtstreeks of door tusschenkomst 
van de onder de Departementen van Binnen
landsche Zaken en Landbouw, van Arbeid, 
Handel en Nijverheid en van Waterstaat res
sorteerende diensten en instellingen, aange
wezen in de bij artikel 3 bedoelde nadere 
voorschriften, zoomede door tusschenkornst van 
_de gemeentebesturen, de opgaven en inlichtin
gen in te winnen, die noodig geacht worden 
tot het verkrijgen van een juiste bedrijfsstatis
tiek hier te lande, door middel van een telling 
van bedrijven, in den loop van 1930 en 1931 
te houden, op data, in de voorschriften, be
doeld bij artikel 3, nader te bepalen. 

Alie ingezetenen en andere binnen het Rijk 
in Europa verblijf houdende personen, met uit
zondering van de hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn verplicht de ge
vraagde opgaven en inlichtingen te verst1·ek
ken met betrekking tot het tijdstip der telling 
en binnen den termijn, gesteld in de bij artikel 
3 bedoelde nadere voorschriften. 

De artikelen 18 en 19 der wet van 5 Augus
tus 1850 (Staatsblad n°. 45) zijn ten deze toe
passelijk. 

2. Het is aan de ambtenaren van het Cen
traal Bureau voor de Statistiek, van de dien
sten en instellingen en van de gemeenten, 
door welker tu schenkomst de opgaven en in-

. lichtingen worden ingewonnen, zoomede aan 
de andere personen, ten behoeve van de tel
lingen werkzaam, verboden de ontvangen op
gaven en inlichtingen in artikel 1 bedoeld, 
verder bekend te maken, dan voor de uit
oefening van de hun krachtens deze wet opge
legde taak gevorderd wordt. 

3. Onze Ministers van Binnenlandsche Za
ken en Landbouw, van Arbeid, Handel en 
Nijverheid, van Waterstaat en van Financien, 
de entrale Commissie voor de Statistiek ge
hoord, zijn bevoegd ter zake van de uitoefe
ning en ter zake van de verplichting, in arti
kel 1 bedoeld, nadere voorschriften vast tP. 
stellen. 

4. De personen, die, hoewel daartoe in staat, 
weigeren of nalatig zijn de opgaven of inlich
tingen, bedoeld in artikel 1, te verstrekken, 
worclcn gestraft met hechtenis van ten hoogste 
drie maanden of geldboete van ten hoogste 
driehonderd gulden. 

Hii, die opzettelijk een onjuiste opgave of 
inlichting, als bedoeld in artikel 1 verstrekt 
of opzettelijk tot de verstrekking ~edewerkt, 
wordt gestraft n1.et gevangenisstraf van ten 
hoogste een jaar of gel<lboete van ten hoogste 
twaalf duizend gulden. 

Hii, die opzettelijk de bij artikel 2 opgelegde 
geheimhouding schendt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden 
of geldboete van ten hoogste zeshonderd gul
den. 

Hij, aan wiens schuld schending van die ge
heimhouding te wijten is, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste drie maanden of 
geldboP.te van ten hoogste driehonderd gulden. 

De feiten, in het eerste lid van dit artikel 
strafbaar gesteld, worden beschouwd als over
tredingen, de in het tweede, de1·de en vierde 
lid bedoelde als misdrijven. 

5. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkond iging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te So stdijk, den 31s ten J uli 1930. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

Ruys de Beerenbrouck. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

T. J. Verschuur. 
De Minister van Waterstaat, P. J. Rey me r. 

De Ministe1· van Financien, de Geer. 
(Uitgeg . 23 Aug: 1930.) 

31 Juli 1930. WET tot toclating van bezitters 
van het diploma, bedoeld in het Konink
lijk besluit van 21 December 1923, n°. 16, 
tot de examens in de vereenigde facultei
ten der rechtsgeleerdheid en der letteren 
en wijsbegeerte. S. 349. 

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

dat het wenschelijk is den termijn, genoemd 
in de wet van 21 December 1928 {Staatsblad 
n°. 477) te verlengen; 

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

Eenig artikel. 

Met wijziging in zooverre van de wet van 
21 December 1928 {Staatsblad n°. 477) geeft, 
behalve de getuigschriften, opgesomd in ar
tikel 133, tweede lid, der Hooger-onderwijs
wet, ook het v66r 1933 verworven diploma 
wegens met gunstig gevolg afgelegd eind
examen der hoogere burgerscholen met vier
jarigen of vijfjarigen cursus, bedoeld in het 
Koninklijk besluit van 21 December 1923, n°. 
16 {Staatscoura.nt n° . 249), recht tot het af
leggen van de examens in de vereenigde fa
culteiten der 1·echtsgeleerdheid en der letteren 
en wijsbegeerte betreffende de studie van den 
Oostindischen Archipel. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te Soestdijk, den 31sten Jul i 1930. 

WILHELMINA. 
De Minister van Arbeid, 

Handel en Nijverheid, 
T. J . Ve r s c h u u r . 

{ Uitgeg . 15 September 1930.) 

31 J uli 1930. WET, houdende defiuitieve 
vaststelling van het slot der rekening van 
uitgaven en ontvangsten van Nede,·landsch
lndiiJ over het dienstjaar 1925. S. 350. 

31 J1tli 1930. BESLUIT tot schorsing van een 
besluit van den Raad der gemeente Was
senaa1· dd. 2 Juli 1930, waarbij aan D. A. 
van Veen aldaar eene bouwvergunning is 
verleend. S. 351. 

Geschorst tot 15 December 1930. 

31 Juli 1930. BESLUIT tot vaststelling van 
een Bijzonder reglement van politie voor 
het Balgzandkanaal. S. 352. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
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Wij WILHEL UNA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 4 Juli 1930, La. B.B., Af_. 
deeling Waterstaatsrecht; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 
{Staatsblad n°. 69) en op het algemeen regle
ment van politie voor rivieren en Rijkska
nalen; 

Den Raad van State gehoord {advies van 
15 Juli 1930, n°. 23) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Waterstaat van 24 Juli 1930, La. S., 
Afdeel ing Waterstaatsrecht; 

H abben goedgevonden en verstaan: 
in te trekken het Bijzonder reglement van 

politie voor het Balgzandka naal en voor het 
Verbindingskanaal van het Balgzandkanaal 
met de Van Ewijcksvaart, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 12 Juni 1928 (Staatsblad 
n°. 203) en vast te stellen het volgende Bij
zonder reglement van. politie voor het Balg
zandkanaal. 

Art. 1. Onder het Balgzandkanaal wordt 
verstaan het afwater ings. en scheepvaartka
naal tusschen de uitwateringssluis bij Oost
oever en het Amstelmeer met den zijtak naar 
het Noordhollandsch kanaal nabij de Kooi. 

2. 1. De grootste geoorloofde afmetingen 
der vaartui gen zijn: lengte 70 M., breedte 8 
M. , diepgang 3 M. 

2. Met toestemming, verleend door of na
mens den Ministe1·, kan van het bepaalde in 
het eerste lid worden afgeweken. 

3. De grootste snelheid, waarmede stoom
vaartuigen zich door het kanaal mogen be
wegen, bedraagt onverminderd het bepaalde 
in artikel 21, lid 3 van het Algemeen regle
ment van politie voor rivieren en Rijkska
nalen, per minuut: 

bij een diepgang van 2, 75 M. of meer: 
125 M.; 

bij een diepgang van 2,50 M. tot 2,75 M.: 
150 M.; 

bij een diepgang van 2,00 M . tot 2,50 M.; 
175 M. ; 

bij een diepgang geringer dan 2,00 M. : 
200 M. 

4. 1. Het is verboden, zonder te zijn voor
zien van eene schriftelijke vergunning, ver
leend door of vanwege den Minister, hout
v lotten door het kanaal te vervoeren. 

2 De vlotten mogen met geen grootere 
snelheid worden vervoerd dan van 80 M'. in 
de minuut. 

5. Een sleepboot mag in het kanaal niet 
meer dan drie vaartuigen sleepen. Wanneer 
het laa clvermogen van elk der vaartuigen ge
ringer is dan 60 M3. mag dit aantal ten 
hoogste vijf beclragen. 

6. De grootste snelheid, waarmede vaar
tuigen in het kanaal mogen worden gesleept, 
bedraagt, onverminderd het bij artikel 3 be
paalde, ten hoogste 150 M. per minuut. 

7. 1. Bij het lossen van zand, grondspecie, 
ballast, graan, steenkolen en soortgelijke la
dingen moeten de schippers een zeil of kleecl 
van den wal op het scheepsboord of van het 
eene vaartuig op het andere doen leggen. 

2. Van een half uur na zonsondergang tot 
een half uur v66r zonsopgang mag geen la
din als in het eerste lid i oms hl'even wol'-

den ingenomen of gelost dan met schriftelijke 
toestemming van den technisch-ambtenaar bij 
de Zuiderzeewerken te Hipolitushoef en met 
inachtneming van de door dezen ter zake ge
geven aanwijzingen. 

3. De bepalingen van het eerste en tweede 
lid zijn niet van toepassing bij het innemen 
of lossen van eene lading ten behoeve van de 
uitvoering of het. onderhoud van Zuiderzee
werken. 

8. H et hengelen op de sluizen en de brug 
en daarbij behoorende werken is verboden. 

9. 1. Met uitbreiding in zooverre van ar
tikel 93 van het Algemeen R eglement van 
Politie voor rivieren en Rijkskanalen, zijn 
met de handhaving van dat Reglement en 
van dit Bijzonder Reglement mede belast de 
ambtenaren en beambten van de Zuiderzee
werken. 

2. De ambtenaren, in het eerste lid be
doeld , zijn bevoegd tot de handelingen, in de 
artikelen 3 en 6 der wet van 28 Februari 
1891 {Staatsblad n°. 69) omschreven. 

10. Met afwijking in zooverre van a rtikel 
93 van het Algemeen Reglement van Politie 
voor rivieren en Rijkskanalen, worden de 
processen-verbaal wegens overtreding van dit 
reglement in afschrift medegedeeld aan den 
Directeur-Generaal der Zuiderzeewerken. 

11. Overtreding van de bepalingen van dit 
Bijzonder Reglement wordt, voor zoover daar
tegen niet bij de wet of het Algemeen Regle
menb van Politie voor rivieren en Rijkska
nalen is voorzien, gestraft als volgt: 

A. met geldboete van ten hoogste vijf en 
zeventig gulden de overtreding der artikelen 
2, 3, 4, 5 en 6; 

B. met een geldboete van ten hoogste vijf 
en twintig gulden de overtreding der arti
kelen 7 en 8. 

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

Soestdijk, den 31sten Juli 1930. 
WlLHELMI A. 

De Minister van Wat erstaat, P. J. Rey me r. 
(Uitgeg. 21 Augustus 1930.) 

31 Jul i 1930. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 17 Mei 1930, 
Staatsblad n°. 200, tot aanvulling en wij
ziging van de Reclasseeringsregeling. S. 
353. 

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

Justitie van 15 Juli 1930, 2e Afdeeling A, n°. 
952· 

o'. dat eenige wijziging van artikel 2 van 
Ons besluit van 17 Mei 1930, Staatsblad n°. 
200, wenschelijk moet worden geacht; 

Den Raad van State gehoord {advies van 
22 Juli 1930, n°. 19); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 Juli 1930, 2e Af
deeling A, n°. 952; 

Habben goedgevonden en verstaan: 
Eenig a,·tikel. 

In artikel 2 van Ons besluit van 17 Mei 
1930, Staatsblad n°. 200, wordt de nieuwe 
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tekst van artikel 2 van de Recla seeringsrege• 
ling gelezen: 

Beteekenis van gebezigde 
uitdrukkingen. · 

,, ,,Dit besluit verstaat onder: 
,,veroordeelden" : de veroordeelden, bedoeld 

in artikel 1, eerste I id onder a en c, ook na 1 

a floop van hun proeftijd of na hun voorwaar
delijk of onvoorwaardelijk ontslag uit het 
strafgesticht; 

,,verdachten": de verdachten, bedoeld in 
artikel 1, eerste lid onder b en c; 

,,Ooze Minister": Ooze Minister van Ju
stitie." " 

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

Soestdijk, den 31sten Juli 1930. 
WILHELMI A. 

De Ministe1· van Justitie, J. Donner. 
(Uitgeg. 6 Augustus 1930.) 

1 Augustus 1930. WET tot heffing van een 
oompenseerend invoerrecht op sommige 
soorten van suiker. S . 354. 

Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in ovenveging genomen hebben. 

dat het wensohelijk is, als compensatie van de 
bezwaren en het nadeel, welke de heffing van 
uikeraccijns medebrengt voor de hier te 

lande uitgeoefende suikerindustrie, een in
voerreoht te heffen van buitenland che kandij, 
geraff ineerde suiker en met laatstgenoemde 
suiker in belastbaarheid gelijkgestelde suiker; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. In het tarief behoorende bij do Ta

rief wet 1924 (Staatsblad n°. 668) worden de 
volgende wijzigingen aangebracht: 

a. In onderdeel III van post 119 wordt 
punt 1 van letter A gelezen als volgt: 

1. kandij, niet minder van hoedanigheid 
dan die bedoel d bij onderdeel I, letter a 
hiervoor, melis, lompen en andere geraffi
neerde suiker, alsmede ruwe suiker en bas
terd, beide van 98 percent of hooger gehal te 
(behoudens accijns), 

tenvijl daarnaast in de kolommen ,,Maat
staf" en ,,Rechten" onderscheidenlijk wordt 
ingevoegd: 100 kilogram, en f 2.40. 

b. In onderdeel III van post 119 wordt in 
punt 3 van letter A in de plaats van ,,ruwe 
suiker en basterd; meli, lompen en andere 
geraffineerde suiker;" gelezen: ruwe ruiker 
en basterd, beide van lager gehalte dan 98 
percent; 

c. De volgende bedragen, welke bij de pos
ten 2, onderdeel II, 30, onderdeel II, 36, 55. 
70, onderdeel II, 104, 119 en 139, onderdeel 
III, letters A en B, voorkomen in de kolom 
,,R ech ten", worden vervangen door de daar
naast aangegeven bedragen, te weten: 

f 2.25 door ........... .. ..... f 2.50 
,, 5.65 ..... ...... ....... ,, 6.25 

11.25 .. ... ............. 12.45 
16.90 .............. .... 18. 70 

,, 22.50 .................. 24.90 
,, 23. 75 ..... ... .......... 26.15 

2. Bij het in werking treden van deze wet 
vmdt artikel 42 van bovengenoemde Tarief
wet overeenkomstige toepassing. 

Suiker die op het tijdstip van imverking
treding van deze wet in entrepot aanwezig 
is wordt met betrekking tot het invoerrecht, 
g~acht b~1itenlandsohe suiker te zij n, tenzij de 
belanghebbende ten genoegen van Onzen _Mi
nister van Financien aantoont, dat de suiker 
van binnenlandsche herkomst is. 

3. Geen aan invoerrecht onderworpen bui
tenlandsche suiker mag in entrepot bij bin
nenlandsche suiker worden opgeslagen, clan 
na betaling van het invoerrecht. 

Indien binnenlundsche suiker in entrepot 
wordt opge lagen bij aan invoerrecht onder
worpen buitenlandsche suiker, waarvan het in
voerrecht nog niet is voldaan, wordt alle al
dus opgeslagen suiker, met betrekking tot het 
invoerrecht, als buitonlandsche suiker aange
merkt. 

Onze Minister van Financien kan afwijking 
van deze bepalingen toestaan voor buiten
landsche en binnenlandsche suiker, die, over
eenkomstig door hem te stellen voorwaarden, 
afgescheiden van elkander worden gehouden. 

4. In de gevallen waarin vr ijdom van ac
cijns voor suiker wordt verleend, wordt hier
voor eveneens vrijdom van invoerrecht ver
leend. 

5. Voor suikerhoudende goederen, die met 
teruggaaf van suikeracoijns worden uitge
voerd, wordt voor de in de goederen vervatte 
saccharose en invertsuiker, tevens teruggaaf 
van invoerrecht verleend naar den maatstaf 
van f 2.40 per 100 kilogram suiker, voor zoo
ver de aangever, overeenkomstig de door On
zen Minister van Financien te stellen rege
len, aantoont dat hij voor eene ten minste 
even groote hoeveelheid suiker het invoer
recht van f 2.40 per 100 kilogram heeft be
taald. 

6. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Soestdijk, den lsten Augustus-

1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiiin, de Geer_ 
De Minister van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
De Minister van Buitenlandsche Zake·,:, 

Bee l a e r t s v a n B l o k I a n d. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

T. J. Ve r s c h u u r. 
(Uitgeg . 16 Augustus 1930.) 

1 Augustus 1930. BESLUIT tot wijziging 
van artikel 8 van het Koffie- en Thee
be luit (Staatsblad 1925, n°. 13) , zooals 
dit is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
31 Juli 1926 (Staatsblad n°. 281). S. 
355. 

Wij WILHELMI rA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 10 Juni 
1930, n°. 715 D, Afdeeling Volksgezondheid ; 

Gelet op de artikelen 14 en 16 der Waren-
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wet (Staatsblad 1919, n°. 581), zooals deze is 
gewijzigd bij de wet van 29 Juni 1925 
(Staatsblad 308) ; 

Gezi en het Koffie- en Theebesluit (Staats
blad 1926, n°. 13) , gewijzigd bij Ons besluit 
rnn 31 Juli 1926 (Staatsblad 281) ; 

Gelet op het advies van de Commissie ex 
artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 1919, 
n°. 581 ) van 24 Mei 1930, n°. 512/2 C; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 Juli 1930, n°. 25) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 
21 Juli 1930, n°. 916 D, afdeeling Volksge
zondheicl; 

H ebben goedgevonden en verstaan ,e be
pal en : 

in artikel 8, zevende lid , van het Koffie
en Theebeslui t (Staat,blad 1925, n° . 13 ), ge
wijzigd bij Ons bes! uit van 31 Juli 1926 
(Staatsblad n°. 281), wordt het woord ,,of" 
vervangen door een komma en wordt tusschen 
,,gom" en ,,mogen" ingevoegd ,,of onschade
lijke harsen" . 

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

Soestdijk, den lsten Augustus 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheitl, 
T. J . V e r s c h u u r. 

( Uitgeg . 4 S eptember 1930. ) 

1 Augustus 1930. BESLUIT, houdende wijzi
g ing van het Koninklijk besluit van 30 Juli 
1878, Staatsblad n°. 104, zooals dat nader 
is gewijzigd , betreffende regeling der hy
pothecaire boekhouding. S . 356. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gelet op de rapporten van Onzen Minister 

van Financien van den 26 Juni 1930, n°. 179, 
Centrale Directie, en van Onzen Minister van 
Justit ie van den 3 Juli 1930, l ste afdeeling C, 
n°. 936; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 16 Juli 1930, n°. 22) ; 

Gelet op de nadere rapporten van Onzen 
Minister van F iancien van den 18 J uli 1930, 
n°. 144, Centrale Directie en van Onzen Mi
nister van J ustit ie van den 26 Juli 1930, lste 
afdeeling C, n°. 823; 
H ebben goedgevonden en verstaan te be pal en: 

In het Koninklijk beslui t van den 30 Juli 
1878, Staatsblad n°. 104, zooals dat gewijzi gd 
is bij Ons besluit van 19 October 1926, Staats
blad n°. 362, worden de navolgende wijzi gin
gen aangebracht: 

Artikel 2, onder b, wordt gelezen: 
b. een algemeene naamwijzer van de na

men van alle personen in overgeschreven ak
ten als partij voorkomend, voor zoover niet 
Onze Minister van Financien bij a lgemeen 
voorschrift machti ging geeft de boeking, als 
overbod ig, achterwege te laten; 

Artikel 4 wordt ge lezen: 
De algemeene naamwijzer, bedoeld in artikel 

2 sub b, wordt aangehouden in kaartvorm. 

Er wordt een afzonderl ijke kaart aangelegd, 
voor ieder persoon wiens naam moet worden 
geboekt. 

Op deze kaarten word t verwezen naar de be
trokken posten van het hul pregister en naar 
het artikel van den kadastralen !egger. 

Onze Ministers van Finanoien en van Justi
tie zijn belast met de ui tvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
pl aatst en waarvan afsohr ift za l worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den l sten Augustus 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financii!n, d e G ee r. 
D e Minister van J ustitie, J . Donn er. 

( Uitgeg. 15 Sept. 1930.) 

l Augustus 19:l0. KO INKLIJK BESLUIT. 
De vraag van de "rootte van het salaris 

va·n een gemeenteve1dwachter betreft wel
iswaar de huishouding der gemeente, waar
van het oordeel allereerst aan den gemeente
raad staat ; het algemeene Rijksbelang van 
de openbare orde en veiligheid is daarmede 
echter in zoo nauwe en belangrijke mate 
betrokken, dat ten deze het toezicht van 
Geel . Staten zich, verder behoort uit te 
strekken clan in het a lgemeen ten aanzien 
van de huishouding der gemeente geoor
loofd is. 

Wij WILHF.Ll\HNA, enz . ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Kessel , tegen het be
sluit van Geel. Staten van Limburg van 14 F e
bruari 1930, N°. 1379/U, 6° Afdeeling, waarbij 
goedkeuring is . onthouden aan de begr ooting 
dier gemeente voor het dienstjaar 1930; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schi\len van Bestuur, gehoord, advies van 18 
Juni 1930, N°. 443; 

Op de v o1>rdracht Yan Onzen Minister van 
Staat, Minist,er van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 24 Juli 1930, N°. 8252, afdee
ling Binnenlandsch Bestuur ; 

0 . dat Geel . Staten van Limburg bij besluit 
van 14 Februari 1930, 6° Afdeeling, La 1379/U, 
hunne goedkeuring hebben onthouden aan de 
begrooting der inkomsten en ui1gaven der ge
meeute Kessel voor den dienst 1930, daarbij 
o. a. overwegende, dat. onder post vo lgn ,.mmer 44 
dier begrooting een bedrag van f 1000 is geraamd 
wegens jaarwedde van den veldwachter ; dat 
in die gemeente van de ingevolge de Pensioen
wet 1922 verschuldigde bi_idragen voor pensioen 
drie procent op de jaarwedde van den veld
wachter wordt verhaald, zoodat deze func
tionaris, met inbegrip van eene vergQeding van 
f 75 per iaar voor kleeding en uitrusting, slecht s 
een salaris geniet van netto ongeveer f 1045 ; 
dat eene dergelijke bezoldiging, indien rekening 
w ordt 0 ehouden met de noodzakelijkheid, dat 
een am btenaar van politie voor eene behoorlijke 
vervull ing van zijne functie een zoodanig in
komen moet hebben, dat hij onafhankelijk kan 
staan tegenover de ingezetenen, te laag moet 
worden geacht en die wedde clan ook niet be
antwoordt aan de normen , vervat in hun rond
schr~j ven van 15 October 1920,. L'." 10290/8 J?, 
l • Afdeel ing A, volgens welke die iaarwedde m 
eene gemeente als Kessel ten mimte f 1200 tot 
f 1500 behoort te bedragen ; dat de Raad dier 
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gemeente blijkens een schrijven van Burge
meester en Wethouders niet bereid is, de jaar
wedde van den veldwachter op een behoorlijk 
peil te brengen, getuige bet feit, dat zelfs een 
voorstel van Burgemeester en Wethouders om 
diens wedde te verhoogen tot bet minimum
bedrag der hierboven bedoelde normen, werd 
verworpen; 

dat van dit besluit de Raad der gemeente 
Ke,sel bij Ons in beroep is gekomen, aanvoeren
de, da.t het salaris van den gemeente-veldwach
ter ad f 1000, benevens de vergoeding voor 
nniformkleeding, alsmede het genot van vrije 
woning, die hij vrijwillig heeft verlaten, meer 
dan voldoende is, om onafhankelijk te staan 
tegenover de ingezetenen en in juiste verhou
ding staat tot hetgeen hij verricht; dat hij, 
:appellant, de overtui~ing heeft, dat de ge
meente-veldwachter ziJne plichten niet doet; 

0. dat de vraag van de grootte van bet salaris 
van een gemeente-veldwachter weliswaar be
trbft de huishouding der gemeente, waarvan 
bet oordeel allereerst aan den Gemeenteraad 
.staat, maar dat het ·algemeene Rijksbelang van 
de openbare orde en veiligheid daarmede toch 
in zoo nauwe en belangrijke mate is betrokken, 
,dat ten dezen het toezicht van Ged. Staten 
·zich verder behoort uit te strekken, dan in het 
algemeen ten aanzien van de huishouding der 
_-gemeente veroorloofd is ; 

dat in het onderhavige geval Ged. Staten 
terecht hebben aangenomen dat de bezoldiging 
van den veldwachter in de l!-emeente Kessel, 
met bet oog op de wenschel\jkheid van .eene 
;goede ambtsvervulling, te laag is te achten. 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebhen goedgevonden en verstaan; 

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

Landbouw is belast met de uitvoerine: van dit 
besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden 
.aan den Ra.ad van State, Afdeeling voor de 
·Geschillen van Bestuur. 

Soestdijk, den I° August.us 1930. 
WILHELMINA. 

De ~JJ[ inister van Staat, 
J[inister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 

R u Y s d e B e e r e n b r o u c k. 
; (R.) 

l Augustus 1930. KO TNKLIJK BESLUIT. 
Medewerking door den gemeenteraad tot 

stichting van een bijzondere lagere school. 
Art. 1 van het Koninklijk besluit van 31 

December 1920, Stbl. n°. !l53 heeft weliswaar 
ten doe] het gemeentebestuur zekerheid 
te verschaffen of een instelling of vereeni
ging inderdaad rechtspersoonlijkheid bezit, 
doch deze bepaling beoogt niet en kan 
niet beoogen de gronden, waarop krachtens 
art. 75, 2• lid iuncto art. 73 der wet de 
medewerking nioet worden geweigerd uit 
te breiden. 

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

H. Prinsen e. a., ingezetenen der gemeente 
Oldemarkt, tegen bet besluit van Ged. Staten 
van Overijssel van 15 April 1930, 2• afdeeling, 
N°:, 2587, tot ongegrondverklaring van hun be
roep '·tegen het besluit van den Raad der ge
meente Oldemarkt van 12 November 1929, 

houdende de door het Bestunr der vereeniging 
· tot stichting en instandhouding van eene school 
met den Bijbel te Ossenzijl, overeenkomstig 
artikel 72 der Lager Onderw*wet 1920 ge
vraagde medewerking voor de oprichting van 
eene bijzondere school voor ge" oon lager onder
wiis aldaar ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 16 
Juli 1930, N~. 477; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetensohappen van 
24 Juli 1930, N°. 12692, afdeeling Lager Onder
wij s Financiiiel ; 

0. dat de Raad der gemeente Oldemarkt bij 
besluit van 12 November 1929 gunstig heeft 
beslist op de aanvrage van het Bestuur der 
Vereeniging tot stichting en instandhonding 
van eene school met den Bijbel te Ossen7.ijl om 
medewerking voor de oprichting van eene bij
zondere school voor gewoon lager onderwijs 
aldaar; 

dat, nadat H. Prinsen e. a. bij Ged. Staten 
in beroep waren gekomen, dit Col1ege bii be~luit 
van 15 April 1930 het beroep ongegrond heeft 
verklaard, daarbii overwegende, dat de bij de 
indiening van de aanvrage 01-er!(elegde ver
klaring, als bedoeld in artikel 73, l • lid, onder a, 
der Lager Onderwijswet 1920, de namen bevat 
van 44 leerlingen en de aanvullende verklaring 
de namen van 2 leerlingen ; dat ingevolge ar
tikel 73, 1 • lid, der wet bij de aanvraag om mede
werking tot het verkrijgen van een schoolge
bouw beboort te worden overgelegd eene ver
klaring, waaruit blijk,t, dat de school zal worden 
bezocht door het vereischte in de wet aange
geven aantal kinderen ; dat dit wettelijk voor
schrift geen andere uitlegging toelaat, dan dat 
de aanvrage om medewerking en de verklaring 
gelijktjjdig moeten worden ingediend; dat de 
aanvullende opgave dus buiten beschouwing 
had moeten blijven bij de beoordeeling van de 
vraag, of de school door het wettelijk vereischte 
aantal leerlingen zal worden bezocht ; dat voorts 
uit de overgelegde ambtsberichten, alsmede nit 
het ambtseedig rapport, opgemaakt door den 
veldwachter der gemeente Oldemarkt, blijkt, 
dat in het geval, waarin een zoon geteekend bad, 
de zoon in opdracht van den vader de verklaring 
heeft geteekend, daar laatstgenoernde niet kan 
schrijven; dat bet ambtseedig rapport wel niet 
is een der stukken, vermeld in artikel 73 der 
wet, maar dat het is uitgebracht in opdracht 
van den Burgemeester van Oldemarkt ter veri
fieering van de handteekening; dat met vol
·doende zekerheid is komen vast te staan, dat 
de vader het kind naar de op te richten school 
zal zenden, zoodat het terecht is medegeteld bij 
de beoordeeling van de meerbedoelde verkla
ring ; dat verder ten aanzien van de 4 kinderen 
van G. Pals, uit de overgelegde ambtsberichten 
bljjkt, dat ten tijde van de indiening van de 
aanvrage de vader van de kinderen nog geen 
voornemen had de gemeente Oldemarkt met
terwoon te verlaten ; dat het Schoolbestuur 
ten tijde , an de indiening van de aanvrage 
redelijkerwijze kon aannemen, dat de kinderen 
de op te richten school zouden bezoeken ; dat 
hieraan niet afdoet de achteraf opgekomen om
standigheid, dat deze 4 kinderen de te bouwen 
school niet zullen bezoeken; clat de Gemeente
raad mitsdien terecht de bovenbedoelde kin-
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deren bij de beoordeeling der verklaring ex 
artikel 73, l • lid, onder a, der wet, heeft mede
geteld; dat uit het vorenstaande is komen vast 
te staan, dat de meerbedoelde verklarinrr aan 
de wettelijk vereischten voldeed; dat d~ om
standigheid, dat in de aanvrage van het nummer 
van de Sta~tscourant, waarin de goedgekeurde 
Statuten ZtJn bekend gemaakt, geen melding 
kon warden gemaakt, geen reden mag zijn voor 
niet-im~lliging van _de aanvraag, omdat vol
gens art1k~l 74, 2• hd, der wet, de gevraagde 
medewerking slechts mag warden geweigerd, 
indien de aanvraag niet voldoet aan de ver
eischten, gesteld in artikel 73 der wet ; dat de 
Vereeniging v66r dat de aanvrage werd inge
diend als rechtspersoon was erkend en dat in 
de aanvrage datum en nummer van Ons be-

. sluit, houdende de erkenning der Vereeniging, 
waren vermeld ; dat de aanvrage mitsdien vol
deed aan de wettel\jke vereischten en de Raad 
terecht de gevraagde medewerking heeft ver
leend ; 

_dat de appellan~en in beroep aanvoeren, dat 
h.1. rngevolge art1kel 1 van Ons besluit van 
31 December 1920, Staatsblad N° . 953. het 
nummer van de Staatscourant, waarin de goed
gekeurde Statuten zijn bekend gemftakt, had 
behooren te zijn vermeld; dat het Schoolbe
stuur b\j de indiening van de aanvrage zeer 
zeker bekend was met het aanstaand vertrek 
van G. Pals, zoodat diens 4 kinderen ten on
rechte zij n medegerekend ; dat de leerling, voor 
wie door een zoon in plaats van den vader is 
~eteekend, niet mocht zijn medegerekend; dat 
een leerling op 1 Mei 1930 zou warden afge
schreven, die dus de school nimmer zou be
zoeken; 

0. dat artikel 1 van Ons besluit van 31 De
cember 1920, Staatsblad N°. 953, weliswaar t en 
doel heeft het Gemeentebestuur zekerheid te 
verschaffen of de imtelling of vereeniging, die 
eene aanvrage/ doet als bedoeld in artikel 72 
der Lager Onderwijswet 1920, inderdaad rechts
pers.oonlijkheid bezit, doch dat deze bepaling 
niet beoogt en niet kan beoogen de gronden, 
waarop krachtens artikel 75, 2°. lid, der wet de 
medewerking moet warden geweigerd, uit te 
breiden; 

dat art.ikel 75, 2°. lid uitdrukkelijk gewag 
maakt van de in artikel 73 der wet omsr,hreven 
vereischten ; 

dat het voorschrift van artikel l van Ons 
boven vermeld besluit niet in artikel 73 , der 
Lager Onderwijswet 1920 is omschreven en 
niet-nakoming van dit voorschrift dan ook niet 
tot, eene afwijzende beschikking op de aan-
vrage kan leiden ; . 

0 . voorts, <lat ten aanzien van 38 van de 44 
op de op 22 October 1929 ingediende lijst voor
komende kinderen niet is bestreden, dat zij de 
op te richten school zullen bezoeken : 

dat wi,idere op grond van de stukken moet 
word.en aangenomen, dat op 22 October 1929, 
den dag, waarop de aanvrage door bet School
bestuur werd ingediend, het Schoolbestuur 
redelijkerwijze kon verwachten, dat de 4 kin
deren van G. P als de op te rich t en school zouden 
bezoeken; 

dat hieruit volgt, dat de overgelegde verkla
ring, waaruit bleek, dat althans 42 kinderen de 
school zouden bezoeken , voldeed aan den eisch 
van artikel 73, lid l , onder a, der wet ; 

dat onder deze omstandigheden een onder
zoek betreffende de overige tv. ee leerlingen der 
ingediende lij st over bodig is ; 

~at, nu de aanvrnge ook overigens aan de in 
artikel 73 der wet omschreven vereischten vol
deed, Ged. Staten terecht het beroep tegen het 
raadsbesluit, waarbij tot medewerking is be
sloten, ongegrond hebben verklaard; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond t e verklaren. 
Onzf' Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit beslnit, waarvan afschrift zal warden ge
zonden aan den Raad van St-ate, Afdeelin!,7 voor 
de Geschillen van Bestuur. 

Soestd \ik, den 1 Augustus 1930 . 
De Minister ran Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. Terpstra. (B.) 

1 Augustus 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderw~jswet 1920 Art . 97 j0 • Be
zoldigingsbesluit Burg. Ri,iksambtenaren 
1928 Art . 2.) 

13ij de toepassing van art. 2 Bez.bes!. 
B. R. 1928 moet onder de gemeenten, 
opgesomd in Bijlage E. van dat besluit, 
warden geacht te behooren het gebied, dat 
daarvoor is aangewezen door het daartoe 
bevoegd gezag. Ten aanzien van gedeelten 
van gemeenten, in genoemde Bijlage ver
meld, is dat gezag de Raad. Nu de Raad 
bet t errein, waarop de school is gevestigd, 
heeft gebracht onder hetgebied vanHeeren
veen, in genoemde Bij lage geplaatst in de 
tweede klasse, moet het onderwijzend 
personeel der school geacht warden een 
tweede klasse standplaats te hebben. 

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

het Bestuur der Schoolvereeniging ,,Nyehaske 
en Omstreken", behartigende de belangen van 
het Christelij k Onderwijs te Nyehaske, geves
t igd te H eerenveen, tegen de beslissi ng van 
Onzen Minister van Ond'3rwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 27 November 1929, n°. 
29092, a fd. L. 0. F., tot vaststelling van do 
Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager
Onderwijswet 1920, over het jaar 1928 ten be
hoeve van de bijzondere I agere school te Ter
band, Rijksstraatweg 180, welk gedeelte der 
gemeente 1Engwirden bij besluit van den 
R aad dier gemeente van 15 Juni 1927, te re
kenen van 1 Januari 1928, is gebracht onder 
het dee] der gemeente, genaamd H eerenveen; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad, 
Afde.eli ng voor het algemeen vormend lager 
onderwijs en het bewaarschoolonderwijs, van 
25 Februari 1930, n°. 10202 ; 

Den Raad van State, Afdeeli ng voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 9 
April 1930, n°. 278 ; 

Op de voordrach t van Onzen Minister van 
Onderwij s, Kunsten en W'etenschappen van 21 
Juli 1930, n°. 10535, Afd. L. 0 . F.; 

0. dat Onze Minister van Ondei·wij , Kun
sten en Wetenschappen bij de voornoemde be
schikking de Rijksvergoeding, bedoeld in art. 
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97 der Lager-Onderwijswet 1920, voor de voor
noemde school van den appe ll ant over het 
jaar 1928 heeft vastgesteld op f 6796.40, daar
bij o. m. overwegende, dat het terrein, waar
op deze school is gevestigd, tijdens de tot
standkoming van de als bijl age B aan het Be
zoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1925 gehechte lij st, zooals zij laatstelijk is ge
wijzigd bij Ons besluit van 27 Juli 1927, S. 
273, niet behoorde tot Heerenveen, maar tot 
dat dee! der gemeente JEngw,rden, hetwelk 
voor de toepassing van art. 2 van dat Bezol
digingsbesluit en art. 2 van het Bezoldigings
beslu it Burgerlijke Rijksambtenaren 1928 als 
3e klasse standplaats moet warden aange
merkt; dat, de Raad dier gemeente bij besluit 
van 15 Juni 1927 de grens tusschen H eeren
veen en het overige dee! van JEngwirden zoo
danig heeft gewijzigd, dat deze school van 1 
Januari 1928 af is komen te behooren tot H ee
renveen; dat zulks, blij kens het besluit van 
den Raad, uitsluitend is geschied met het 
doe! de plaats waar deze school is gevestigd 
door eenvoudige naamsverandering te rang
schikken in eene hoogere klasse clan waarin 
zij bij a lgemeenen maatregel van bestuur was 
ingedeeld; dat de in die bij lage aangegeven 
rangschikking der gemeenten of onderdeelen 
van gemeenten in klassen, slechts bij alge
meenen maatregel van bestuur kan warden 
gewijzigd, zoodat daaraan geen afbreuk kan 
warden gedaan door voornoemd besluit van 
den Raad der gemeente ..iEngwirden; dat der
hal ve voor de t-0epassi ng van art. 2 van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1925 en het Bezoldigingsbesluit Burger
lijke Rijksambtenaren 1928, het onderwijzend 
personeel dezer school geacht moet warden 
een derde klasse standplaats te hebben; 

dat het Schoolbestuur in beroep in hoofd
zaak aanvoert, dat niet de school, doch de 
gemeente, waarin de school staat, valt onder 
de bepalingen van het Bezoldigingsbeslui t, 
meer in het bij zonder onder de als bijlage toe
gevoegdo lijst van gemeenten; dat de ge
meenteraad bevoegd is de grenslijnen tusschen 
de deelen van zijn territoir te verleggen en 
dat deze wijzigingen ook hare consequenties 
medebrengen bij de toepassing van het Bezol
digingsbesluit; dat in de lijst der gemeenten 
van enkele gemeenten de grens der onderdee
len ui tdrukkelij k is aangegeven, zoodat oen 
besluit van den gemeenteraad daarin geen 
verandering kan aanbrengen; dat ten aanzien 
van Heerenveen in de lij t echter de grens niet 
is aangegeven en ook geen voorbehoud is ge
maakt, zoodat het Schoolbestuur als H eeren
veen moest aanmerken, wat de bevoegde 
macht, in casu de gemeenteraad van JEng
wirden . als wodanig had aaogewezen; dat 
ook feite lijk het personeel van de school ge
vestigd in eene op 30 M. van de voormalige 
grens van Heerenveen gelegen geb-Ouw, in de 
levensomstandigheden van Heerenveen ver
keerd heeft; dat daarom de grenswijziging 
alleszins gerechtvaardigd wa ; dat met drie 
nieuwe leerkrachten eene bezol diging naar de 
2e klasse in de akte van aanstell ing is over
eengekomen, terwijl ook de andere leerkrach
ten sinds 1 J anuari 1928 naar de 2e kla e 
zijn bezoldigd; 

0. dat bijlage B van hc,t Bezoldigingsbesluit 

Burgerlijke Rijksambtenaren 1925 en bijlage 
1 E van het Bezoldigingsbeslui t Burge rlijke 

Rijksambtenaren 1928 eene indeel ing van ge
meenten en deelen van gemeenten geven in 
klassen, zonder dat ten aanzien van H eeren
veen eene nadere omschrij ving of vaststelling 
wordt gegeven van het grondgebied, dat on
der H eerenveen valt; 

dat daarom bij de toepassi ng van voornoem
de besluiten onder H eerenveen moet warden 
geacht te behooren het geb ied, dat daarvoor 
is aangewezen door het daartoe bevoegd ge
zag; 

dat, nu de bijlagen geen beperking inhouden 
in dien zin, dat bindend is de rechtstoestand 
ten tijde, waarop de bijl agen werden vastge
steld, telkens bij de toepassing van de Bezol
d igingsbesluiten moet warden nagegaan, wel
ke het gebied is, dat door bet bevoegde gezag 
a ls H eerenveen is aangewezen; 

dat in bet onderhavige geval, krachtens het 
besluit van den gemeenteraad van JEngwir
den van 15 J uni 1927, van 1 J anuar i 1928 af 
het terrain, waarop <le school van den appel
lant is gevestigd, valt onder het gebied van 
Heerenveen; 

dat derhalve voor de toepas ing van art. 2 
van voornoemde Bezoldigingsbeslui ten gedu
rende het jaar 1928 het onderwijzend perso
neel dezer school geacht moet warden een 
tweede klasse standplaats te hebben; 

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

met wijziging van het bestreden beslu it van 
Onzen Min ister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, het bedrag der Rijksvergoe
ding voor de school van den appellant over 
het jaar 1928 vast te stell en op f 7082.79. 

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

1/15 A1igustus 1930. BESLISSING van den 
Minister van Financien en den Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 
betreffende uitvoering van de Wet op de 
financieele verhouding tusschen het R\jk 
en de gemeenten. 

Met de ,,gemeenterekeningen" , waar
over in art. 17, tweede lid , van het Kon. 
Besluit van 4 I ovember 19 9 (Staatsblad 
n°.476)gesproken wordt, werden, naar ana
logie van het bepaalde in art. 9, tweede 
lid, van dat Koninklijk besluit, bedoeld de 
gemeenterekeningen, zooals deze door Ged. 
Staten ,.ijn afgesloten , of voorzoover zij 
nog niet afgesloten zijn, de voorloopig 
vastgestelde gemeenterekeningen . 

Derhalve hebben Ged. taten bij de 
vaststellin!( van het bedrag der gemiddelde 
opbrengst van de gemeentelijke inkomsten
belasting, bedoeld in bovengenoemd art. 
17, tweede lid, terzake van de opbrengst 
dezer belasting over 1928 terccht in aan
merking genomen de som, welke wegens 
die belasting in de door bun C:olle[!e afge
sloten gemeenterekening i verantwoord. 

De Minister van Financien en de Minister 
van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

Gezien het. tijdig ingekomen beroepschrift van 
bet gemeentebestuur van Winschoten, dd. 
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1 merking moeten worden genomen alle bedragen 
welke terzake in de gemeenterekeningen over 
1926, 1927 en 1928 zijn verantwoord; 

14 Mei 1930, tegen het besluit van GedJltaten 
van Groningen, dd. 10 April 1930, n°. 14 , 
5• afdeeling, tot vaststelling van het bedrag der , 
gemiddelde opbrengst van de gemeentelijke 
inkomstenbelasting, bedoeld in art. 17 eerste 
lid, van het Koninklijk besluit van 4 November 
1929 (Staatsbla<l n°. 476); 

Gezien de stukken ; 
Gehoord de Rijkscommissie van Advies voor 

de Gcmeentefinancien ; 
0. dat door Ged. Staten het vorenbedoelde 

bedrag is vastgesteld op f 394,861.19, waarbij 
a ls opbrengst van de gemeentelijke inkomsten
bela~ting, in de gemeenterekening over 1928 
verantwoord (volgletter A van de opgaaf model 
V[), is aangenomen een bedrag van f 424,088.26, 
in welk bedrag is begrepen f 277,333.33, wegens 
aandeel van den dienst 1928 in de ophrengst 
dier belasting over het in het dienstjaar der 
betrokken gemeenterekening aanvangende be
lastingjaar, zijnde 2/a dee! van de geraamde op
brengst dier belasting bij de vaststelling van 
het vermenigvu ldigingscijfer ad f 416,000 ; 

dat het gemeentebestuur in beroep o. m. aan
voert, dat, aangezien in de gemeenterekening 
over 1928, zooals deze bij raadsbesluit van 
4 Maart 1930 opnieuw voorloopig is vastgest-eld , 
wegens inkomstenbelast-ing is verantwoord 
f 436,324.86, in welk bedrag is begrepen 
f 289,569.83, wegens aandeel va.n den dienst 
1928 in de opbrengst dezer belasting over het 
in het dienstjaar dier rekening aanvangende 
belastingjaar, zijnde 2/ 3 dee! van het feitelijk 
kobierbedrag ad f 434,354.74, het vorenbedoelde 
bedrag der gemiddelde opbrengst van de ge
meentelijke inkomstenbelasting had moeten 
worden vastgesteld op f 398,940.02 ; 

dat weliswaa.r Ged. Staten de gemeentereke
ning over 1928 gewijzigd hebben vastgesteld 
en daarbij, op grond van bet bepaalde in art. 9 
der R ekeningsvoorschriften 1924, voor de op
brengst der gemeentelijke inkomstenbelasting 
over het in het dienstjaar clier rekening aanvan
gende belastingjaar tot grondsla~ hebben ge
nomen de geraamde opbrengst biJ de vaststel
ling van het vermenigvuldigingsc1jfer; 

dat evenwel bij appellant tegen deze ge
wijzigde vast,stelling bezwa.ar bestaat, omdat 
naar zijne meening de bedoeling van art. 6, 
tweecle lid, der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad 
n°. 388), is, dat als basis voor de berekening 
der vorenbedoelde gemiddelde opbrengst van 
de gemeentel\jke inkomstenbelasting de bruto 
opbrcngst van die belasting genomen wordt ; 

0. dat het bedrag ad f 436,324.86, hetwelk 
het gemeentebestuur, als in de gemeentereke
ning over 1928 verantwoorde opbrengst der 
gemeentelijke inkomstenbelasting, in aanmer
king wil zien genomen, de som is, welke ter
zake in de opnieuw voorloopig vastgestelde ge
meenterekening over 1928 was verantwoord; 

dat evenwel Ged. Staten de gemeentereke
ning over 1928 bij besluit van 10 April 1930, . 
n°. 141, gewijzigd hebben vastgesteld en bij die 
vaststelling hebben rekening gehouden met een 
bedrag van f 424,()88.26 wegens gemeentelijke 

. inkomst,enbelasting; 
dat volgens het bepaalde in art. 17, tweede 

lid, van het Koninklijk besluit van 4 ovember 
1929 (Staatsblad n°. 476), voor de berekening 
van het bedrag der gemiddelde opbrengst van 
de gemeentelijke inkomstenbelasting in aan-

dat met de ,,gemeenterekeniugen", waarover 
in dit artikel gesproken wordt, naar analogie 
van bet bepaalde in art. 9, tweede lid , van dat 
Koninklijk besluit, worden bedoeld de gemeente
rekeningen, zooals deze door Ged. Staten 2ijn 
afgesloten, of voorzoover zij nog niet afgesloten 
zijn, de voorloopig vastgestelde geme.,nte
rekeningen ; 

dat Ged. Staten bij de vaststelling van het 
bedrag der gemiddelde opbrengst van de ge
meentelijke inkomstenbelasting, bedoeld in 
art. 17, eerste lid, van het Koninklijk besluit 
van 4 November 1929 (Staatsblad n°. 476) ter
zake van de opbrengst dezer belasting over 
1928 derhalve terecht in aanmerking hebben 
genomen de som, welke wegens die belasting 
in de door hun college afgesloten gemeente
rekening is verantwoord ; 

dat deze vaststelling geenszins in strijd is 
met- hetgeen door het gemeentebestuur is be
toogd, ten aanzien van het in aanmerking nemen 
van de bruto-opbrengst der gemeentelijke in
komstenbelasting, vermits ook doOl' Ged. Staten 
de bruto-opbrengst, din belasting in aanmerking 
is genomen, daarbij rekening houdende met 
het gedeelte dier bruto-opbrengst, hetwelk vol
gens art. 9 der Rekeningsvoorschriften 1924 
in de gemeenterekening over 1928 moest worden 
verantwoord ; 

Gelet op de wet van 15 Juli 1929 (Staatsbla<l 
no. 388) en het Koninklijk besluit van 4 Novem
ber 1929 (Staat.sblad n°. 476); 

Besluiten: 
I. bet beroep ongegrond te verklaren. 
II. Afschrift enz. (W. v. G.) 

4 Auaustus 1930. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 207.) 

Nu Ged Staten hun goedkeuring aan de 
gemeentebegrooting hebben onthouden op 
grond van een motief, dat neerkomt op 
eene in eene door het gemeentebest,uur 
getroffen regeling aan te brengen wijziging, 
welke, in verbouding tot den geheelen op
zet, van ondergeschikt belang is te achten, 
bestaat er aanleidin$, hierin aan bet ge
meentebestuur dt> vr1je hand te laten. De 
onthouding der goedkeuring door Ged. 
Staten is dus ten onrechte geschied. 

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

den Raad der gemeente Utrecht tegen het be
slui t van Ged. Staten van Utrecht dd. 14 
Januari 1930, n°. 3462 '29/132, 3e afd., waar
bij goedkeuring is onthouden aan de begroo
ting dier gemeebte voor bet dienstjaar 1930 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen vau Bestuur, gehoord, adv ies van 24 
Juni 1930, n°. 431 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister vau 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Laudbouw van 29 Juli 1930, n°. 8585, afd. 
B.B.; 

0. dat Ged. Staten van Utrecht bij boven
genoemd besluit hunne goedkeuring aan de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van de 
gemeente Utrecht voor den dienst van 1930 
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hebben onthouden, uit overweging, dat in deze 
begrooting onder volgnummer 79 wordt ge
raamd f 99724.38 wegens bijdrage aan het 
reservefonds voor eigen pensioenen t.ot dek
king van het ingevolge de wetenschappelijke 
balans van het reservefonds vastgestelde te
kort ; dat volgens de bedoelde wetenschappe
lijke balans bij het genoemde fonds per 1 Jan. 
1929 een tekort bestaat van f 5,091 ,432.17 ; 
dat - ook a l ware aan te nemen, dat de oor
zaken van het thans vastgestelde tekort niet 
bekend waren op het tijdstip, dat inzake de 
aanvaa rding van het e igen risico van de pen
sionneering voor de op 1 Mei 1913 in djenst 
zijnde ambtenaren eene beslis ing werd geno- 1 

men en dat ook in de jaren v66r 1929 de fi
nancieele gevolgen van di t r isico niet voldoen
de konden warden overzien - · thans vaststaat, 
dat in den afgeloopen tijd te weinig uit de 
gewone middelen der gemeente in dit fonds 
is gestort; dat djt van vorige dienstj aren af
komstige tekort dus zoo spoedig mogelijk uit 
gewone m iddelen behoort te warden aangezu i
verd ; dat de Raad evenwel heeft besloten de 
dekking te vinden door st.orting in dit fonds 
van eene 45-jarige annui teit, welke dan nog 
voor de jaren 1929-1932 wordt teruggebracht 
t.ot onderscheidenlijk 1/5, 2/5, 3/5 en 4/5 van 
het voile annuiteitsbedrag; dat bun college, 
na met Burgemeester en Wethouders gevoerde 
briefwisseling, hoewel noode, daar - ook vol
gens de stelling van het rapport omtrent de 
wetenschappelijke balans - eene 30-jarige ge
lijkblijvende annuiteit hier geboden was, ten 
lotte genoegen heeft genomen met een 45-

jarig t ijdvak, <loch niet met eene opklimmende 
annuiteit; dat toch op deze wijze de omvang 
van den schadepost niet van meet af aan ten 
voil e wordt gerealiseerd, terwijl de voorgeno
men dekkingswijze tevens aanleiding geeft tot 
een onjuiste beoordeeling van den geldelijken 
t.oestand der gemeente; dat dit bezwaar reeds 
kenbaar is gemaakt bij de gemeentebegrooting 
voor 1929, <loch t.oen voor dat jaar niet tot 
gelding is gebracht, wijl - na een gevoerde 
briefwissel ing hieromtrent - reeds een zoo 
groot gedeelte van het begrootingsjaar was 
verstreken, dat bet bezwaa rlijk zou warden in 
·dat jaar nog de nood ige dekkingsmiddelen te 
vinden; dat deze laatste omstandigheid ten 
aanz ien van de gemeentebegrooting voor 1930 
thans niet geldt, zoodat bet bezwaar tegen een 
opklimmende annuiteit behoort te warden weg
genomen, wil deze begrooting goedkeuring 
kunnen verkrijgen; 

dat van dit besluit de Raad der gemeente 
Utrecht bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende dat deze gemeente naar aanleiding 
van art. 68 der Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913 v66r 1 Janqari 1914 de ver
klaring heeft afgelegd, dat zij bereid was om 
van pensioenen, die later ingevolge deze wet 
door de op 1 Mei 1913 in haren dienst zijnde 
ambtenaren zouden warden genoten, de gedeel
ten voor den tijd in haren dienst doorgebracht, 
jaarl ijks aan het Pensioenfonds uit te keeren; 
dat bij besluit van den Gemeenteraad van 22 
Juni 1923, krachten art. 114bis der Gemeen
tewet, met ingang vun 1 J anuari 1923 een 
a fzonderlijk fonds, bet reservefonds der e igen 
pensioenen, werd ingesteld voor de bedoelde 

uitkeering aan bet Algemeen Burgerlijk Pen
sioenfonds; dat bet, in verband met de sterke 
toeneming van bet jaarl ijksch bedrag der te
rug te betalen pens ioensgedeelten, noodzake
lijk .geoordeeld is eene wetenschappelijke ha
Jans van bet reservefonds der eigen pensioenen 
te doen samenstell en; dat bij R aadsbesluit 
van 3 November 1928 werd besloten: 

a. t.ot vaststelling van de eerste weten
schappelij ke bal ans van bet reservefonds der 
eigen pensioenen, samengesteld naar den t.oe
stand op 1 Januari 1927, en aangevende een 
nadeelig verschil tusschen de contante waarde 
der baten en lasten, groot f 4,707,315.25; 

b. te bepalen, dat de dekking van het te
kort genoemd sub a met rente op rente op 1 
J anuari 1929 f 5,091,432.17 bedragende en 
verminderd met de kapitalen, waarop bet 
fonds nog aanspraak kon maken ten bedrage 
van f 198,880.18 zou geschieden door st.orting 
eener 45-ja rige annuiteit aanvangende op 1 
J anuar i 1929 en bedragende op dien datum 
f 48,862.19, op 1 Januari 1930 f 99,724.33, op 
1 J anuari 1931 f 149,586.57, op 1 J anuari 
1932 f 199,488.76, op 1 J anuari 1933 en ver
volgens t.ot en met 1 Januari 1973 f 249,310.95, 
welke bedragen ten laste van den gewonen 
dienst zouden behooren te komen; 

c. tot wijziging van de ,, verordening naa r 
aanle iding van art. 114bis der Gemeentewet, 
betreffende bet gemeentelijke reservefonds t.ot 
dekking van de kosten, verbonden aan de 
Rijkspensionneering van de op 1 Mei 1913 in 
dienst der gemeente zijnde ambtenaren", waar
door o. m. eene bepaling werd opgenomen, dat 
t.ot de ontvangsten van het fonds mede zou 
behooren ,,de annuiteit, verschuldigd door 
den al gemeene dienst en de bedrijven, ter 
dekking van het tekort naar aanleiding van 
de uitkomsten van de ter zake vastgestel de 
wetenschappelijke balans van het fonds", 
welke wijziging op 6 N ovember 1928 aan de 
Ged. Staten ter goedkeuring is t.oegewnden, 
<loch waaromtrent dit college nog steeds geene 
beslissing heeft genomen; 

dat de gemeenteraad heeft gemeend bij de 
vaststelling van de begrooting voor 1930 zich 
aan het voormelde Raadsbesluit van 3 Novem
ber 1928 te moeten blijven houden; dat de 
omstandigheden, die tot het berekende kapi
taal tekort hebben meegewerkt, niet waren to 
voorzien, toen de gemeente in 1913 besloot t.ot 
het dragen van het eigen ris ico van de pen
sionneering van de op 1 Mei 1913 in haren 
dienst zijnde ambtenaren; dat de toestand, 
waarin het resrvefonds der eigen pensioenen 
verkeert, derhalve in geen geval een gevolg i 
van het door het gemeentebestuu r van Utrecht 
gevoerde fi nancieel beleid; dat, integendeel , 
dank zij het voorzichtige financiee l beleid, de 
gemeente Utrecht een van de eerste gemeenten 
is geweest, die geheel op eigen ini t iatief en 
zonder dat daart.oe aandrang van het college 
van Ged. Staten werd uitgeoefend, zich reken
schap heeft gegevcn van de gevolgen van het 
dragen van eigen risico voor de pensionneering 
van de op 1 Mei 1913 in dienst zijnde amb
tenaren; dat den Raad, in verband hiermede, 
de gegrondheid van het verwijt van de Ged. 
Staten, als zou dezerzijds de omvang van de
zen schadepost niet zijn gerealiseerd, ontgaat ; 
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dat de bezwaren van de Ged. Staten tegen de 
getroffen regaling, die aa.nleiding zou geven 
tot eene onjuiste beoordeeling van den ge l
del ijken toestand van de gemeente, blijkbaar 
culmineercn in hunne overweging, dat thans 
vaststaat, dat in den afgeloopen tijd te weinig 
uit de gewone middelen der gemeente in het 
fonds is gestort en dat het van vorige dienst
jaren afkomstige tekort dus zoo spoedig mo
gelijk uit de gewone middelen behoort te wor
den aangezuiverd; dat tegen dit standpunt 
van de Ged. Staten wordt aangevoerd, dat 
het kapitaal-tekort, dat de wetenschappelijke 
balans van het reservefonds aangeeft, niet is 
een op den gewonen dienst ontstaan tekort, 
<loch betreft het bedrag waarmede de contante 
waarde der toekomstige baten van genoemd 
fonds door de contante waarde van zij ne toe
komstige verplichtingen wordt overtroffen; 
dat de gemeente door zich reeds nu die toe
komstige baten en lasten te realiseeren en 
daa rvoor reeds thans gelden te reserveeren, 
niet anders doet dan voorkomen, dat in vol
gende jaren het gemeentelijk budget te zwaar 
zou worden gedrukt door de u itgaven, die een 
gevolg zijn van de in 1913 afgelegde verkla
ring ; dat hier dus inderdaad mag worden ge
sproken van eene vooruitziende gemeentelijke 
financieele politiek, die gunstig afsteekt bij 
die van ta! van andere gemeenten, die zich 
geen rekenschap geven van de gevolgen van 
het dragen van eigen risico, en eenvoudi g 
jaarlijks op de begrooting ramen de uitgaven, 
noodig om aan het Algemeen Burgerlijk P en
sioenfond de pensioensgedeel ten terug te be
talen en wier begrootingen desondanks zonder 
een ig bezwaar door de Ged . Staten der be
trokken provincien worden goedgekeurd ; dat 
ook de Regeering het in deze aangelegenheid 
genomen initiatief schijnt te waardeeren, aan
gezien blijkens een schrijven van de Vereeni
ging van Nederlandsche Gemeenten dd. 19 
Juli 1929, Onze Minister van Financien me
dedeelde, dat, naar het hem voorkwam, eene 
gemeentelijke regeling tot normalisatie van de 
pensioenslasten, voortvloeiende uit art. 158 der 
Pensioenwet 1922, zooals door de gemeenten 
's-Gravenhage en Utrecht werd getroffen en 
waarmede evenzeer het beoogde resultaat werd 
bereikt, de voorkeur verdiende boven eene 
voorziening bij de wet; dat de R aad de door 
de Ged. Staten dezer provincie, ten aanzien 
van de gemeentebegrootting 1930 genomen 
beslissing, op grond van al deze overwegingen 
uiet juist acht; 

0. dat Ged. Staten zich hebben neergelegd 
bij het voornemen van het gemeentebestuur, 
om de a floss ing van het aan het reservefonds 
ontbrekende zoogenaamde tekort over 45 jaren 
te verdeelen, zoodat de onthouding door Ged. 
Staten van goedkeuring aan de onderhavige 
begrooting enkel haren grond vindt in de om
standigheid, dat in de eerste jaren niet de 
voile, doch eene geri ngere, jaarlijks stij gende, 
annuiteit zal worden opgebracht; 

dat hetgeen Ged. Staten wenschten neerkomt 
op eene in de door het gemeentebestuur ge
troffen regaling aan te brengen wijziging, 
welke, in verhouding tot den geheelen opzet, 
van ondergeschikt belang is te achten; 

dat dan ook aanl eid ing bestaat, aan het ge-

meentebestuur hierin de vrije hand te laten, 
temeer, wijl het ten deze niet gaat om een be
staand tekort, dat uiteraard ten spoedigste zou 
behooren te worden aangezuiverd, doch om 
fondsvorming door het tegenwoordige geslacht 
voor de dekking van toekomstige lasten; 

dat derhalve Ged. Staten ten onrechte hunne
goedkeuring aan de begrooting hebben ont
houden : 

Gezien de Gemeentewet; 
H abben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Utrecht van 14 Januari 1930, n°. 
3462 '29/132, 3e afdeeling, alsnog de begroo
ting der gemeente Utrecht voor het dienst
jaar 1930 goed te keuren. 

Ooze Minister van Binnenland che Zaken en 
Landbouw is belast, enz. (A. B.) 

7 Augustus 1930. BESL IT tot vaststelling 
van den algemeenen maatregel van be
stuur. als bedoeld is in de artikelen 19 en 
20 van de wet van den 15den Juli 1929 
(Staats blad n°. 388), houdende herziening 
van de financieele verhouding tusschen het. 
Rijk en de gemeenten en wijziging van. 
eenige bepa lingen der Provinciale wet en. 
der Gemeentewet. S. 357. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 14 Mei 1930, n°. 152 (Afdee
lingen Generale Thesaurie, Comptabiliteit en 
Directe Belast ingen) ; 

Gezien de artikelen 19 en 20 der wet van 
den 16den Juli 1929 (Staatsb lad n°. 388), 
houdende herziening van de financiee1e ver 
houding tusschen het Rijk en de Gem<Jenten 
en wijziging van eenige bepalingen der Pro
vinciale wet en der Gemeentewet; 

De Rijkscommissie van advies voor de ge
meentefinancien gehoord (advies van 19 Maart 
1930, n°. 31); 

Den R aad van State gehoord (advies van L 
Juli 1930, n°. 34); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 1 Augustus 1930, n°. 
117 (Afdeel ingen Generale Thesaurie, Comp
tabiliteit en Directe Belastingen); 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Art. 1. De zuivere opbrengst van het aan
deel van de gemeenten in de hoofdsom der 
grondbelasting en in de hoofdsom der gemeente
fondsbelasting wordt berekend en uitgekeerd 
per boekingstijdvak, opgevat in den zin van 
artikel 20 van de Comptabiliteitswet 1927 
(Staatsblad n°. 259). 

In afwachting dat de zuivere opbrengst over
een boekingstijdvak kan worden vastgesteld, 
hebben, bij wijze van voorschot, voorloopige
uitkeeringen plaats. Daartoe wordt de zuivere 
opbrengst geraamd, en uiterlijk in den loop 
van de zestiende maand van het boekingstijd
vak nader geraamd, door den inspecteur der· 
directe belastingen. De aldus geraamde zui
vere opbrengst wordt aan de gemeente uitge
keerd in vij fti en termijnen, volgens de neven
staande tabel. 
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Heeft op eenig tijdstip in den loop van het 
boekingstijdvak eene gemeente meer genoten, 
dan zij volgens de laatst gedane raming had 
mogen genieten, da n wordt het verschil zoo 
spoedig mogelijk met haar verrekend. 

2. De uitkeeringen vinden plaats op den 
vijf en twintigsten van de maand, waarin zij 
moeten worden gedaan. 

3. Het verschil tusschen de werkelijke zui
vere opbrengst en de op grond van de ge
raamde opbrengst gedane uitkeeringen wordt 
met de gemeente verrekend in den loop van 
de twintigste maand na den aanvang van het 
boekingstijdvak. 

4. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 J anuari 1931. 

De tabel, bedoeld in artikel 1, wordt om de 
.drie jaren opnieuw vastgesteld, voor het eerst 
weder v66r 1 J anuari 1934. 

Ooze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Rijk commissie van ad
vies voor de gemeentefinancien. 

Soestdijk, den 7den Augustus 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, de Gee r. 
(Uitgeg. 26 Aug. 1930.) 

"I Augustus 1930. BESLUIT, houdende beslis
sing op de beroepen, ingevolge artikel 3 
der Wet Openbare Vervoermiddelen inge
steld tegen de beschikking van Gedepu
teerde Staten van Utrecht van 5 November 
1929, 2de Afdeeling, n°. 2759/1569. S. 358. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld <loo,· 

J. H. G. Leloup, a utobusdienstondernemer Le 
Rijsenburg, en de Naamlooze Vennootschap 
Biltsch Autobedrijf B. A. B . te de Bilt, tegen 
de beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht van 5 November 1929, 2de afdeeling, 
n°. 2759/1569, waarbij is ingetrokken de aan 
J. H. G. Leloup, voornoemd, verleende ver
gunning tot het onderhouden van een autobus
dienst tusschen Utrecht en Doorn ; 

D en Raad van State, Afdeeling voor do 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
9 April en van 9 Juli 1930, nos . 259 en 
259/81; 

Op de voordracht van Onzen Ministe r van 
Waterstaat van 31 Juli 1930, La. E. E. , af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten de 
vergunning hebben ingetrokken uit overwe
ging, dat hun College in zijne vergadering van 
17 September 1929, op grond van de gebleken 
onregelmatige uitoefening van den genoemden 
autobusd ienst en den onvoldoenden staat van 
onderhoud van het daarbij gebezigd materiaal , 
ten tweede male in overweging heeft genomon 
tot intrekking ?an de bovenbedoelde vergun
ning over te gaan; 

dat daartegen de volgende bezwaren zijn in
gediend: 

1 °. door N. Kraak Steemann, Seoretaris van 
den Nederlandschen Bond van Autobusdienst
ondernemers, a ls gemachtigde van J. H. G. 
Leloup, in de voormelde openbare zitting, 
daarbij aanvoerende, dat het uitvallen van 
eenige ritten het aan de orde stellen van de 
intrekking der vergunning niet wettigt en dat 
het algemeen belang zich tegen het verdwijnen 
van den onderhavigen di enst, we! ke thans uit
stekend functionneert, verzet ; 

2° . door J. H. G. Leloup, bij schrijven van 
19 October 1929, daarbij aanvoerende: 

a. dat, zoolang door Ons nog geen beslis
sing is genomen op de beroepen, ingesteld te
gen het besluit van hun College d.d. 14 Mei 
1929, 2de afdeeling, n°. 1108/662, om niet over 
te gaan tot de op 5 Februari 1929 door hun 
College in overweging genomen intrekking van 
de onderwerpelijke vergunning, een besluit op 
het onderhavige voornemen praematuur is: 

b. dat artikel 4 der Wet Openbare Vervoer
middelen, ten aanz ien van intrekking eener 
verleende vergunning een aanvrage vordert en 
voor de rechtszekerheid van autobusonderne
mers ambtshalve intrekking uitsluit; 

c. dat in het ter inzage gelegd voorstel van 
den Keuringsdeskundige tot intrekking alleen 
sprake is van autobussen, welke niet dan bij 
hooge uitzondering in den dienst werden ge
bruikt, terwijl in dat voorstel geen melding 
wordt gemaakt van het door den adressant van 
de Naamlooze Vennootschap Biltsch Autobe
drijf gehuurd materiaal, en 

d. dat de als uitgevallen opgegeven dien
sten niet wijzen ·op onvoldoenden staat van het 
materiaal, doch op defecten, welke elk mate
riaal kunnen overkomen, 

op grond van welke uiteenzettingen de adres
sant hun College verzoekt van het kenbaar ge
maakte voornemen a£ te zien; 

3°. door de Naamlooze Vennootschap Biltsch 
Autobedrijf B. A. B . te de Bilt, bij sohrijven 
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van 21 Octobe1· 1929, daarbij als ten deze be
langhebbende uit hoofde van een door haar 
met Leloup gesloten overeenkomst,~ aanvoe
rende gelijke bezwaren als Leloup, hiervoren 
omschreven onder a en b, en voorts: 

a. dat de adressante door ongevallen, waar
aan zij geen schuld had en die voor haar over
macht waren, in verlegenheid is gekomen; 

b. dat de intrekking der vergunning haar 
groote verliezen zal berokkenen; 

c. dat de in het ter inzage gelegde voorstel 
van den Keuringsdeskundige vermelde omstan
digheden geen grond opleveren voor intrei<;
king der vergunning, 

op grond van welke uiteenzettingen de adres
sante hun College verzoekt niet tot intrekking 
der vergunning over te gaan; 

dat, wat betreft de zoowel mondeling als 
schriftelij k aangevoerde bezwaren, hun Col
lege, aangezien de onderwerpelij ke dienst op 
geheel onvoldoende wijze uitgeoefend werd, 
zich op 5 Februari 1929 ·genoopt zag de in
trekking der vergunning in overweging te ne
men; dat Leloup na de aankondiging van dat 
voornemen - ten voile erkennende de gebre
ken, welke aan de 'uitoefening van den dienst 
kleefden - te kennen heeft gegeven waarbor
gen te kunnen verschaffen, waardoor een be
hoorlijke dienst voor de toekomst verzekerd 
zou zijn , aan welke maatregelen hij bereids 
uitvoering had gegeven ; dat hun College daar
op in zijne vergadering van 14 Mei 1929 be
sloot niet over te gaan tot de in overweging 
genomen intrekking van de onderwerpelijke 
vergunning, zulks op grond, dat aan hun Col
lege was gebleken, dat inderdaad in de uit
oefening van den autobusdienst van Leloup 
verbeteringen waren aangebracht en dat · hun 
College ook overigens den indruk had heko
men, dat er uitzicht bestond op eene behoor
lijke exploitatie van dien dienst in de toe
komst; dat hun College, bij de mededeeling 
van de bedoelde beslissing aan Leloup, na
<lrukkelijk onder diens aandacht heeft ge
bracht, dat door hem op stipte wijze voor eene 
regelmatige uitoefening van den dienst met 
behoorlijk onderhouden materiaal zou moeten 
worden zorggedragen, ten einde te voorkomen, 
dat hun College opnieuw de intrekking der 
vergunning in overweging zou dienen te ne
men ; dat evenwel het aanvankelijk bestaande 
uitzicht op eene behoorlijke uitoefening van 
den dienst niet is verwezenlijkt, aangezien hun 
College uit het ter inzage gelegen hebbende 
ambtsbericht d.d. 12 September 1929, B n°. 
23/20, van den Deskundige, belast met de keu-
1·ing van autobussen in Utrecht, is gebleken, 
dat niettegenstaande de evenbedoelde waar
schuwing en daarna nog van de zijde van den 
genoemden Deskundige in verband met gere
zen klachten herhaalde aanmaning om voor 
eene goede uitoefening te zorgen, desniettemin 
de onderhavige autobusdienst in den afgeloo
pen zomer op onregelmatige wijze en met on
voldoend materiaal heeft gefunctionneerd ; dat 
voorts geen enkele wettelijke bepaling hun 
College belet te alien tijde om redenen van 
openbaar verkeersbelang de intrekking van 
een door hun College of in hooger beroep door 
-Ons verleende antobusvergunning - te minder, 
wanneer het, als in het onderhavige geval, be
treft eene slechts beb.oudens eerdere intrek-
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king voor een bepaalden termijn verleende ver
gunning - . in overweging of opnieuw in over
weging te nemen, ongeacht de omstandigheid, 
dat op een ingesteld beroep tegen het verlee
nen van zoodanige vergunning of tegen het 
niet overgaan tot een aanvankelijk in overwe
ging genomen intrekking van zoodanige ver
gunning door Ons nog niet is beslist; dat het 
stelsel der Wet Openbare Vervoermiddelen 
medebrengt, dat Gedeputeerde Staten ook zon
der daartoe strekkende aanvrage de bevoegd
heid hebben ambtshalve tot intrekking eener 
autobusvergunning over te gaan, waarbij client 
te worden opgemerkt, dat de verwijzing in 
artikel 4 dier wet naar de artikelen 2 en 3 in 
dien zin is te ·verstaan, dat de bepalingen van 
de laatstbedoelde artikelen voor zoover moge
lijk moeten word en toegepast; dat trouwens 
de openbare verkeersbelangen, welke bij de 
genoemde wet aan Gedeputeerde Staten zijn 
toevertrouwd, weinig tot hnn recht zouden ko
men, indien Gedeputeerde Staten de hedoelde 
bevoegdheden zouden missen; dat dan ook nit 
Ons Besluit van 11 September 1929, n°. 21, 
houdende beschikking op het beroep, ingesteld 
door Burgemeester en Wethouders van Arn
hern tegen beslissingen van Gedeputeerde Sta
ten van Gelderland nopens wijziging eener 
door hen verleende autobusvergunning, geble
ken is, dat ook Wij van oord.eel zijn, dat aan 
Gedeputeerde Staten de voormelde bevoegd
heden toekomen ; dat de bewering, dat het in 
het genoemde ambtsbericht bedoelde materiaal 
slechts bij hooge nitzondering voor den dienst 
werd gebruikt, niet opgaat, aangezien blijkens 
dat ambtsbericht de dienst, afgezien van een 
door de Naamlooze Vennootschap Biltsch 
Autobedrijf verhuurde autobus, met het be
doelde materiaal werd uitgeoefend; dat de 
bewering, dat de dienst door ongevallen, ont
staan buiten schuld van de Naamlooze Ven
nootschap Biltsch Autobedrijf zou hebben ge
haperd, niet als argument tegen de voorgeno
men intrekking kan worden beschouwd, aan
gezien de ondernemer, ingevolge de vierde 
voorwaarde van de aan hem verleende ver
gunning, ter beoordeeling van hun College, 
voldoende reserveautobussen in voorraad moet 
hebben, zoodat het vervoer geregeld kan plaats 
hebben en bovendien niet aannemelijk is ge
maakt, dat door den ondernemer niet op an
dere wijze in eene behoorlijke exploitatie van 
den dienst had kunnen worden voorzien; dat 
ten slotte in de omstandigheid, dat de intrek
king der vergunning aan den vergunninghou
der en aan de Naamlooze Vennootschap 
Biltsch Autobedrijf financieele verliezen kan 
berokkenen, geen aanleiding kan worden ge
vonden van de ten tweeden male voorgenomen 
intrekking der vergunning af te zien; dat ook 
het beroep op een zekeren respijttermijn, om 
den dienst goed te kunnen inrichten, gelet op 
de bovenvermelde fe iten, niet opgaat; dat de 
gebleken onregelmatige uitoefening van den 
onderhavigen dienst, ondanks de waarschu
wing van hun College, het in het algemeen 
verkeersbelang noodzakelijk doet zijn tot in
trekking van de vergunning over te gaan, te 
meer, wijl niet is in te zien, welke waarde is 
toe te kennen aan hernieuwde beloften voor de 
toekomst na de ervaringen, opgedaan met de 
reeds eerder voorgespiegelde, blijkens het vo-

45 
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renstaande niet verwezenlijkte waarborgen; 
dat ten overvloede uit de stukken blijkt, dat 
de vergunninghouder de feitelijke uitoefening 
van den dienst aan een antler overlaat, zoodat 
de uitoefening in strijd met de wet geschiedt; 

dat de eerstgenoemde appellant in beroep in 
hoofdzaak aanvoert, dat artikel 4 der Wet 
Openbare Vervoermiddelen bepaalt, dat de 
artikelen 2 en 3 ten aanzien van wijziging, in
trekking of overdracht van de vergunning 
overeenkomstige toe passing vinden; dat, nu 
artikel 2 voor het in werking brengen van een 
autobusdienst eene aanvrage vordert, ook voor 
intrekking eene aanvrage daartoe noodig is; 
dat evenmin als Gedeputeerde Staten ambt.s
halve eene vergunning kunnen verleenen, zij 
ambtshalve tot intrekking kunnen overgaan; 
dat zulks in overeenstemming is met de strek
king van de wet, welke - behoudens de straf
rechtelij ke sanctie van artikel 12 der wet -
wil beschermen den autobusondernemer, die 
concessie heeft; dat de aan de vergunning ver
bonden voorwaarde ,.behoudens vroegere in
trekking" in strijd is met de wet; dat boven
dien haugende de beroepen tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van 14 Mei 1929 om 1 

de vergunning niet in te trekken, Gedeputeer
dc Staten in hun voornemen niet-ontvankelijk 
waren; dat de Keuringsdeskundige in zijn 
ambtsrapport zijn bij Ons Besluit geregelde 
taak is te buiten gegaan; dat de dienst de 
laatste maanden uitnemend functionneert; 

dat de andere appellante aanvoert, dat zij 
belanghebbende is uithoofde van de met Le
loup gesloten overeenkomst; dat uit niet,s 
blijkt, dat Gedeputeerde Staten ambtshalve 
eene vergunning mogen intrekken ; dat tenge
volge van overmacht de dienst niet wo spoe
dig geheel op peil kon worden gebracht; dat 
zij thans echter onberispelijk functionneert; 
dat het openbaar verkeersbelang de intrekking 
niet vordert; dat het niet juist is, dat Leloup 
de feitelijke uitoefening van den dienst aan 
een ander overlaat; 

Overwegende: dat niet kan worden aanvaard 
de stelling van de appellanten, dat Gedepu
teerde Staten slecht,s na eene aanvrage van 
den concessionaris eene vergunning wuden 
mogen intrekken, daar geene bepaling van de 
wet zich er tegen verzet, dat Gedeputeerde 
Staten, wanneer bijvoorbeeld de voorwaarden, 
waaronder de vergunning is verleend, niet 
worden nagekomen, deswege de vergunning 
uit eigen hoofde zouden intrekken ; 

dat met name de bepaling van artikel 4 van 
de wet, dat artikel 2 bij intrekking overeen
komstige toepassing vindt, niet beslist over de 
vraag, onder welke omstandigheden Gedepu
teerde Staten mogen intrekken, maar slecht,s 
bepaalt, welke procedure Gedeputeerde Staten 
bij intrekking van eene vergunning in acht 
moeten nemen; 

dat evenmin juist is, dat Gedeputeerde Sta
ten, hangende de beroepen tegen hun besluit 
van 14 Mei 1929 om de vergunning niet in te 
trekken, niet bevoegd waren om tot intrekking 
over te gaan, nu deze intrekking gegrond is 
op omstandigheden, welke zich na 14 Mei 1929 
hebben voorgedaan en welke dus bij de op de 
beroepen te nemen beslissing in het geheel 
niet in aanmerking konden worden genomen; 

dat met Gedeputeerde Staten van Utrecht 

moet worden aangenomen, dat de feilen en 
tekortkomingen, die in verschi llende opzichten 
bij herhaling zich bij de uitoefening van den 
autobusdienst van J. H . G. Leloup hebben 
voorgedaan, afbreuk doen aan een goede en 
duurzame verkeersvoorziening op het traject 
U trecht-Doo,·n; 

dat daarin ondanks herhaalde waarschuwin
gen geen duurzame verbetering is gekomen, 
zoodat intrekking van de vergunning in het 
algemeen verkeersbelang gewettigd moet wor
den geacht ; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat met het rap
port van Onzen voornoemden Minister in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

Soestdijk, den 7den Augustus 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P. J. Rey me r..1 
(Uitgeg. 8 Sept. 1930.} 

MINISTERIE VAN 
WA'l'ERSTAAT. 

La. E. E. 

Afdeeling 
Vervoer- en Mijnwezen. 

's-Gravenhage, 31 Juli 1930. 

Aan d,e Koningin. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, heeft mij toegezonden 
het door de Afdeel ing aan Uwe Majesteit ge
richte advies van 9 April 1930, n°. 259 , met 
ontwerp-besluit en eene bijlage omtrent de be
roepen, ingesteld door J. H. G. Leloup, auto
busdienstondernemer te Rijsenburg, en de 
, aamlooze Vennootschap Biltsch Autobedrijf 
B. A. B ., te de Bilt, tegen de beschikking van 
Gedeputeerde Staten van Utrecht van 5 No
vember 1929, 2de Afdeeling, n°. 2759/1569, 
waarbij is ingetrokken de aan J . H. G . Leloup, 
voornoemd, verleende vergunning tot het on
derhouden van een autobusdienst tusschen 
Utrecht en Doorn. 

H et door de Afdeeling voorgedragen ont
werp-besl ui t I uidt als volgt : 

,,Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

J. H. G. Leloup, autobusdienstondernemer te 
Rijsenburg, en de Naamlooze Vennootschap 
Biltsch Autobed1·ijf B. A. B. te <le Bilt, tegen 
de beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Ut,·echt van 5 November 1929, 2de afdeeling, 
n°. 2759/1569, waarbij is ingetrokken de aan 
J. H. G. Lelqup, voornoemd, verleende ver
gunning tot het onderhouden van een autobus. 
dienst tusschen Utrecht en Doorn; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, a dvies van 
9 April 1930, n°. 259; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten de 



707 7 A u G u :; T u s (S.358) 1930 

vergunning hebben ingetrokken uit overwe
ging, dat hun College in zijne vergadering van 
17 September 1929, op grond van de gebleken 
onregelmatige uitoefening van den genoemden 
autobusdienst en den onvoldoenden staat van 
onderhoud van het daarbij gebezigd materiaal, 
ten tweede male in overweging heeft genomen 
tot intrekking van de bovenbedoelde vergun
ning over te gaan; 

dat daartegen de volgende bezwaren zijn in
gediend: 

1 °. door N. Kraak Steemann, Secretaris 
van den Nederlandschen Bond van Autobus
dienstondernemers, als gemachtigde van J. H. 
G. Leloup, in de voormelde openbare zitting, 
daarbij aanvoerende, dat het uitvallen van 
eenige ritten het aan de orde stellen van de 
intrekking der vergunning niet wettigt en dat 
het algemeen belang zich tegen het verdwijnen 
van den onderhavigen dienst, welke thans uit
stekend functionneert, verzet; 

2°. door J. H. G. Leloup, bij schrijven van 
19 October 1929, daarbij aanvoerende: 

a. dat, zoolang door Ons nog geen beslis
sing is genomen op de beroepen, ingesteld 
tegen het besluit van hun College d.d. 14 Mei 
1929, 2de afdeeling, n°. 1108/662, om niet 
over te gaan tot de op 5 Februari 1929 door 
hun College in overweging genomen intrek
king van de onderwerpelijke vergunning, een 
besluit op het onderhavige voornemen prae
matuur is; 

b. dat artikel 4 der Wet Openbare Vervoer
middelen, ten aanzien van intrekking eener 
verleende vergunning een aanvrage vordert en 
voor de rechtszekerheid van autobusonderne
mers ambtshalve intrekking uitsluit; 

c. dat in het ter inzage gelegd voorstel van 
den Keuringsdeskundige tot intrekking alleen 
sprake is van autobussen, wel ke niet dan_ bij 
hooge uitzondering in den dienst werden ge
bruikt, terwijl in dat voorstel geen melding 
wordt gemaakt van het door den adressant 
van de Naamlooze Vennootschap Biltsch Auto
bedrijf gehuurd materiaal, en 

d. dat de a ls uitgevallen opgegeven dien
sten niet wijzen op onvoldoenden staat van het 
materiaal, <loch op defecten, welke el k mate
riaal kunnen overkomen, 

op grond van welke uiteenzettingen de 
adressant hun College verzoekt van het ken
baar gemaakte voornemen af te zien; 

3°. door de Naamlooze Vennootschap Biltsch 
Autobedrijf B. A. B. te de Bilt, bij schrijven 
van 21 October 1929, daarbij als ten deze be
langhebbende uit hoofde van een door haar 
met Leloup gesloten overeenkomst, aanvoeren
de gelijke bezwaren als Leloup, hiervoren om
schreven onder a en b, en voorts: 

a. dat de adressante door ongevallen, waar
aan zij geen schuld had en die voor haar over
macht waren, in verlegenheid is gekomen; 

b. dat de intrekking der vergunning haar 
groote verl iezen zal berokkenen ; 

c. dat de in het ter i nzage gelegde voorstel 
van den Keuringsdeskundige vermelde. omstan
digheden geen grond opleveren voor intrek
king der vergunning, 

op grond van welke uiteenzettingen de adres
sante hun College verzoekt niet tot intrekking 
der vergunning over te gaan; 

dat, wat betreft de zoo mondeling als schrif-

telijk aangevoerde bezwaren, hun College, aan
gezien de onderwerpelijke dienst op geheel on
voldoende wijze uitgeoefend werd, zich op 5 
Februari 1929 genoopt zag de intrekking der 
vergunning in overweging te nemen; dat Le
loup na de aankondiging van dat voornemen 
- ten volle erkennende de gebreken, welke 
aan de uitoefening van den dienst kleefden -
te kennen heeft gegeven waarborgen te kun
nen verschaffen, waardoor een behoorl ijke 
dienst voor de toekomst verzekerd zou zijn, aan 
welke maatregelen hij bereids uitvoering had 
gegeven; dat hun College daarop in zijne ver
gader ing van 14 Mei 1929 besloot niet over 
te gaan tot de in overweging genomen intrek
king van de onderwerpelijke vergunning, zulks 
op grond, dat aan hun College was gebleken, 
dat inderdaad in de uitoefening van den auto
busdienst van Leloup verbeteringen waren aan
gebracht en dat hun College ook overigens 
den indruk had bekomen, dat er uitzicht be
stond op eene behoorlijke exploitatie van dien 
dienst in de toekomst; dat hun College, bij 
de mededeeling van de bedoelde beslissing aan 
Leloup, na drukkelijk onder <liens aandacht 
heeft gebracht, dat door hem op stipte wijze 
voor eene regelmatige uitoefening van den 
dienst met behoorlijk onderhouden materiaal 
zou moeten worden zorggedragen, ten einde 
te voorkomen, dat hun College opnieuw de 
intrekking der vergunning in overweging zou 
dienen te nemen; dat even we! het aanvanke
lijk bestaande uitzicht op eene behoorlijke uit
oefening van den dienst niet is verwezenlijkt, 
aangezien hun College uit het ter inzage ge
legen hebbende ambtsbericht d.d. 12 Septem
ber 1929, B n°. 23/20, van den Deskundige, 
belast met de keuring van autobussen in 
Utrecht, is gebleken, dat niettegenstaande de 
evenbedoelde waarschuwing en daarna nog van 
de zijde van den genoemden Deskundige in 
verband met gerezen klachten herhaalde aan
maning om voor eene goede uitoefening te 
zorgen, desniettemin de onderhavige autobus
dienst in den afgeloopen zomer op onregel
matige wijze en met onvoldoend materiaal 
heeft gefunctionneerd; dat voorts geen enkele 
wettelijke bepaling hun College belet te alien 
tijde om redenen van openbaar verkeersbelang 
de intrekking van een door hun College of in 
hooger beroep door Ons verleende autobusver
gunning - te minder, wanneer het, als in het 
onderhavige geval, betreft eene slechts behou
dens eerdere intrekking voor een bepaalden 
termijn verleende vergunning - in overweging 
of opnieuw in overweging te nemen, ongeacht 
de omstandigheid, dat op een ingesteld beroep 
tegen het verleenen van zoodanige vergunning 
of tegen het niet overgaan tot een aanvanke
lijk in overweging genomen intrekking van 
zoodanige vergunning door Ons nog niet is be
slist; dat het stelsel der Wet Openbare Ver
voermiddelen medebrengt, dat Gedeputeerde 
Staten ook zonder daartoe strekkende aan
vrage de bevoegdheid hebben ambtshalve tot 
intrekking eener autobusvergunning over te 
gaan, waarbij client te worden opgemerkt, dat 
de ve1·wijzing in artikel 4 dier wet naar de 
artikelen 2 en 3 in dien zin is te verstaan, dat 
de bepalingen van de laatstbedoelde artikelen 
voor zoover mogelijk moeten worden toege
past; dat trouwens de open bare verkeersbelan-
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gen, welke bij de genoemde wet aan Gedepu
teerde Staten zijn toevertrouwd, weinig tot hun 
recht zouden komen, indien Gedeputeerde Sta
ten de bedoelde bevoegdheden wuden missen; 
dat dan ook uit Ons Besluit van 11 September 
1929, n°. 21, houdende beschikking op het be
roep, ingesteld door Burgemeester en Wethou
ders van A rnhern tegen bes! issingen van Ge
deputeerde Staten van Gelderland nopens wij
ziging eener door hen verleende autobusve r
gunning, gebleken is, dat ook Wij van oor
deel zijn, dat aan Gedeputeerde Staten de 
voormelde bevoegdheden toekomen; dat de 
bewering, dat het in het genoemde ambtsbe
richt bedoelde materiaal slechts bij hooge uit
zondering voor den dienst werd gebruikt, niet 
opgaat, aangezien blijkens dat ambtsbericht 
de dienst, afgezien van een door de Naam
looze Vennootschap Biltsch Autobedrij f ver
huurde autobus, met het bedoelde materiaal 
werd uitgeoefend; dat de bewering, dat de 
d ienst door ongevallen, ontstaan buiten schuld 
van de Naamlooze Vennootschap Biltsch Auto
bedrijf zou hebben gehaperd, niet als argu
ment tegen de voorgenomen intrekking kan 
worden beschouwd, aangez ien de ondernemer, 
ingevolge de vierde voorwaarde van de aan 
hem verleende vergunning, ter beoordeeling 
van hun College, voldoende reserveautobnssen 
in voorraad moet hebben, zoodat het vervoer 
geregeld kan plaats hebben en bovendien niet 
aannemelij k is gemaakt, dat door den onder
nemer niet op andere wijze in eene behoorlij ke 
exploitatie van den dienst had kunnen wo ,·clen 
voorz ien; dat ten slotte in de omstandigheid, 
dat de intrekking der vergunning aan den ver
gunninghouder en aan de aamlooze Ven
nootschap B iltsch Autobedrij f financieele ver
liezen kan berokkenen, geen aanleiding kan 
warden gevonden van de ten tweeden male 
voorgenomen intrekking der vergunning a£ te 
zien ; dat ook het beroep op een zekeren 
respij ttermij n, om den dienst goed te kunnen 
inrichten, gelet op de bovenvermelde fe iten, 
niet opgaat ; dat de gebleken onregelmatige 
uitoefen ing van den onderhavigen dienst, on
danks de waarschuwing van hun College, het 
in het algemeen verkeersbelang noodzakelij k 
cloet zij n tot intrekk ing van de vergunning 
over te gaan, te meer, wijl niet is in te zien, 
welke waarde is toe te kennen aan hernieuwde 
beloften voor de toekomst na de ervaringen, 
opgedaan met de reeds eerder voorgespiegel de , 
blijkens het vorenstaande niet verwezenl ij kte 
waarborgen; dat ten overvloede uit de stuk
ken blijkt, dat de vergunninghouder de feite
lijke uitoefening van den dienst aan een ander 
overlaat, zoodat de uitoefening in strij d met 
de wet geschiedt; 

dat de eerstgenoemde appellant in bernep in 
hoofdzaak aanvoert, dat artikel 4 der Wet 
Openbare Vervoermiddelen bepaalt, dat de 
artikelen 2 en 3 ten aanzien van wijziging, 
intrekking of overdracht van de vergunning 
overeenkomstige .toepassing vinden; dat, nu 
artikel 2 voor het in werki ng brengen van een 
autobusdienst eene aanvrage vol'dert, ook voor 
intrekking eene aanvrage daartoe noodig is; 
dat evenmin als Gedeputeerde Staten ambts
halve eene vergunning kunnen verleenen, zij 
ambtshal ve tot intrekking kt11rnen overgaan; 
dat zulks in overeenstemming is met de strek-

king van de wet, welke - behoudens de straf
rechtelij ke sanctie van artikc l 12 der wet -
wil beschermen den autobusondernemer, die 
concessie heeft; dat de aan de vergunning ver
bonden voorwaarde ,,behoudens vroegere in
trekking" in strijd is met de wet; dat boven
dien hangende de beroepen tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van 14 Mei 1929 om 
de vergunning niet in te trekken, Gedeputeer
de Staten in hun voornemen niet-ontvankelij k 
waren; dat de Keuringsdeskundige in zijn 
ambtsrapport zij n bij Ons Besluit geregelde 
taak is te buiten gegaan; dat de dienst de 
laatste maanden uitnemend functionneert; 

dat de andere appellante aanvoert, dat zij 
belanghebbende is u ithoofde van de met Le
loup gesloten overeenkomst; dat uit niets 
blij kt, dat Gedeputeerde Staten ambtshalve 
eene vergunning mogen i ntrekken; dat tenge
volge van overmacht de dienst n iet zoo spoe
dig geheel op pe il kon warden gebrach t ; dat 
zij thans echter onberispel ij k functionneert; 
dat het openbaar verkeersbelang de intrekking 
niet vordert; dat het niet j ui t is, dat Leloup 
de fe itel ij ke uitoefening van den dienst aan 
een antler overlaat; 

Overwegende: dat niet kan warden aanvaard 
de stelling van de appe llanten, dat Gedepu
teerde Staten slechts na eene aanvrage van 
den concessionaris eene vergunning zouden 
mogen intrekkcn, daar geene bepal ing van de 
wet zich er tegen verzet, dat Gedeputeerde 
Staten, wanneer bijvoorbeeld de voorwaarden, 
waaronder de vergunning is ve rl eend , niet 
worden nagekomen, deswege de vergunning 
uit eigen hoof de zouden intrekken; 

dat met name de bepaling van artikel 4 van 
de wet, dat artikel 2 bij intrekking overeen
komstige toepassing vindt, niet beslist over de 
vra11g, onder welke omstandigheden Gedepu
teerde Staten mogen intrekken, maar slechts 
bepaalt, welke proced~re Gedeputeerde Staten 
bij intrekking van eene vergunning in acht 
moeten nemen; 

dat evenmin juist is, dat Gedeputeerde Sta
ten, hangende de beroepen tegen hun besluit 
van 14 Mei 1929 om de vergunning niet in te 
trekken, niet bevoegd waren om tot intrekking 
over te gaan, nu deze intrekking gegrond is 
op omstandigheden, welke zich na 14 Mei 
1929 hebben voorgedaan en we lke dus bij de 
op de bernepen te nemen be lissing in het ge
heel niet in aanmerking konden warden ge
nomen; 

dat echter niet dan om overwegende redenen 
tot intrekking behoort te worclen overgegaan; 

dat in het onderhavige geva] de in het rap
port van den Keuringsdeskundige vermelde 
gebreken, op grond waarvan Gedeputeerde 
Staten de vergunning hebben ingetrokken, ten 
deele van weinig beteekenden aard zijn en 
overigens niet van zoodanig gewicht en va11 
zulke frequentie zijn, dat zij intrekking van de 
vergunning wettigen, terwijl bovendien een 
ongeluk, aan een bus overkomen, en te late 
aflevering van een andere bus a ls verlichtende 
omstandigheden in aanme,·king d ienen te wa r
den gebracht; 

dat trouwens ten tijde, waarop Gedeputeerde 
Staten hunne hestreden beslissing hebben ge
nornen, de dienst weder op bevredigende wijze 
werd uitgeoefend; 
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dat bovendien tegenover de bewering van de 
belanghebbenden, dat de door den Keurings
deskundige in zijn rapport van 12 September 
1929 be proken reserve-bussen niet als zooda
nig dienst deden, maar in reparatie waren en 
het Biltsch Autobedrijf voor reserve-materiaal 
zorgde, het tegendee l niet is komen vast te 
staan; 

dat voorts niet is aangetoond, dat de met het 
Biltsch Autobedrijf gesloten overeenkomst in 
strijd zou zijn met de wet; 

dat onder deze omstandigheden, wat er zij 
van de anclere door de appellanten aangevoer
de grieven, moet worden aangenomen , dat 
Gedeputeerde Staten ten onrechte tot intrek
king van de vergunning zijn overgegaan; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het bestreden besluit van Gedeputeercle Sta
ten van Utrecht te vernietigen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan af
schri ft zal worden gezonden aan den R aad 
van State, Afdeeling voor de Geschill en van 
Bestuur." 

Wijl tegen de voorgedragen besliss ing bij mij 
ernstig bezwaar bestond, heh ik mij nader tot 
de Afdeeling gewend met den volgenden brief 
van 26 Juni 1930, n°. 496, afdeeling Vervoer
en Mijnwezen: 

,,Ingevolge door Hare Majesteit de Konin
g in verleende machtiging leg ik hierbij wede" 
nan de Afcleeling over de stukken omtrent de 
beroepszaak, behandeld in h aar advies van 9 
April jl., n°. 259. 

Blijkens het ontwerp-b~sluit is de Afdeeling 
van oordeel, dat de bestreden beschikking van 
Gedeputeercle Staten van Utrecht behoort te 
worden vernietigd. Deze beslissing wordt in de 
eerste plaats gegrond op een van dat van Ge
deputeerde Staten afwij kend oordeel ten aan
zien van de gebreken, die aan de uitoefening 
van den busdienst van Leloup zouden kleven. 

Het komt · mij voor, dat dergelijke omstan
digheclen van fe itelijken aard het best beoor
deeld kunnen worden door Gedeputeerde Sta
ten, omdat <lit Coll ege ter plaatse beter ge
orienteerd is en door geregelde aanraking meer 
van nabij vertrouwd is met de behoeften en 
e ischen, die aan een goed geregeld autobus
verkeerswezen in de betrokken streek gestel d 
dienen te worden. 

Overwogen wordt o. m., dat de ,,in het rap
,,port van den Keuringsdeskundige vermelde 
,,gebreken, op grond waarvan Gedeputeerde 
,,Staten de vergunning hebben ingetrokken, 
,,ten deele van weini g beteekenenden aard zijn 
,,en overigens niet van zoodanig gew icht en 
,,van zulke frequentie zijn, dat zij in trekking 
,,van de vergunning wettigen, terwijl boven
., dien een ongeluk , aan een bus overkomen , 
,,en te late aflevering van een andere bus als 
,,verlichtende omstandigheden in aanmerking 
,,dienen te worden gebracht." 

Aandachtige lezing van de dri e door ge
noemden deskundige aan Gedeputeerde Staten 
gerichte brieven heeft mij van de juistheid van 
die overweging niet overtuigd. In zijn brief 
van 19 Augustus 1929 moge hij clan al de 
hoop op blijvende verbetering uitspreken , de 
feiten, die daarna in zijn brieven van 12 Sep
tember en 21 October 1929 worclen opgesomd, 

' zijn mijns inziens Yan dien aarcl, dat z1J rn
trekking van de vergunning alleszins wettigen. 
Dit klemt te meer, nu die gebreken zich blijk
baar reeds geclurende geruimen tijd hebben 
voorgedaan, getuige het feit, dat Gedeputeer
de Staten reeds in het voorjaar van 1929 het 
nemen van <lien maatregel ernstig hebben 
overwogen; reeds in 1928, bij de behandel ing 
van de toenmaals ingestelde beroepen tegen 
de op het traject Utrecht-Zeist-Doorn ver
leende autobusvergunningen, bleek Leloup een 
zwakke broecler te zijn. 

Hieruit, zoowel als uit het fei t, dat Leloup 
zijn dienst niet meer met eigen, <loch met ge
huurd autobusmaterieel op onregelmatige wijze 
uitoefent, blijkt mijns inziens volcloende, clat 
de intrekking door het openbaar verkeersbe
lang wordt gevorderd, en dat in het belang 
van een goede en duurzame verkeersvoorzie
ning de beschikking van Gedeputeerde Staten 
gehandhaafd client te worden. 

D at de dienst, zooals in beroep is aange
voerd, thans weer behoorlijk wordt uitge
oefencl , doet mijns inziens hieraan niet af. Uit 
den aard der zaak zal appellant, zoolang de 
beroepszaak aanhangi g is, daarvoor we! zorg 
dragen; eemge waarborg, dat hij , nadat hij 
het pleit gewonnen heeft, niet weder, zooals 
reeds meermalen, zal afzakken tot lager peil, 
bestaat niet. 

Mijne bovenstaande zienswijze wordt beves
tigd door het hierbij gaande chrijven van 
Burgemeester en Wethouders van Driebergen, 
d.d. 13 Mei 1930, n°. 188 P, waarmede de 
Burgemeester van Rijsenburg en Burgemeester 
en Wethouders van Doorn instemmen; aange
zien ik mij bezwaard gevoel om in eene der
gelij ke zuiver feitelijke aangelegenheid in te 
gaan tegen het oordeel van het ter pi aatse 
bekende college van Gedeputeerde Staten en 
van de gemeentebesturen, onder wier oogen de 
uitoefening der betrokken autobusdiensten da
gel ijks plaats heeft, moge ik het bovenstaande 
alsnog aan het oordeel van de Afdeel ing on
derwerpen." 

In antwoord daarop ontving ik het volgende 
11ader advies van 9 Juli 1930, n°. 259/81: 

,,Krachtens machtiging van Uwe Majesteit 
heeft de Minister van Waterstaat, met een 
schrijven van 26 Juni 1930, n°. 496, Afdeeling 
V. en M., opnieuw bij den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, ter 
overweging aanhangig gemaakt de beroepen, 
ingesteld door J. H. G. Leloup, autobusdienst
ondernemer te Rijsenburg, en de Naamlooze 
Vennootschap Biltsch Autobedrijf B . A. B . te 
de Bilt, tegen de beschikking van Gedepu
teercle Staten van Ut1·echt van 5 November 
1929, 2de Afdeeling, n°. 2759/1569, waarbij is 
ingetrokken de aan J. H. G. Leloup, v~or
noemcl, verleende vergunning tot het onder
houden van een autobusclienst tusschen Utrecht 
en Doo1-n. 

De Minister voelt zich er over bezwaard, dat 
het on twerp bes! uit ingaat tegen het oordeel 
van het ter plaatse bekencle College van Ge
deputee1·de Staten en van de gemeentebestu
rnn, onder wier oogen de uitoefening van de 

1 autobusdiensten dagelij ks pi aat heeft. 
Voorts meent Zijne Excellentie, dat de fe i

ten, opgesomd in de brieven van den Keu
' ringsdeskundige van 12 September en 21 Oc-
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tober 1929, de intrekking wettigen, te meer 
nu de gebreken zich reeds geruimen tijd heb
ben voorgedaan, daar ook in het voorjaar van 
1929 Gedeputeerde Staten intrekking in over
weging hebben genomen, terwijl reeds in 1928 
bij de behapdeling van de beroepen betreffen
de de op het traject Utrecht-Zeist-Doorn 
verleende autobusvergunningen zou zijn geble
ken, dat Leloup een zwakke broeder was. 

Hieruit, a lsook uit de omstand igheid, dat 
Leloup den dienst met gehuurd autobusmate
riaal op onregelmatige wijze uitoefent, zou 
voldoende blij ken, dat de intrekking door het 
openbaar verkeersbelang wordt gevorderd. 

De Afdeeling moge er allereerst hare voldoe
ning over uitspreken, dat tusschen den M inis
ter en haar geen verschil van rneening bestaat 
omtrent de vier eerste rechtsovenvegingen van 
het ontwerp-besluit, welke van principieele be
teekenis zij n. Eenig verschi l van meening be
staat slechts ten aanzien van de appreciatie 
van zekere feitelij ke omstandigheden. H et kan 
toch geenszins de bedoel ing van den Minister 
zijn orn te betoogen, dat - waar het gaat om 
het vaststellen van feiten en het waardeeren 
van tekortkomingen - Uwe Majesteit zich in 
beroep naar de meening van Gedeputeerde 
Staten, a ls daarvoor door hunne positie meer 
geschikt, wu behooren te voegen; dan zou 
toch in gevallen a ls het onderhavige het recht 
van beroep, dat de wet geeft, feitelijk illusoir 
worden; de administratieve rechter in beroep 
mag niet uit waardeering voor het lagere col
lege zijn eigen oordeel aan dat van het lagere 
subsumeeren. 

Van een oordeel van Gedeputeerde Staten, 
gebaseerd op eigen onderzoek ter plaatse, 
blijkt t rouwens ook niet; Gedeputeerde Staten 
gaan af op de rapporten van hun deskund ige 
en de waardeering van deze rapporten kan 
even goed plaats vinden door Uwe Majesteit, 
de Afdeeling en den Minister als door Gecle
puteerde Staten. 

Voorts mag naar de meening van de Afdee-
1 ing geen rol spelen de vraag, of op het tra
ject Utrecht-Doorn twee of drie ondernern in
gen een dienst behooren te exploiteeren; deze 
vraag is in 1928 bij een drietal contraire be
sluiten in dien zin besli st, dat de drie bestaan
de ondernemingen vergunning hebben verkre
gen. Daarmede is uitgeschakeld de brief van 
het Gemeentebestuur van Drieberge1~, die is 
gebaseerd op het oordeel van dit College, dat 
er eene onderneming te veel is. 

Evenmin mag wegens de omstandigheid, dat 
het autobusmateriaal van Leloup gehuurd is. 
nu volgens de geldende jurisprudent ie deze 
huur geoorloofd is. 

Stelt men dus ter zijde, wat in het onder
havige geschil niet in de weegschaal mag wor
den gelegd, dan rest de vraag, of de geb leken 
gebreken de intrekking wettigen. 

Welke feiten voert de Keuringsdeskundige 
nu aan? 

1 °. het uitvallen van enkele diensten we
gens een lekken band, wegens onbekende rede
nen of wegens een defecte dynamo en ontladen 
accu· 

2°.' het bezigen van een autobus met onvol
doende hand rem ; 

3°. de toestand van reserve-materiaal. 
Ten aanzien van het derde punt zij opge-

merkt, dat volgens den appell ant het gekeur
de en niet perfect bevonden reserve-materiaal 
niet als reserve-rnateriaal aanwezig was, daar 
krachtens de met het B. A. B. gesloten over
eenkomst laatstbedoeld bedrijf voor het re
serve-materiaal moest zorgen; deze bewering 
is niet tegengesproken. Op het onder 3°. ge
noemde kan de intrekking deswege niet wor
den gebaseerd. 

Het uitvallen van een drietal ritten en het 
eenrnaal constateeren van het onvoldoende wer
ken van een handrem, zijn toch niet ornstan
digheden van zoodanig gewicht en van zulke 
frequentie, dat zij de allerzwaarste straf van 
intrekking van de vergunning wettigen. 

Te minder, als men daarbij in aanmerking 
neemt, dat de concessionaris gehandicapt werd 
door de omstandigheden, dat oon bus een on
geluk kreeg, een ander te laat werd afgele
verd en de beslissing op de beroepen tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 14 
Mei 1929 orn de vergunning niet in te trekken, 
eerst bij beslu it van 7 December 1929, n°. 21, 
is beslist. Bovendien rnag toch wegen, dat 
reeds op 21 October 1929, dus v66r de intrek
king door Gedeputeerde Staten, de K eurings
deskundige erkent, dat de dienst regelrnatig 
met bussen van het B. A. B. functionneert. 

De Afdeeling vertrouwt, dat de Minister bij 
nadere overweging, nu van eenig principieel 
verschil tusschen hem en de Afdeeling niet is 
gebleken, indien Zijne Excell entie zich los
maakt van omstandigheden, welke bij bet on
derhavige beroep niet mogen wegen en zich 
vrijelijk stelt tegenover de bestreden _beslissing, 
tegen het door de Afdeeling voorgedragen ont
werpbesluit geen overwegende bezwaren zal 
behouden. 

De Afdeeling geeft Uwer Majesteit eerbie
dig in overweging dit ontwerp-beslu it te be
krachtigen." 

Aandachtige lezing van hetgeen de Afdee
ling in tweeden termijn aanvoert, heeft mij 
niet kunnen overtuigen van de juisthe id der 
voorgedragcn beslissing. 

Met de eerste drie overwegingen van het 
ontwerp-besluit kan ik m ij vereen igen, en oak 
de vierde overweging behoeft in hare alge
meenheid geen overwegend bezwaar te ont
moeten. 

Het zwaartepunt der beslissing ligt nochtans 
in een afwijkende waardeering van de feilen 
en tekortkomingen, die Gedeputeerde Staten 
tot hunne besliss ing hebben gele id. 

Uit den aard der zaak heeft de Kroon bij de 
te nemen besli ss ing met dergelijke omstandig
heden van fe itelijken aard rekening te houden. 
Niettemin ben ik ook nu nog van oordeel , dat 
overwegingen van praktischen aard manen om 
in dit opzicht met voorz ichtigheid te werk te 
gaan, en niet dan om zeer overwegende rede
nen van het oordeel van Gedeputeerde Staten 
af te wijken. 

Overigens moet ik, ook wat de waardeering 
van die feilen en tekortkomingen betreft, met 
de Afdeeling van gevoel cn blijven verschillen. 
Hetgeen zij in haar nader rapport van 9 Juli 
1930, n°. 269/81, dienaangaande oprnerkt, 
geeft slechts een flauw beeld van hetgeen de 
Keuringsdeskundige v66r en na heeft gerap
porteerd. Omt1·ent den toestand van het auto
busmateriaal maakt deze o. m. de opmerking, . 
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dat ,,het geheel den indruk geeft van totale 
verwaarloozing". Mijns inziens kunnen derge
lijke feilen en rokortkomingen dan ook moei
lijk als onbeteekenend worden aangemerkt, te 
minder, nu deze zich reeds bij herhaling heb
ben voorgedaan, wijl immers Gedeputeerde 
Staten reeds in het voorjaar van 1929 op <lien 
grond intrekking hebben overwogen. Dit ge
voegd bij de omstandigheid, dat Leloup zijn 
dienst thans geheel of bijna geheel met ge
huurde autobussen onderhoudt, wettigt het ver
moeden, dat de dienst niet meer rendabel is, 
en het feit, dat hij thans van elders wordt ge
sl;eund, geeft geen waarborg voor blij vende 
verberoring. Dat aldus aan de eischen van een 
goede en duurzame verkeersvoorziening in haar 
geheel op het betrokken traject afbreuk wordt 
gedaan ligt voor de hand, en in dit licht moet 
mijns inziens dan ook het schrijven van het 
gemeenrobestuur van Driebergen worden be
zien. 

Hetgeen de Afdeeling daaromtrent opmerkt, 
acht ik overigens weinig klemmend, wijl zij 
de opvatting schijnt t,e huldigen, dat, nu in 
1928 op het traject Utrecht-Doorn drie on-. 
dernemingen zijn toegelaten, dit aantal als 
onveranderlijk moet worden aangemerkt. Daar
mede wordt evenwel voorbijgezien, dat de 
eischen, die aan een goed geregeld autobus
verkeerswezen gesteld dienen t,e worden, tot 
wijziging ook van het aantal vergunningen 
kunnen nopen. 

Wat aangaat de opmerking van de Afdee
ling omtrent den toestand van het reserve
maroriaal en de omstandigheid, dat krachrons 
een gesloten huurovereenkomst niet de onder
nemer zelf daarvoor had t,e zorgen, roeken ik 
ntlg aan, dat zoodanige verwijzing hem niet 
kan bevrijden, wijl tegenover Gedeputeerde 
Staten uitsluitend de vergunninghouder aan
sprakelijk is voor de naleving van zijne uit de 
vergunning voortvloeiende verplichtingen. 

Op grond van een en antler hen ik met Ge
depul;eerde Staten van Utrecht en den Inspec
rour Generaal der Spoor- en Tramwegen van 
oordeel, dat de ingesrolde beroepen ongegrond 
dienen te worden verklaard. 

Een daartoe strekkend ontwerp-besluit wordt 
Uwer Majesteit zeer eerbiedig ter bekrachti
g ing aangeboden. 

H et zou Uwer Majesroit voorts kunnen be
hagen het hiernevensgaande, aan den R aad 
van State gerichte schrijven van de Naam
looze Vennootschap ,,B. A. B.", aan den 
Vice-President van <lien Raad te doen terug
zenden. 
De Minister van Waterstaat, P. J . R "e y me r. 

S Augustus 1930. BESLUIT, bepal ende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 13 Januar i 1930 te Washington tus
schen N ederland en de V ereenigde Staten 
-van A. merika gesloten Arbitrageverdrag 
(Staatsb lad n°. 233) . S . 359. 

Wij WILHELMINA, enz.; 

Gezien de Wet van 14 J uni 1930 ( Staatsblad 
n°. 233) , houdende goedkeuring van het op 13 
Januari 1930 te Washington tusschen Neder
land en de Vereenigde Stat en van A merika 

gesloten Arbi trageverdrag, van welk Verdrag 
een afdruk bij dit Besluit is gevoegd; 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van dat Verdrag op 17 Juli 1930 t,e Was
hington zijn uitgewisseld; 

Op de voordracht van Onzen Minisror van 
Bui tenlandsche Zaken van den l sten Augustus 
1930, Directie van het Protocol , n°. 24781; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoernd Verdrag te doen bekend ma

ken door de plaatsing van dit Besluit in het 
Staatsblad. 1 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Soestdijk, den 8sten Augustus 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Za ken, 
Beela e rts va n Blokl"and. 

(Uitgeg. 28 Aug. 1930.) 

11 Augustus 1930. BESLUIT, houdende be
kendmaking van den tekst van de Uit
voeringsregeling voorwaardelijke veroor
deeling, zooals deze luidt na de laatste
lijk bij het Koninklijk besluit van 17 Mei 
1930, Staatsblad n°. 198, daarin gebrach
te aanvullingen en wijzigingen. S. 360. 

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

Justitie van 6 Augustus 1930, 20 Afdeeling 
A, n° . 1056; 

Gezien artikel 28 van Ons besluit van 17 
Mei 1930, Staatsblad n°. 198 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den tekst van de Uitvoeringsregeling voor

waardelijke veroordeeling, zooals deze luidt 
na de bij Onze besluiten van -1 Mei 1918, 
Staatsblad n°. 280, 24 Januari 1919, Staats
blad n°. 29, 7 Juli 1922, Staatsblad n°, 439, 
en 17 Mei 1930, Staatsblad n°. 198, daarin 
gebrachte aanvullingen en wijzigingen, be
kend te m aken door bijvoeging van dezen 
tekst in zijn geheel , met eene indeeling, bij 
dit besluit. 

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

Het Loo, den llden Augustus 1930. 
WILHELMINA. 

D e Ministe,· van Justitie, J . Donner. 
(Uitgeg. 20 A ugustus 1930.) 

TEKST van de uitvoeringsregeling voorwawr
delijke veroordeeling, zooals deze luidt na 
de bij de K oninklij ke besluiten van 1 M ei 
1918, Staatsblad n°. 280, 24 Januari 1919, 
Staatsblad n°. 29, 7 Juli 1922, St(Latsblad 
n°. 439, en 17 M ei 1930, Staatsblad n°. 
198, daarin gebrachte aanvullingen en 
wijzigingen. 

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

Justitie van 24 September 1915, n°. 621, 3de 
Afdeeling D; 

1 Zie voor de Nederlandsche en Engelsche 
tekst de wet van 14 Juni 1930, S. 233. 
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Overwegende dat de artikelen 14d, eerste en 
derde lid, 39bis a, tweede lid, en 39octies, 
derde lid, van het Wetboek van Stra frecht 
eene nadere uitvoering behoeven; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 October 1915 n°. 46); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 December 1915, 3de 
Afdeeling D n°. 619; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Ird eidende bepaling. 

Dit besluit verstaat onder: 
,,voorwaardelijke veroordeeling": eene ver

oordeeling, waarbij de straf of maatregel, ten
zij de rechter later anders beveelt, geheel of 
gedeeltelijk niet wordt ondergaan; 

,,voorwaardelijk veroordeelde": de veroor
deelde bij zoodanige veroordeeling; 

,,Onze Minister": Onze Minister van Ju
stitie. 

HOOFDSTUK I. - VA VOORWAARDE
LIJK VEROORDEELDEN DIE TIJDENS 
DE UITSPRAAK VAN HET EINDVONNIS 
IN EERSTE AANLEG DE LEEFTIJD 

VAN ACHTTIE JAREN HADDEN 
BEREIKT. 

TITEL I. VA HET TOEZICHT VAN 
HET OPENBAAR MINISTERIE. 

Art. 1. Met het toezicht op de naleving 
der voorwaarden aan een voorwaardelijk ver
oordeelde opgelegd, is in het bijzonder belast 
het openbaar ministerie bij het gerecht dat 
de beslissing omtrent de voorwaardel ijke ver
oordeeling heeft gegeven. 

Zijn bij de voorwaardel ijke veroordeeling 
bijzondere voorwaarden gesteld, dan is boven
dien met het toezicht belast de officier van 
justitie van het arrondissement waarin de 
veroordeelde gedurende den proeftijd zijne 
werkelijke woonplaats heeft, of , indien de b!f 
sl iss ing omtrcnt de veroordeeling door een 
kantongerecht is gegeven, het openbaar minis
terie van het kanton waartoe die woonplaats 
behoort. 

Onze Minister kan het toezicht opdragen 
aan een anderen ambtenaar van het open
baar ministerie, dan in de beide voorgaande 
leden is bedoeld. 

A1·t. 2. Van elke onherroepelijk geworden 
voorwaardelijke veroordeeling geeft bet open
ministerie bij het gerecht dat de beslissing 
omtrent die veroordeeling heeft gegeven, on
verwijld kennis aan Onzen Minister onder 
medezending van een ingevuld formulier van 
het bij dit besluit gevoegd model. Kunnen de 
tijdstippen van ingang en vermoedelijk einde 
van den proeftijd nog niet aanstonds worden 
ingevuld, dan volgt de mededeeling daarvan 
,,,.,o spoed ig mogelijk. 
· Onze Minister doet de hem aldus verschafte 
gegevens ten spoedigste opnemen in een aan 
zijn Departement gehouden algemeen register. 

Omtrent de inrichting en het g,:ibruik van 
dat register en de bekendmaking van gege-

vens daaruit geeft Onze Minister de noodige 
voorschri £ten. 

De inhoud van het algemeen register is ge
heim, behoudens het gebruik ten dienste van 
de justitie of van de reclasseering. 

Art. 3. Het openbaar ministerie bij het 
gerecht dat de beslissing omtrent de voor
waardelijke veroordeeling heeft gegeven, geeft 
aan Onzen Minister zoo spoedig mogelijk 
mede kennis: 

1 °. van het tijdstip waarop ingevolge eene 
toepassing van artikel 14b, laatste lid, van 
het Wetboek van Strafrecht de proeftijd nader 
zal eindigen, onder opgave van den grond 
dier toe passing; 

2°. van de slotsom van elke beslissing 
overeenkomstig de artikelen 14g of 14h van 
het Wetboek van Strafrecht; 

3°. van het tijdstip waarop de termijn ge
durende welken last tot tenuitvoerlegging kan 
worden gegeven, eindigt, indien dit niet is 
drie maanden na afloop van den proeftijd. 

Onze Minister doet de hem aldus verschafte 
gegevens ten spoedigste in het algemeen re
gister opnemen. Hij doet daarin tevens aan
teekening houden van aan den voorwaarde
lijk veroordeelde verleende gratie. 

Art. 4. Van elke onherroepelijk geworden 
uitspraak van een burgerlijk of militair ge
recht, waarbij ten aanzien van een voorwaar
delijk veroordeelde opnieuw is beslist dat hij 
zich aan een strafbaar feit heeft schuldig ge
maakt, doet de met de tenu itvoerlegging van 
die uitspraak belaste ambtenaar onverwijld 
mededeeling aan Onzen Minister en aan het 
openbaar mi nisterie bij het gerecht dat de 
besl issing omtrent de voorwaardelijke veroor
deeling heeft gegeven. 

Elke ambtenaar van het openbaar mini-
terie, die kennis krijgt van eene omstandig

heid betreffende een voorwaardelijk veroor
deelde aan wien bijzondere voorwaarden zijn 
opgelegd, doet daarvan onverwijld mededee
ling aan Onzen Minister zoomede aan het 
openbaar ministerie in artikel 1 bedoeld, in
dien de wetenschap van die omstandigheid in 
verband met het houden van het toezicht van 
belang is. 

De mededeelingen in dit artikel bedoeld, 
blijven achterwege, indien de termijn gedu
rende welken last tot tenuitvoerlegging kan 
worden gegeven, reeds is geeindigd. 

Art. 5. Op de naleving der algemeene 
voorwaarde aan een voorwaardelijk veroor
deelde opgelegd, wordt geen verder toezicht 
gehouden- dan hetwelk uit de bepalingen der 
artikelen 2- 4 voortvloeit. 

Bij de uitoefening van het toezicht op de 
naleving der bijzondere voorwaarden aan een 
voorwaardelijk veroordeelde opgelegd, wordt 
buiten noodzaak alles vermeden wat dezen in 
zijne vrijheid zou kunnen beperken of maat
schappelijk zou kunnen benadeelen. 

Alvorens in de gevallen bedoeld bij de ar
tikelen 14g en 14h van het Wetboek van 
Strafrecht, de zaak aan te brengen, wint het 
openbaar ministerie het adv ies in van de in
stelling of van den bijzonderen ambtenaar, 
die met het verleenen van bijstand aan den 
voorwaardelijk veroordeelde is belast. 
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TITEL II. - VAN DE BIJSTA D TER 
ZAKE VA r DE NALEVING DER BIJ

ZONDERE VOORWAARDEN. 

§ 1. Van d egenen die met het verl eenen · van 
den bijstand kunnen word.en belast. 

A. l nstellingen en houders van inrichtingen. 

Art. 6. In het Rijk gevestigde, rechtsper
soonlijkheid bezittende instellingen wier sta
tuten, stichtingsbl'ieven of reglementen het 
aanwenden van pogingen tot rnclasseering 
van voonvaardelijk veromdeelden vomschrij 
ven of gedoogen, alsmede houders van zoo
danig doe! nastrnvende, in het Rijk gevestig
de inrichtingen, kunnen aan Onzen Minister 
eene schriftelijke bereidverklaring doen toe
komen om rechtedijke opdrnchten tot het ver
leenen van hulp en steun aan voorwaardelijk 
veroordeelden ter zake van de naleving der 
bijzondere voorwaarden te aanvaarden en om 
aan die opdrachten overeenkomstig de bepa
lingen van dit besluit gevolg te geven. 

De bereidverklaring kan door de installing 
of den houder der inrichting tot eene bepaal
de categorie of tot een bepaald aantal van 
voorwaardelijk veroordeelden worden beperkt. 
In dat geval verbindt de instelling of de hou
der der inrichting zich bij de bereidverklaring 
tevens om veranderingen in de categorie of in 
het aantal ten minste vier maanden van te 
voren ter kennis van Onzen Minister te bren
gen. 

De bereidverklaring kan, mits vier maan
den van te voren, worden opgezegd. 

Onze Minister is bevoegd, na het Centraal 
Coll ege voor de R eclasseering te hebben ge
hoord , zijne aanvaarding van eene bereidver
kl aring in te trekken. 

De reclenen welke tot de intrekking hebben 
geleid, worden schriftelijk ter kennis van de 
installing ot van den houder der inrichting 
gebracht. 

Art. 7. Van de instellingen en houders van 
inrichtingen, wier bereidverklaring door On
zen Minister wordt aanvaard, wordt door 
zij ne zorg eene lijst aangelegd en bijgehou
clen. Oo die lijst worden tevens vermeld de 
beperkingen welke aan de bereidverklaring 
mochten zijn toegevoegd. 

Onze Minister doet aan de lijst en aan de 
daa rin telkens te brengen wijzigingen de noo
dige bekendheid geven. 

De instellingen en houders van inrichtin
gen, die op de in dit artikel bedoelde lijst 
voorkomen, worden in de volgende bep·aJi ngen 
aangeduid als instellingen. 

Art. 8. De instellingen verschaffen aan 
Onzen Minister en aan het Centraal College 
voor de R eclasseering zoo mogelijk alle ver
l a ngde in1ichtingen en besch e iden, hun bij
stand en de veroordeelden, waartoe die bij
stand betrekkelij k is, betreffende, en dienen 
Onzen Minister en het Centraal College voor 
de Reclasseering desgevraagd van advies in 
all e aangelegenheden den bijstand rakende. 

Zij brengen omtrent hetgeen door hen tot 
het verleenen van bijstand is verricht, rappor
ten uit aan Onzen Minister op de wijze en op 
de tijden door dezen te bepalen. 

Art. 9. De instellingen, met het verleenen 

van bijstand aan een voorwaardelijk veroor
deelde belast, zijn bevoegd dat ender hare 
verantwoordel ijkheid te doen plaats vinden 
door bepaald aangewezen vertegenwoordigers 
(al gerneene of bijzondere patroons). 

Zij geven van zoodanige aanwijzing vooraf 
kennis aan Onzen Minister en aan het open
baar ministerie bij het gerecht dat de voor
waardelijke veroordeeling heeft uitgesproken. 

Onze Minister kan bepalen dat aan eene 
aanwijzing geen gevolg zal warden gegeven. 

B. B ijzondere ambtenaren. 

Art. 10. Voor elk arrondissement kunnen 
een of meer bijzondere ambtenaren als be
doeld bij artikel 14d tweede lid , van het wet
boek van Strafrecht, warden aangesteld. 

Zij worden benoemd en ontslagen door On
zen Minister en onderscheiden in ambtenaren 
der reclasseering en ad junct-ambtenaren der 
reclasseering. 

Zij kunnen voor meer clan een arrondisse
ment warden aangesteld. 

Hunne standplaats wordt door Onzen Mi
nister bepaald. 

Waar in deze regaling gesproken wordt 
van ambtenaren der reclasseering werdeo 
daarmede ook begrepen de adjunct-ambtena
ren der reclasseering. 

Art. 11. Aan de ambtenaren der reclas
seering wordt eene toelage voor bureelkosten 
toegekend, waarvan het bedrag door Onzen 
Minister wordt vastgesteld. 

Art. 12. Bij het aanvaarden hunner be-· 
trekking leggen de ambtenaren der reclassee
ring ten overstaan van de rechtbank van het: 
arrond issernent waartoe hunne standplaats be
hoort, den eed of de belofte af, dat zij hunne· 
taak overeenkomstig de wettelijke voorschrif
ten en de bevelen van hen die boven hen, 
zijn gesteld, naar hun geweten zullen ver
vullen. 

Art. 13. De · ambtenaren der reclasseering
mogen geen andere bediening bekleeden of 
beroep uitoefenen dan met goedvinden van 
Onzen Minister. 

Art. 14. Bij verhindering of ontstentenis
van een ambtenaar der reclasseering treft 
Onze M inister de noodige voorzieningon. 

Tot hulp van een ambtenaar der reolassee
ring kunnen door Onzen Minister plaatselijke
agenten worden aangewezen. Hunne werk
wijze wordt door Onzen Minister geregeld. 

Art. 15. De ambtenaren der reclasseering 
zijn rechtstreeks ondergeschikt aan Onzen Mi
nister. 

Onze Minister is bevoegd hen, hetzij met 
behoud van jaarwedde, hetzij met geheelen 
of gedeeltelijken sti lstand daarvan, in hunne 
betrekking te schorsen. 

Art. 16. Onder voorbehoud van regelen 
door Onzen Minister te stellen, zijn de amb
tenaren der reclasseering verplicht opdrach
ten u it te voeren, welke hun door het open
baar m inisterie in het belang der uitoefening 
van zijn toezicht warden gegeven. 

Art. 17. Als bij zondere ambtenaren, be
doeld bij artikel 14d van het Wetboek van 
Strafrecht, kunnen door Onzen Minister wor
den toegelaten ambtenaren, met zijn goed
vinden en ender de door hem te bepalen 
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voorwaarden 11angesteld door een reclassee
ringsraad. 

Art. 18. Op de ambtenaren, door den rech
ter met het verleenen van bijstand aan voor
waardel ijk veroordeelden belast, rusten ge
lijke verplichtingen als bij artikel 8 aan de 
instellingen zijn opgelegd. 

§ 2. Van het verleenen van den bijstand. 

Art. 19. De instelling of bijzondere ambte
naar, die met het verleenen van den bijstand 
is belast, ontvangt, indien dit wenschelijk is 
te achten, van de opdracht reeds kennis v66r
dat de rechterlijke uitspraak onberroepelijk is 
geworden, en we! door de zorg van het open
baar ministerie bij het gerecht dat de bes! is
sing omtrent de voorwaardelijke veroordee
ling heeft gegeven. 

Onmiddellijk nadat de uitspraak onherroe
pelijk is geworden, ontvangt die instelling of 
bijzondere ambtenaar door de zorg van dat 
openbaar ministerie eene kennisgeving hou
dende de straf aan den vernordeelde opge
legd, en alle tot het in artikel 14a van bet 
Wetboek van Strafrecbt bedoelde bevel be
trekkelijke beslissingen. De kennisgeving ver
meldt tevens de tijdstippen van begin en aan
vankelijk einde van den proeftijd. Kunnen 
die tijdstippen nog niet aanstonds worden op
gegeven, dan volgt de mededeeling daarvan 
wo spoedig mogelijk. 

Latere beslissingen, overeenkomstig de ar
tikelen 14g of 14h van het Wetboek van 
Strafrecht genomen, worden op gelijke wijze 
medegedeeld. 

Art. 20. De persoon die den bijstand ver
leent, tracht een op vertrouwen gegronden 
persoonlijken band met den veroordeelde te 
1eggen en <lien in het belang van de nako
ming der aan dezen opgelegde voorwaarden 
-en van <liens reclasseering te . benutten. 

Hij onderhoudt met den veroordeelde vol
docnde aanraking en stelt zich, ook door per
soonl ijke bezoeken, met de omstandigheden 
van dezen en van <liens gezin op de hoogte. 

Bij het verleenen van den bijstand wordt 
zooveel mogelijk alles vermeden wat den ver
vordeelde in zijne vrijheid zou kunnen beper
ken of maatschappelijk zou kunnen benadee
len. 

Art. 21. De instelling of bijzondere ambte
naar, die met het verleenen van den hijstand 
is belast, bevordert dat ten aanzien van den 
daaraan onderworpen veroordeelde reclassee
ringsmaa.tregelen, indien en voo1· zoover die 
noodig zijn, worden getroffen. 

HOOFDSTUICII. - VA VOORWAARDE
LIJK VEROORDEELDE DIE TIJDENS 
DE UITSPRAAK VAN HET EINDVON
NI IN EERSTE AANLEG DE LEEF
TIJD VAN ACHTTIEN J AREN NOG IET 

HADDEN BEREIKT. 

Art. 22. Op voorwaardelijk veroordeelden 
die tijdens de uitspraak van het eindvonnis 
in eersten aanleg den leeftijd van achttien 
jaren nog niet hadden bereikt, vinden de 

voorafgaande artikelen overeenkomstige toe
passing, met dien verstande dat: 

1 °. in plaats van het Centraal College voor 
de Reclasseering steeds optreedt het Alge
meen College van Toezicht, Bijstand en Ad
vies over de tuchtscholen en rijksopvoedings
gestichten; 

2°. de artikelen 2 en 3 buiten toepassing 
blijven en de mededeelingen, bedoeld in ar
tikel 4, alleen gesch ieden aan het openbaar 
ministerie; 

3°. de bereidverklaringen, bedoeld in ar
tikel 6, voor deze categorie van veroordeelden 
afzonderlijk worden ingezonden en aanvaard; 

4°. de rapporten, bedoeld in artikel 8, 
tweede lid, worden uitgebracht aan bet open
baar ministerie, bedoeld in artikel 1; 

5°. de taak, in de artikelen 10 en volgen
de toegedacht aan de ambtenaren der reclas
seering, door Onzen Minister, met uitsluiting 
van dezen, voor deze categorie van veroor
deelden kan worden opgedragen aan ambte
naren op bet gebied van het kinderstrafrecht 
werkzaam. 

De. bovenstaande afwijkingen gelden niet 
indien de rechter recht deed overeenkomstig 
artikel 39 septies, vijfde lid, van het Wetboek 
van Strafrecht. 

HOOFDSTUK III. - VAN VOORW AARDE
LIJK VEROORDEELDEN DIE MILITAIR 

ZIJN OF WORDEN. 

Art. 23. Voor wat betreft personen die 
door een militair gerecht voorwaardelijk ver
oordeeld zijn, geldt al hetgeen in dit besluit 
met betrekking tot het openbaar ministerie 
bij het gerecht. dat de beslissing omtrent de 
voorwaardelijke veroordeeling heeft gegeven, 
is bepaald, ten aanzien van den openbaren 
aanklager bij dat militaire gerecht en, bij ver
hindering of ontstentenis van dezen of indien 
de voorwaardelijk veroordeelde zich bevindt 
in of op weg naar de kolonien of bezittingen 
in andere werelddeelen, onderscheidenl ijk 
mede ten aanzien van den Advocaat-Fiscaal 
bij het Hoog Militair Gerechtshof dan we! 
van den openbaren aanklager bij den krijgs
raad, bedoeld bij artikel 17 van het Wetboek 
van Militair Strafrecht. 

Art. 24. I s of wordt een voorwaardelijk 
veroordeelde militair, dan draagt het open
baar ministerie bij het gerecht dat de beslis
sing omtrent de voorwaardelijke veroordee
ling heeft gegeven, zorg, dat de comman
deerende officier van den veroordeelde om
trent de veroordeel i ng en het verloop daar
van worde ingelicht. 

Art. 25. Van elke onherroepelijk geworden 
krijgstuchtelijke bestraffing van een voor
waardelijk veroordeelden militair, te wiens 
aanzien de algemeene voorwaarde is gesteld, 
bedoeld in artikel 15 van het Wetboek van 
Militair Strafrecht, doet diens commandee
rende oificier onverwijld mededeeling aan het 
openbaar ministerie bij het gerecht dat de 
beslissing omtrent de voorwaardelijke veroor
deeling heeft gegeven, welk openbaar minis
terie onverwijld Onzen Minister verwittigt. 

Art. 26. De commandeerende officier van 
voorwaardelijk veroordeelden die zich in wer-



715 11 Au Gus Tu s (S.seo) 1930 

kelijken militairen dienst bevinden, bevordert 
zooveel mogelijk dat deze de gestelde voor-
waarden nakomen. · 

Degene, die met het verleenen van bijstand 
is belast aan een voorwaardelijk veroordeelde 
die zich in werkelijken militairen dienst be
vindt, verleent den veroordeelde geen bij
stand dan met goedvinden van <liens comman
deerenden officier. 

Slotb epalingen . 
Dit besluit is niet van toepassing op inge

volge artikel 37d, eerste lid, van het Wetboek 
van Strafrecht voorwaardelijk ter beschikking 
van de Regeering gestelden. 

Het kan worden aangehaald als: Uitvoe
ringsregeling voOl'waardelijke veroordeeling. 

Onze Minister is bevoegd nadere voorschrif
ten ter uitvoering te geven. 

Onze Minister is belast met de ui tvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad en 
in de Staatscourant zal worden geplaatst, en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den R aad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 13den December 1915. 
WILHELMINA. 

De Minis te,· van J ustitie, B. 0 rt. 

N°. -------·- MODEL. 
--1 

DEPARTS . ENT VA~ JUSTITIE. 

Bericht van voorwaardelijke veroordeeling. 
GEHEIM. Uitsluitend ten dienste der 

Justitie en der Reclasseering. 

Geslacht: ;: Naam : _ ___ ______ Voornamen-_____________ _ 

Geboren te ______________ den _____ ____________ _ 

den echtgenoot vermelden) : ledig adres : __________ ___ _ 
Burger!. staat (bij gehuwde vrouw naam van I Woon- of verblijfplaats onder opgave van vol-

Beroep :--- -------------1 Dagteekening der veroordeeling: -----

Rechter, die de beslissing omtrent de veroor- , Qualificatie : 
deeling heeft gegeven: --------- ----

Aanhaling van de artikelen der strafwet : --··---

Straf of straffen, waartoe is veroordeeld 
(ook de vervangende): 

Bijkomende straf(fen), waa.rtoe niet voorw. 
is veroordeeld : 

Hoofdstraf(fen), wa.a.rtoe voorwaardelijk is ver-1 Duur van den proeftijd: 
oordeeld : . --· Tijdstip van ingang van den proeftijd ; _ __ _ 
Gedeelte of gedeelten dier straf(fen), welkevoor- . Tijdstip van vermoedelijk einde van den proef-
loopig niet zullen wordcn ondergaan: ----1 _ti_iid_ : ______________ __ _ 

De opgelegde bijzondere voorwaarden (zooveel mogelijk in de bewoordingen 
van het vonnis of arrest): 

Gedeelte van den proeftijd, waartoe de bijzondere voorwaarden zijn beperkt : 

Is een opdracht tot het verleenen van hulp en steun gegeven ? ______ , 
Zoo ja, aan wien? ______________________ _ 

_ Opgemaakt door 

Procureur-Generaal 
Officier van J ustitie 

den Ambtenaar v. h. O. M. 
Advocaat Fiskaal v/d Zee- en Landmacht 
Fiskaal b/d Zeekrijgsraad 
Auditeur-Militair · 

den 
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Indeellng van de Ultvoerlng·sregellng. 

INLEIDENDE BEP ALING .. ... ...... . 
HOOFDSTUK I. Van voorwaardelijk 

veroordeelden die tijdens de uit
spraak van het eindvonnis in eer-
sten aanleg den leeftijd van achttien 
jaren had den bereikt ... .... ... ... .... .. . . 

Titel l. Van het toezicht van het 
openbaar ministerie ...... ........ .. . . 

Titel ll. Van den bij stand ter 
zake van de naleving der bijzon-
d e1·e voorwaarden .. .... ... .......... . 
§ 1. Van degenen die met het 

verleenen van den bijstand 
kunnen worden belast ... 
A. Instellingen en hou

ders van inrichtingen 
B . Bijzondere ambtenaren 

§ 2. Van het verl eenen van 
den bijstand .... ... .. .. .. ... . . 

HOOFDSTUK II. V an voorwaarde-
lijk veroordeelden die t ijdens de uit
spraak van het e indvonnis in eersten 
aanleg den leeftijd van achttien ja-
ren nog niet had den bereikt ....... . . 

HOOFDSTUK III. V a n voorwaarde-
lijk veroordeelden die mili ta ir zijn 
of worden ....... .. .... ...... .... ... ... .. ..... . 

SLOTBEP ALING EN 
MODEL . ...... ....... ... . 

Artt. 

1-21 

1-5 

6-21 

6-18 

6- 9 
10- 18 

19- 21 

22 

23- 26 

11 A u giistus 1930. BESLUIT, houdende be
kendmaking van den tekst van de Uit
voeringsregeling voorwaardelijke invrij 
heidstelling, zooals deze luidt na de bij 
het Koninklijk beslui t van 17 M ei 1930, 
Staatsblad n°. 199, daarin gebrachte aan
vullingen en wijzig ingen. S. 361. , 

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

Justitie van 6 Augustus 1930, 2e Afdeeling 
A, n°. 1056; 

Gezien artikel 22 van Ons besluit van 17 
Mei 1930, Staatsblad n°. 199; 

H ebben goedgevonden en versta an: 
den tekst van de Uitvoeringsregeling voor

waardelijke invrijheidstell ing, zooals deze 
luidt na de bij Ons besluit van 17 Mei 1930, 
Staatsblad n°. 199, daarin gebrachte aanvul
lingen en wijzigingen , bekend te maken door 
bijvoeging van dezen tekst in zijn geheel , met 
eene indeeling, bij di t besluit. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van di t beslui t, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden gepl aatst. 

H et Loo, den llden Augustus 1930. 
WILHELMINA. 

De M inis te1· van Justitie, J. Do n n e r. 
(Uitgeg. 20 Augustus 1930. ) 

TEKST van de uitvoeringsregeling voorwaar
delijke invrijheidstelling, zooals deze luidt 
na de bij Koninklij k besluit van 17 M ei 
1930, Staatsblad n° . 199, daarin gebrachte 
aanvullingen en w;j zigingen. 

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

Justitie van 24 September 1915, n°. 620, 3de 
Afdeeling D; 

Overwegende da t de artikelen 17, 32 , twee
de lid , en 39novies van het Wetboek van 
Strafrecht eene nadere uitvoering behoeven; 

Den Raa d van State gehoord (advies van 
19 October 1915, n°. 47); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 December 1915, 3de 
Afdeeling D, n° . 620 ; 

H ebben goedgevondcrn en verstaan: 
1 °. in te trekken het Koninklijk besluit 

van 17 Augustus 1889 (Staatsblad n°. 107); 
2°. te bepalen a ls volgt: 

l nleidende bepalin(I. 

Onze Minister van Justitie wordt in de vol
gende bepalingen aangeduid als Onze Mi
nister. 

HOOFDSTUK I. - VAN DE VOORWAAR
' DELIJKE INVRIJHEIDSTELLING VAN 

TOT GEV ANGENISSTRAF VEROOR
DEELDEN. 

§ 1. Van de besluiten tot voo,·waardelij ke 
invrijheidstell ing. 

Art. 1. Ten mi nste zes weken v66r den 
dag waarop van den werkelijken straftijd van 
een tot gevangenisstraf veroordeelde twee 
derden en tevens ten minste negen maanden 
zullen zijn verstreken, doet ten aanzien van 
dien veroordeel de het gevangenisbestuur aan 
Onzen Minister toekomen of een voorstel tot 
voorwaardelijke invrijheidstelling of bericht 
houdende de g ronden, waarop het bestuur 
eene voorwaardelijke invrijheidstelling niet of 
nog niet geraden acht. 

H eeft het voorstel geen gevolg, dan doet 
het gevangenisbestuur aan Onzen Minister een 
nieuw voorstel , zoodra het daartoe nader ter-
men aanwezi g acht . · 

Onverminde1·d de bepaling va n het eerste 
lid, client het gevangenisbestuur Onzen Minis
ter in zake de voorwaardelijke invrijheidstel
ling van den veroordeelde va n bericht en 
raad, zoo dikwijl s Onze Minister zulks vraagt. 

Art. 2. H et voorstel of beri cht houdt in: 
1°. de beschrijving van persoonlijkheid, om

standigheden en vooruitzichten van den ver
oordeelde, overeenkomstig de voorschr iften 
door Onzen Minister te geven; 

2°. de vermelding van de rechtedijke uit
spraak of ui tspraken, uit kracht waarvan op 
den veroordeelde stra f wordt ten uitvoer ge
legd of nog zal worden ten uitvoer gelegd, 
van de daarbij opgelegde straffen , van den 
dag, waarop de werkelijke straftijd is inge
gaan, en va n dien, waarop deze zal eindigen. 

H et voorstel en, voor zoover Onze Minister 
zulks mocht hebben verlangd, het bericht, 
houden bovendien in advies omtrent: 

l O
• het a l dan niet uitkeeren van gel den 

uit de ui tgaanskas; . 
2°. de bijzondere voorwaarden welke aan de 

invrijheidstelling zouden behooren te warden 
1 verbonden ; 

3°. het a l dan niet in het !even roe pen 
van een bijzonder toezicht op de naleving der 
voorwaarden . 
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Bij zijn voorstel of bericht legt het gevange
nisbestuur het advies over van den reclassee
ringsraad, indien deze te1· plaatse bestaat. 
Onze Minister geeft dienaangaande de noo
dige voorschriften. 

Art. 3. Bij het voorstel en, voor zoover 
Onze Minister zu lks mocht hebben verlangd, 
bij het bericht warden overgelegd: 

1 °. een kort versl ag van hetgeen de ver
oordeelde, ter zake ondervraagd, heeft ver
klaard · 

2°. ~en _staat van inlichtingen van het 
openbaar ministerie met de tenuitvoerlegging 
van de gevangenisstraf belast; 

3°. alle berichten en adviezen, krachtens 
artikel 4 ingewonnen ; 

4°. de onderteekende verklaring van den
gene <lien het gevangenisbestuur met het bij
zondere toezicht op de naleving der voorwaar
den zou wenschen belast te zien, dat hij be
reid is eene mogelijke opdracht van bijzonder 
toez icht te aanvaarden; en voorts in den re
gel en tenzij zoodanige hulp in een bijzonder 
geval niet noodig wordt geoordeeld : 

5-0
• de onderteekende verklaring van den

gene die zich heeft bereid verklaard om den 
veroordeelde na ontslag te steunen, te onder
houden of in dienst te nemen. 

Art. 4. Aan de besturen der gevangenissen 
warden op hun verzoek door alle besturen of 
hoofden van andere strafgestichten en door 
alle ambtenaren van justitie en van politie 
zoomede door de ambtenaren der reclasseering 
de inlichtingen verstrekt, welke zij ter nako
ming van de voorschriften der artikelen 1 en 
2 behoeven. 

Art. 5. Onze Minister stelt, na voor zoo
ver noodig de door hem ontvangen voorstellen 
of berichten met andere gegevens te hebben 
doen aanvullen, <leze met de bijlagen in han
den van het Centraal College voor de R eclas
seering tot het uitbrengen van zijn advies. 

Aan het Centraal College voor de Reclas
!\0ering warden op zijn verzoek door alle be
sturen en ambtenaren, bij het voorgaande ar
t ikel bedoeld, de inlichtingen verstrekt, welke 
het College tot het vormen van zijn oordeel 
behoeft. 

Art. 6. Van zijn besluit tot voorwaarde
lijke invrijheidstelling doet Onze Minister ten 
spoedigste de noodige mededeeling aan: 

1 °. het bestuur der gevangenis tot welker 
bevolking de veroordeelde behoort of geacht 
wordt te behooren; 

2°. het openbaar ministerie met de ten
uitvoerlegging van de gevangenisstraf belast; 

3°. den off icier van justitie van het arron
dissement van de toekomstige verblijfpl aats 
van den voorwaardelij k in vrijheid te stellen 
persoon ; 

4°. het hoofd van poli t ie van de gemeente 
dier verblijfpl aats; 

5° . indien een bijzonder toezicht op de na
leving der voorwaarden in het !even is ge
roepen, dengene die met dat toezicht is be
last. 

H et bestuur der gevangenis draagt zorg 
voor de uitvoering van het besluit. 

Art. 7. Artikel 76 van den algemeenen 
maatregel van bestuur van 31 Augustus 1886 
(Staatsblad n° . 159), zooals dat artikel luidt 
krachtens het Koninklijk besluit van 24 De-

cember 1910 (Staatsblad n°. 373), is van toe
passing. 

A1·t. 8. Bij elk besluit tot voorwaardelijke 
invrijheidstelling wordt tevens beslist, of en, 
zoo ja, tot welk bedrag de uitgaanskas zal 
warden uitgekeerd . 

Indien <lit door het belang der reclasseering 
van den voorwaardelijk in vrijheid gestelde 
wordt gevordercl, kan de uitgaanskas, geheel 
of gedeeltel ijk , overeenkomstig regelen door 
Onzen Minister te stellen, aan eene ins telling 
of persoon warden overgemaakt of afgedra
gen, ten einde door cleze, hetzij in eens, hetzij 
in termijnen, aan den voorwaardelijk in vrij
heid gestelde te warden uitgekeerd. 

De niet uitgekeerde gelclen warden, voor 
zoover zij niet als reisgeld zijn aangewend, 
verder bewaard tot onherroepelijk ontslag of 
we] tot schorsing of herroeping van de voor
waardelijke invrijheiclstelling, gepaard met 
opsluiting in eene andere gevangenis. In het 
eerste geval is artikel 91 van den algemeenen 
maatregel van bestuur van 31 Augustus 1886 
(Staatsblad n°. 159) van toepassing. In de 
beide laatste gevallen wordt het bedrag ter 
bewaring naar die andere gevangenis overge
bracht. 

Art. 9. Door de zorg van het openbaar mi
nisterie met de tenuitvoerlegging van de ge
vangenisstraf belast, geschiedt aanteekening 
van de voorwaardelijke invrijheidstelling op 
het executie-extract of de executie-extracten. · 

§ 2. Van de verlofpassen en van het toezicht 
van het openbaar ministerie. 

Art. 10. B ij het ontslag wordt den voor
waardel ijk in vrijheid gestelde een verlofpas 
ui tgereikt, volgens het formulier aan <lit be
slui t gehecht. 

De inhoud van de artikelen 6, 10-16, 18, 
27-31 en 35- 37 van <lit besluit en van de 
artikelen 15- 16 van het Wetboek van Straf
recht wordt op den verlofpas vermeld. 

Indien t ijdens den proeftijd veranderingen 
plaats vinden ten aanzien van straf, voor
waarden, bijzonder toezicht of einde van den 
proeftijd, of indien tijdens den proeftijd als
nog bijzondere voorwaarden mochten warden 
gesteld of alsnog een bijzonder toezicht in het 
!even mocht warden geroepen, doet Onze Mi
nister die veranderingen zoo spoedig mogelijk 
op den verlofpas aanteekenen. 

Art. 11. De voorwaardelijk in vrijheid ge
stelde is verplicht binnen 2 maal 24 uren na 
de invrijheidstelling zijn verlofpas te vertoo
nen aan het hoofd van poli t ie der gemeente 
waartoe de hem aangewezen verblij fplaats be
hoort, of, bij gebreke van zoodanige aanwij
zing, van die waarheen hij heeft opgegeven 
zich te zull en begeven. De vertooni ng van 
den verlofpas kan ook geschieden dobr of 
vanwege dengene die met het bij zondere toe
zicht is belast, indien het hoofd van politie 
voornoemd de pe1·soonlijke verschijning van 
den voorwaardelijk in vrijheid gestelde niet 
noodzakelijk oordeelt. 

Zool ang de proeftijd niet is verstreken, 
geldt hetzelfde bij verandering van werkelijke 
woonplaats, indien hem deze als voorwaarde 
is gesteld of hem daartoe de bevoegdheid niet 
is ontzegd, met <lien verstande dat hij in <lit 
geval den pas tevens ten minste 8 dagen voor 
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zijn vertrek moet vertoonen aan het hoofd 
van politie der gemeente van vertrek, welke 
ambtenaar van de voorgenomen verandering 
van woonplaat.s ten spoedigste mededeeling 
doet aan dien van de gemeente waarheen de 
voorwaardelijk in vrijheid gestelde zich be
geven wil. De genoemde termijn van 8 dagen 
kan met goedvinden van het hoofd van po-
litie voornoemd in bepaalde gevallen worden 
verkort. 

De hoofden van politie, hierboven bedoeld, 
teekenen den pas voor ,,gezien" en geven 
van de aanbieding of van het verzuim daar
van onverwijld kennis aan het openbaar mi
nisterie met het toezicht belast, dat voor me
dedeel ing aan Onzen Minister zorg draagt. 

Voormeld openbaar ministerie neemt, bij 
verzuim van aangifte, onmiddellijk de noodige 
maatregelen tot opsporing van den nalatige. 

Art. •12. De voorwaardelijk in vrijheid ge
stelde is mede verplicht, zoolang de proeftijd 
niet is verstreken, van den hem uitgereikten 
verlofpas te alien tijde desverlangd inzage te 
verleenen aan de in artikel 16, tweede lid, 
van het Wetboek van Strafrecht aangewezen 
ambtenaren. 

Art. 13. In geval van verlies of vermissing 
van den verlofpas, doet de voorwaardelijk in 
vrijheid gestelde daarvan onmiddellijk aan
gifte bij het hoofd van de politie der gemeen
te waarin hij zijne werkelijke woonplaats heeft, 

• onder opgave van alle omstandigheden waar
onder dat verlies of die vermissing heeft 
plaats gehad. 

Den aangever wordt daarvan een bewijs af
gegeven door dezen ambtenaar, die zorgt voor 
de onmiddellijke toezending van de aangifte 
aan Onzen Minister, onder bijvoeging van 
zoodanige inlichtingen als ter zake dienende 
kunnen warden geacht. 

Onze Minister kan den aangever een dupli
caat-verlofpas doen uitreiken. 

Zool ang dit niet is geschied, geldt hetgeen 
in dit besluit omtrent de verplichting tot ver
toon van den verlofpas is bepaald, ten aan
zien van het af te geven bewijs. 

Art. 14. De kennisgeving van de aanhou
ding bedoeld bij artikel 16, tweede lid , van 
het Wetboek van Strafrecht, geschiedt bij 
wege of met bijvoeging van een proces-ver
baal , houdende de redenen die tot de aanhou
ding hebben geleid, en zoo mogelijk met bij
voeging van den verlofpas. 

De aanhouding -wordt tevens, voor zoover 
deze officier haar niet zelf gelastte, onmid
dellijk medegedeeld aan den officier van ju
stitie van het arrondissement waarin de voor
waardelijk in vrijheid gestelde zijne werkelijke 
woonplaats heeft. 

Deze officier ziet toe , dat de maximum
termijn van dertig dagen, genoemd in artikel 
16, derde lid, van het Wetboek van Straf
recht, niet wordt overschreden. Hij beveel t 
bij afloop van dien termijn, indien nog geen 
bericht omtrent schorsing of herroeping van 
de voorwaardelijke invrijheidstelling is bin
nengekomen, de opheffing der aanhouding. 
Den voorwaarde!ijk in vrijheid gestelde wordt 
in dat geval door zijne zorg een bewijs van 
die opheffing afgegeven, ten aanzien waar
van, zoolang niet eene beslissing, als bedoeld 
in het volgende lid of in artikel 30, is afge-

komen, geldt hetgeen in dit besluit omtrent 
de verplichting tot vertoon van den verlofpas 
is bepaald. 

Vindt Onze Minister na de aanhouding 
geene termen tot schorsing of herroeping van 
de voorwaardelijke invrijheidstelling, zoo 
wordt dit ter kennis gebracht van: 

1 °. den off icier van justitie, genoemd in 
het tweede lid ; 

2° . het openbaar ministerie, met de ten
uitvoerlegging van de gevangenisstraf belast; 

3° . het hoofd van politie van de werke
lijke woonplaats van den voorwaardelijk in 
vrijheid gestelde; 

4 °. dengene die met het bijzondere toe
zicht is belast; 

5°. voor zoover niet reeds onder de vorige 
nummers begrepen, het gezag, dat de aanhou
ding gelastte. 

De officier van justitie van het arrondisse
ment van de werkelijke woonplaats draagt 
zorg voor de opheffing van de aanhouding 
en de wederuitreiking van den verlofpas, na
dat hierop de aanhouding en de opheffing 
zijn aangeteekend. 

Art. 15. Van elke vrijheidsbeneming van 
den voorwaardelijk in vrijheid gestelde door 
het bevoegd gezag tijdens den proeftijd, welke 
ter kennis komt van het openbaar ministerie, 
geeft dit onverwijld kennis aan Onzen Mi
nister onder opgave van de reden dier vrij
heidsbeneming. 

Van elke onherroepelijk geworden uitspraak 
van een burgerlijk of milita ir gerecht, waar
bij ten aanzien van een voorwaardelijk in 
vrijheid gestelde is bewezen verklaard dat hij 
tijdens den proeftijd een strafbaar feit heeft 
begaan, doet de met de tenuitvoerlegging 
van die uitspraak belaste ambtenaar onver
wijld mededeeling aan Onzen Minister en aan 
het openbaar ministerie met het toezicht be
last. 

Elke ambtenaar van het openbaar ministe
rie, die kennis krijgt van eene omstandigheid 
betreffende een voorwaardelijk in vrijheid 
gestelde, geeft, indien de wetenschap van 
die omstandigheid in verband met bet hou
den van het toezicht van belang is, daarvan 
onverwijld kennis aan Onzen Minister zoo
mede aan het openbaar ministerie met het 
toezicht be! ast. 

Art. 16. Met het toezicht op de naleving 
der voorwaarden zijn meer in het bijzonder 
be last: 

1 °. de off icier van justitie van het arron
dissement waa rin de voorwaardelijk in vrij
heid gestelde zijne werkelijke woonplaats 
heeft; en voorts 

2°. het openbaar ministerie met de ten
uitvoerlegging van de gevangenisstraf belast. 

Art. 17. De uitoefening van het toezicht 
op de naleving der voorwaarden geschiedt 
door tusschenkomst van dengene die met het 
bijzondere toezicht is belast, met inachtne
ming van het bepaalde bij artikel 17, laat
sten zin, van het Wetboek van Strafrecht, of 
van een ambtenaar der reclasseering. ,vorden 
aldus, naar het oordeel van het openbaar mi
nisterie, niet voldoende waarborgen verkre
gen voor een behoorlijk toezicht, dan ge
schiedt de uitoefening daarvan mede door 
tusschenkomst van de politie. Bij de uitoefe-
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ning wordt zooveel mogelijk alles vermeden 
wat den voorwaardelijk ip vrijheid gestelde in 
zijne vrijheid zou kunnen beperken of maat
schappelijk zou kunnen benadeelen. 

Art. 18. Wijziging tijdens den proeftijd 
van den duur of den aard van de straf, 

verandering van het einde van den proef
t ijd , 

eene aanwijzing als bedoeld bij artikel 22, 
laatste lid, alsmede 

andere omstandigheden welke in het be
Jang van de uitoefening van het toezicht be
kend dienen te zijn en niet vallen onder de 
artikelen 27 tot en met 31, 

deelt Onze Minister mede aan: 
1 °. den off icier van justitie en het open

baar ministerie, genoemd in artikel 16; 
2°. het hoofd van politie van de werke

lijke woonplaats van den voorwaardelijk in 
vrijheid gestelde: 

3°. dengene die met het bijzondere toezicht 
is belast; 

4°. voor zoover wenschelijk, den voorwaar
delijk in vrijheid gestelde. 

§ 3. Van het bijzondere toezicht. 

Art. 19. In het Rijk gevestigde, rechtsper
soonlijkheid bezittende instellingen wier statu
ten, stichtingsbrieven of reglementen het aan
wenden van pogingen tot reclasseering van 
voorwaardelijk in vrijheid gestelden voor
schrijven of gedoogen, alsmede houders van 
zoodanig doe! nastrevende, in het Rijk ge
vestigde inrichtingen, kunnen aan Onzen Mi
nister eene schriftelijke bereidverklaring doen 
toekomen om opdrachten van bijzonder toe
zicht op de naleving der voorwaarden aan 
voorwaardelijk in vrijheid gestelden opge
legd, te aanvaarden en om aan die opdrach
ten overeenkomstig de bepalingen van dit 
besluit gevolg te geven. 

De bereidverklaring kan door de inste!ling 
of door den persoon tot eene bepaalde cate
gorie of tot een bepaald aantal van voor
waardelijk in vrijhe id gestelden worden be
perkt. In dit geval verbindt de instelling of 
persoon zich bij de bereidverklaring tevens 
om veranderingen in de categorie of in het 
aantal ten minste vier maanden van te voren 
ter kennis van Onzen Minister te brengen. 

De bereidverklaring kan, mits vier maan
den van te voren, worden opgezegd. 

Onze Minister is bevoegd, na het Centraal 
College voor de R eclasseering te hebben ge
hoord, zijne aanvaarding van eene bereidver
kl aring in te trek ken. 

De redenen welke tot de intrekking hebben 
geleid , worden schriftelijk ter kennis van de 
instelling of van den houder der inrichting 
gebracht. 

Art. 20. Van de instellingen en houders 
van inrichtingen, wier bereidverklaring door 
Onzen Minister wordt aanvaard, wordt door 
zijne zorg eene lijst aangelegd en bijgehouden. 
Op die lijst worden tevens vermeld de beper
kingen welke aan de bereidverklaring moch
ten zijn toegevoegd. 

Onze Minister doet aan de lijst en aan de 
daarin telkens te brengen wijzigingen de noo
dige bekendheid geven. 

De instellingen en _houders van inrichtingen 
die op de in dit artikel bedoelde lijst voor-

komen, worden in de volgende bepalingen 
aangeduid a ls instell ingen. 

Art. 21. De instell ingen verschaffen aan 
Onzen Minister en aan het Centraal College 
voor de Reclasseering zoo mogelijk alle ver
langde inl ichtingen en bescheiden, haar bij
zonder toez icht en de daaraan onderworpen, 
voorwaardelijk in vrijheid gestelden betreffen
de, en dienen Onzen Minister en het Cen
traal Coll ege voor de Reclasseering desge
vraagd van advies in alle aangelegenheden 
het bijzonder toezicht rakende. 

Zij brengen omtrent het gedrag van elken, 
voorwaardelijk in vrijheid gestelde te wiens. 
aanz ien het bijzo-ndere toezicht aan hen is op
gedragen, rapporten uit aan den officier van 
justitie van het arrondissement waarin de
voorwaardelijk in vrijheid gestelde zijne wer
kelijke woonplaats heeft, en we! op de wijze 
en op de tijden door dien officier van justitie
te bepalen. De officier van justitie zendt de
rapporten, onder bijvoeging van zijne be
schouwingen ter !Lake, door aan het openbaar· 
ministerie met de tenuitvoerlegging van de
gevangenisstraf belast, dat op gelijke wijze 
voor doorzend ing aan Onzen Minister zorg
draagt. 

Van elke gewichtige overtreding van voor
waarden, welke te harer kennis komt, zoo-
mede van andere buitengewone voorvallen, 
welker kennis zij voor Onzen Minister van 
belang achten, doen zij onverwijld mededee-. 
ling aan den genoemden officier van justitie. 
De mededeeling wordt doorgezonden in voege
als bij het voorgaande lid is bepaald. 

Art. 22. De instellingen door Onzen Mi
nister met het bijzondere toezicht belast, zijn 
bevoegd dat onder hare verantwoordelijkheid 
te doen uitoefenen door bepaald aangewezen 
vertegenwoordigers (algemeene of bijzondere
patroo□s). 

Zij geven van zoodanige aanwijzing vooraf 
kennis aan Onzen Minister en aan het open
baar min isterie met het toezicht belast. 

Onze Minister kan bepalen dat aan eene
aanwijzing geen gevolg zal worden gegeven. 

Onze Minister doet overigens de aanwijzing
zoo spoedig mogelijk op den verlofpas aan
teekenen. 

Art. 23 . Op de ambtenaren of andere per
sonen, door Onzen Minister met het bijzondere 
toezicht belast, rusten gelijke verplichtingen 
als bij artikel 21 aan de daar bedoelde . in
stellingen zijn opgelegd. 

Art. 24. Degene die met het bijzondere 
toezicht zal worden belast, ontvangt, indien 
dit wenschelijk is te achten, daarvan aan
stonds kennis. 

Art. 25. Degene die het bijzondere toezicht 
uitoefent, tracht een op vertrouwen gegronden 
persoonlijken band met den voorwaardelijk in 
vrijheid gestelde te leggen en in het belang 
van de nakoming der aan dezen opgelegde 
voorwaarden en van diens reclasseering te be
nutten. 

Hij onderhoudt met den voorwaardelijk in 
vrijheid gestelde voldoende persoonlijke aan
raking en stelt zich, ook door persoonlijke 
bezoeken, met de omstandigheden van dezen 
en van diens gezin op de hoogte. 

Bij de uitoefening van het bijzondere toe
zicht wordt buiten noodzaak alles vermeden 
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wat den voorwaardelijk in vrijheid gesteldb in 
2ijne vrijheid zou kunnen beperken of maat
,schappelijk zou kunnen benadeelen. 

Art. 26. Degene die het bijzondere toezicht 
houdt, bevordert dat ten aanzien van de daar
aan onderworpen voorwaardelijk in vrijheid 

gestelden de noodige reclasseeringsmaatrege
len worden getroffen. 

Indien degene die met het bijzondere toe
•zicht is belast, van oordeel is dat in de ge
•stelde voorwaarden wijziging client te worden 
gebracht, dat het wenschelijk is deze voor
waarden op te heffen of alsnog bijzondere 
voorwaarden te stell en, of dat het bijzondere 
toezicht aan een ander behoort te worden op
gedragen, doet hij daarvan, onder opgave van 
gronden, mededeeling aan den off icier van 
justitie van het arrondissement waarin de 
veroordeelde zijne werkelijke woonplaats heeft. 

De officier van justitie zendt die mededee
ling, onder bijvoeging van zijne beschouwin
gen ter zake, door aan het openbaar ministe
rie met de tenuitvoerlegging van de gevange
nisstraf belast, dat op gel ijke wijze voor 
doorzending aan Onzen Minister zorg ,draagt. 

§ 4. Van wijziging van besluiten tot voor
waardelijke invrijheidstelling; van schorsing, 
opheffin g van schorsing en herroeping van 

eene voorwaardelijke in'llrijheidstelling. 

Art. 27. Indien Onze Minister aanvanke
lijk van oordeel is dat 

in de gestelde bijzondere voorwaarden wij 
ziging client te worden gebracht, 

deze voorwaarden dienen te worden opgehe
ven , 

alsnog bijzondere voorwaarden dienen te 
worden gesteld, 

alsnog een bijzonder toezicht in het !even 
behoort te worden geroepen, 

het bestaande bijzondere toez icht aan een 
ander dan dengene die daarmede te voren 
was belast, behoort te worden opgedragen, of 

de voorwaardelijke invrijbeidstelling client 
te worden geschorst of berroepen, 

doet bij , nadat degene die met het bijzon
dere toezicbt is belast, in de gelegenheid is 
gesteld om zijn gevoelen ter zake kenbaar te 
maken, de stukken toekomen aan bet Cen
traal Coll ege voor de Reclasseering tot het 
uitbrengen van advies. 

Art. 28. Zoo spoedig mogelijk na een be
-sluit tot scborsing wordt eene beslissing ge
nomen, of de voorwaardelijke invrijbeidstel
ling zal warden herroepen. Blijkt voldoende 
grand tot h e 1·roe ping niet aanwez ig, zoo be
veelt Onze Minister de opheffing van de 
~chorsing . 

H et Centraal College voor de R eclasseering 
wordt v66r de beslissing gehoord. 

Art. 29 . De beslissingen 
tot wijziging van de gestelde bijzondere voor

waarden, 
tot opheffing dier voorwaarden, 
tot het alsnoe: stellen van bijzondere voor

waarden, 
tot het alsnog in het !even roepen van een 

bijzonder toezicht, 
tot het opdragen van een bestaand bijzon

.der toezicht aan een ander dan dengene die 

.daarmede te voren was be! ast, 
deelt Onz" Minister mede aan: 

1 °. den off icier van justitie en bet open
baar ministerie, genoemd in artikel 16 ; 

2°. het hoofd van poli t ie van de werke
lijke woonplaats van den voorwaardelijk in 
vrijheid gestel de; 

3° .· dengene die met het bijzonder toezicht 
is of door het besluit wordt belast; 

4°. dengene die van dat toezicht wordt 
ontheven; 

5°. den voorwaardel ijk in vrijheid ge
stelde. 

Art. 30. De beslissingen tot scbors ing of 
herroeping van de voorwaa rdelijke invrij
heidstell ing deelt Onze Minister mede aan: 

1 °. den off icier van justitie en het open
baar ministerie, genoemd in artikel 16 ; 

2°. het hoofd van politie van de werkelijke 
woonplaats van den voorwaardelijk in vrijheid 
gestelde; 

3°. dengene die met het bijzondere toezicht 
is belast; 

4°. indien een aanhouding ingevolge ar
tikel 16, tweede lid, van bet Wetboek van 
Strafrecht is voorafgegaan, het gezag, dat 
die aanhouding gelastte, voor zoover dit niet 
reeds krachtens de vorige nummers mededee
ling krijgt. 

H et openbaar ministerie met de tenuitvoer
legging van de gevangenisstraf belast, draagt 
voor de tenuitvoerlegging der beslissing zorg 
en ziet toe, dat deze wordt aangeteekend op 
het executie-extract of de executie-extracten. 

Art. 31. In geval van opbeffing van eene 
schorsing vinden de artikelen 6 tot en met 9 
overeenkomstige toepassing. 

Dl3 aanhouding, indien deze plaats vond, 
de schorsing, de opbeffing van de scborsing, 
het nog ten uitvoer te leggen gedeelte van 
de straf en het nieuwe einde van den proef
t ijd warden op den weder u it te reiken ver
lofpas aangeteekend. 

HOOFDSTUK II. - VAN DE VOORWAAR
DELIJKE INVRIJHEIDSTELLING VAN 
VERPLEEGDEN I EENE RIJKSWERK-

INRICHTING. 

Art. 32. Met betrekking tot de voorwaar
delijke . invrijheidstell iug van verpleegden in 
ec!le rijkswerkinrichting vindt al betgeen in 
dit besluit ten aanzien van de voorwaarde
lijke invrijheidstelling van veroordeelden tot 
gevangenisstraf is bepaald, overeenkomstige 
toe:i:,assing, met <li en verstande dat, in afwij 
king va.n de bepalingen der artikelen 1- 2 , 
aangaande de eerstbedoelde voorwaardelijke 
invrijheidstelling bijzondere voorschriften door 
Onzen Minister kunnen worden gegeven, en 
dat, voor zoover betreft de rijkswerkinricb
tingen Veenhuizen, ten deze als gevangenis
bestuur wordt aangemerkt de hoofddirecteur 
dier gestichten. 

HOOFDSTUK III. VAN DE VOOR
WAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLI G 
VAN TOT PLAATSING IN EENE TUCHT-

SCHOOL VEROORDEELDEN . 

Art . 33. Met betrekking tot de voorwaar
delij ke invrijheidstelling van tot plaatsing in 
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eene tuch tschool veroordeel den vindt het 
Eerste Hoofdstuk eveneens overeenkomstige 
toepassing, met <lien verstande dat: 

1 °. in plaats van het gevangenisbestuur op
treedt de directeur of directrice van de tucht
school ; 

2°. in plaats van het Centraal College 
voor de Reclasseering optreedt het Algemeen 
College van Toezicht, Bijstand en Advies 
over de tuchtscholen en rijksopv?edingsge
stichten; 

3°. in het eerste lid van artikel 1 in plaats 
van ,,negen maanden" gelezen wordt: ,,zes 
maanden"; 

4 °. het derde lid van artikel 2 buiten toe
passing bl ijft; 

5°. in artikel 17 in plaats van ,,ambtenaar 
der reclasseering" gelezen wordt : ,,rijksagent 
voor voorwaardelijk ontslag" ; 

6°. de bereidverklaringen, bedoeld in ar
tikel 19, voor de voorwaardelijk uit eene 
tuchtschool in vrijheid gestelden afzonderlijk 
warden ingezonden en aanvaard. 

HOOFDSTUK IV. - VAN VOORWAAR
DELIJK IN VRIJHEID GESTELDEN DIE 

MILITAIR ZIJN OF WORDEN. 

Art. 34. Met betrekking tot straffen, op
gelegd ter zake van feiten door den veroor
deelde als militair gepleegd, neemt Onze Mi
nister geen besluiten tot voorwaardelijke in
vrijheidstelling dan na overleg met Onzen 
Minister van Defensie of van Kolonien. 

De bepal ing van het voorgaande l id geldt 
mede ten aanzien van besluiten 

tot wijziging van de gestelde bijzondere 
voorwaarden, 

tot opheffing van die voorwaarden, 
tot het alsnog stellen van bijzondere voor

waarden, 
tot het alsnog in het !even roepen van een 

pijzonder toezicht, 
tot het opdragen van het bijzondere toezicht 

aan een antler dan dengene die daarmede te 
voren was belast, of 

tot schorsing of herroeping van de voor
waardelijke invrijheidstelling, 

voor zoover die besluiten betreffen mili
tairen in werkelijken dienst. 

Art. 35. Voor wat betreft voorwaardelijk 
in vrijheid gestelden die door een militair 
gerecht tot de straf, waartoe de voorwaarde
lijke invrijheidstelling betrekkelijk is, zijn 
veroordeeld, geldt al hetgeen in dit besluit 
met betrekking tot het openbaar ministerie 
met de tenuitvoerlegging van de straf belast, 
is bepaald, ten aanzien van den open
baren aanklager bij dat militaire gerecht of 
bij het militaire gerecht door Onzen Minister 
aan te wijze n. 

Art. 36. De commandeerende officier van 
voorwaardelijk in vrijheid gestelden die zich 
in werkelijken militairen dienst bevinden, be
vordert zooveel mogelijk dat deze de gestelde 
voorwaarden nakomen. 

Buitengewone voorvallen zoodanige voor
waardelijk in vrijheid gestelden betreffende, 
deelt de commandeerende officier ten spoe
digste mede aan de ambtenaren met het toe
:zicht belast, 

1930. 

De instellingen plegen omtrent hare be
moeiingen ten aanzien van de in <lit artikel 
bedoelde voorwaardelijk in vrijheid gestelden 
overleg met den commandeerenden officier. 

Artikel 11 blijft met betrekking tot zoo
danige voorwaardelijk in vrijheid gestelden 
buiten toepassing. 

Art. 37. Met betrekking tot voorwaarde
lijk in vrijheid gestelden die zich in werke
lijken militairen dienst bevinden, of die door 
een militair gerecht tot de straf, waartoe de 
voorwaardelijke invrijheidstelling betrekke
lijk is, zijn veroordeeld, kunnen door Onzen 
Minister, in overleg met Onzen Minister van 
Defensie of van Kolonien, in afwijking van 
de bepalingen van dit besluit bijzondere voor
schriften worden gegeven. 

Slotbepalingen. 
Dit besluit kan worden aangehaald als: 

Uitvoeringsregeling voorwaardelijke invrij
heidstelling. 

Onze Minister is bevoegd nadere voorschrif
ten te geven ter uitvoering van <lit besluit. 

Dit besluit treedt in werking met den twee
den dag na <lien der dagteekening van het 
Staatsblad en van de Staatscourant, waarin 
het is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 13den December 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, B. 0 rt. 

Formuller bedoeld blj artlkel 10. 

VOORWAARDELIJKE INVRIJHEID
STELLING. 

Verlofpas voor: 
Signalement 1 : 

gevangenis 
Het bestuur der 

rijkswer kinrichting 
te 

De hoofddirecteur der rijkswerkinrichtingen 
te Veenhuizen, 

directeur 
De ---- van de tuchtschool te ....... .... . 

directrice 

Gezien het hierna opgenomen besluit van 
den Minister van Justitie, dd ..... ....... .... ... ... ; 

Gelet op artikel 10 van het Koninklijk be-
sluit van .. ....... .. .... ..... ... .......... ..... . ; 

Gehoord voormelden . ............ . . . . . ... . .......... . 
die, na gedane voorlezing van bedoeld be
sluit van den Minister· van Justitie en van 
de artikelen 15- 16 van het Wetboek van 
Strafrecht, heeft verklaard zich stiptel ijk naar 
de hem gestelde voorwaarden te zullen ge
dragen; 

1 Tei· zijde van den verlofpas wordt een 
door het gevangenisbestuur afgestempeld por
tret gepl aatst. 

46 
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Stelt, onder uitreiking van dezen verlofpas, 

voormelden .. ...... ...... .. .. .. ..... ............... . voor-
waardelij k in vrijheid. 

Gedaan te .................... .. ........ , den ...... . .. 

H et bestuur 

De hoojddi,recteur 
voornoemd, 

D e directeur 

De directrice 
Inhoud van het be~luit van den Minister 

van Justitie. 

Gezien door het hoofd der politie 
in de gemeente ... .. ..................... . 
den .. .... .......................... ............ .. 

Indeellng van 1le Ultvoerlngsregellng. 
I Artt. 

INLEIDENDE BEP ALING .......... .. 
HOOFDSTUK I. Van de voorwaar-

delijke invrijheidstelling van tot ge
vangenisstraf veroordeelden .. .. .... .. . 1-31 
§ 1. Van de besluiten tot voor-

waardelijke invrijheidstelling 1-9 
§ 2. V an de yerlofpassen en van 

het toezicht van het openbaar 
ministerie .............. :..... ......... 10- 18 

§ 3. Van het bijzondere toezicht 19-26 
§ 4. Van wijziging van besluiten 

tot voorwaardelijke invrijheid-
stelling; van schorsing, ophef
flng van schorsing en herroe
ping van eene voorwaarde-
lijke invrijheidstelling ......... 27- 31 

HOOFDSTUK II. Van de voorwa.ar-
delij ke invrijheidstelling van ver
pleegden in eene rijkswerkinrichting 32 

HOOFDSTUK III. Van de voo·rwaar
delijke invrijheidstelling van tot 
plaatsing in eene tuchtschool veroor-
dedden .. ..... ... ... .. ... ............. .......... U 

HOOFDSTUK IV. Van voorwaarde
lij k in vrijheid gestelden die mili-
tair zijn of warden .. ..... .. .. .... .. ....... 34- 37 

SLOTBEPALINGEN ................... .. .. . 
FORMULIER 

11 Augustus 1930. BESLUIT, houdende be
kenmaking van den tekst van de Reclas
seeringsregeling, zooals deze luidt na de 
laatstelijk bij het Koninklijk besluit van 
17 Mei 1930, Staatsblad n°. 200, daarin 
gebrachte aanvullingen en wijzigingen. 
S. 362. 

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

Justitie van 6 Augustus 1930, 2e Afdeeling 
A, n°. 1056; 

Gezien artikel 38 van Ons besluit van 17 
Mei 1930, Staatsblad n°. 200; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den tekst van de Reclasseeringsregeling, 

zooals deze luidt na de aanvullingen en wijzi
gingen, aangebracht bij Onze besluiten van 10 

Maart 1920, StiJ,a,tsblad n°. 113, 27 J anuari I 
1923, Staatsblail n°. 28, en 17 Mei 1930, ! 
Staatsblad n°. 200, welk laatste besluit ge
wijzigd is bij Ons besluit van 31 Juli 1930, 
Staatsblad n°. 353, bekend te maken door bij
voeging van dezen tekst in zijn geheel, met 
eene indeeling, bij dit besluit. 

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

Het Loo, den llden Augustus 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, J. D onner. 
(Uitgeg. 20 Augustus 1930.) 

TEKST van de reclasseeringsregeling, zooals 
deze luidt na de aanvullingen en wijzi
gingen, aangebracht bij de K oninklijke 
besluiten van 10 Maart 1920, Staatsblad 
n°. 113, 27 Januari 1923, Staatsblad n°. 
28, en 17 M ei 1930, Staatsblad n° . 200, 
het laatste besluit, zooals dit gewijzigd is 
bij het Koninklijk besluit van 31 Juli 
1930, Staatsblad n°. 353. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Overwegende, dat door de uitbreiding der 

reclasseeringsbemoeiingen de Algemeene Maat
regel van Bestuur van 24 December 1910 
(Staatsblad n°. 374)', door eene nieuwe rege-
1 i ng behoort te worden vervangen ; 

Op de voordracht van · Onzen Minister van 
Justitie van den 27 Mei 1914, 3e Afdeeling 
D , n°. 613; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
7 J uli 1914, n°. 17); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Justitie van 11 December 1915, 
3de Afdeeling D, n°. 618; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van den Algemeenen Maat

regel van Bestuur van 24 December 1910, 
Staatsblad n°. 37 4), 

vast te stellen de navolgende bepalingen, 
volgens welke van Staatswege de reclassee
r ing zal worden bevorderd van de hierna in 
artikel 1 genoemde personen. 

HOOFDSTUK I. - ALGEMEENE BE
PALINGEN. 

Omlijning van het gebied 
der regeling. 

Art. 1. Dit besluit omvat de personen die: 
a. voorwaardelijk of onvoorwaardelijk ver-

oordeeld zijn tot: 
1 °. gevangenisstraf of 
2°. plaatsing in eene rijkswerkinrichting; 
b. door de Justitie verdacht worden van 

een strafbaar feit, ter zake waarvan hun een 
dezer straffen kan worden opgelegd; 

c. veroordeeld zijn wegens of verdacht wor• 
den van overtreding van artikel 426 of arti
kel 453 van het Wetboek van Strafrecht. 

Hunne reclasseering wordt van Staatswegt> 
bevorderd door : 

1 °. steun aan particul iere bemoeiingen; 
2°. rechtstreeksche overheidsbemoeiing. 

Beteekenis van gebezigde 
uitdrukkingen. 

Art. 2. Dit besluit verstaat onder: 
,, veroordeelden" : de veroordeelden, bedoeLd 
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in artikel 1, eerste lid onder a en c, ook na 
afloop van hun proeftijd of na hun voorwaar
delijk of onvoorwaardelijk ontslag uit het 
strafgesticht; 

,,verdachten": de verdachten, bedoeld in 
artikel 1, eerste lid onder b en c; 

,,Onze Minister": Onze Minister van Ju
stitie. 

HOOFDSTUK II. - STEUN AAN PARTI
CULIERE BEMOEIINGEN. 

TITEL I. - De particuliere instellingen. 

Vorm van den R egeerings
steun. 

Art. 3. De steun aan particuliere bemoei
ingen zal bestaan in: 

a. het treffen van maatregelen, die eene 
deugdelijke voorbereiding der reclasseering 
kunnen bevorderen ; 

b. het verleenen van subsidiiin ter tege
moetkoming in de kosten van reclassee1·ings
bemoeiingen. 

Instellingen. 
Voor dien steun komen uitsluitend in aan

merking in het Rijk gevestigde, rechtsper
soonlijkheid bezittende instellingen, wier sta
tuten, stichtingsbrieven of reglementen het 
aanwenden van· reclasseeringspogingen voor
schrijven of gedoogen, alsmede houders van 
in het Rijk gevestigde reclasseerings-inrich
tingen, voor zoover deze instellingen en hou
ders eene bereidverklaring overeenkomstig ar
tikel 4 hebben afgelegd en deze door Onzen 
Minister is aanvaard. 

In dit besluit warden de instellingen en 
houders aangeduid als ,,instellingen". 

Bereidverklaring. 
Art. 4. De in het vorig artikel bedoelde 

bereidverklaring moet bevatten, dat de in
stelling zich aan de bepalingen van deze re
gel ing onderwerpt, voor zoover die op haren 
reel asseeringsarbeid betrekking hebben. Ver
plegingsinrichtingen, waarover de instelling 
ter reclasseering de beschikking heeft, moeten 
in h are bereidverklaring warden vermeld. 

Indien de instelling dit wenscht, kan zij in 
h are bereidverklaring bepalingen opnemen, 
waardoor zij haren arbeid beperkt tot een 
groep of bepaalde groepen van personen. 

Art. 5. De bereidverklaring wordt voor on
bepaalden tijd afgelegd en· aanvaard ; de aan
vaarding kan oak voorwaardelijk geschieden. 

I edere bereidverklaring is met een termijn 
van drie maanden opzegbaar. 

De aanvaarding kan warden ingetrokken, 
het Centraal College voor de R eclasseering 
gehoord. 

De redenen, d ie tot de intrekking hebben 
geleid, warden schriftel ijk ter kennis van het 
bestuur der instelling gebracht. 

Onderzoek en goedkeuring 
van gestichten. 

Art. 6·. Voor zoover de instelling ter re
classeering de beschikking heeft of verkrijgt 
over eenige verplegingsinrichting, wordt hare 
bereidverklaring niet aanvaard of gehand
haafd, a lvorens deze inrichting door Onzen 
Minister is goedgekeurd. Deze doet een on-

derzoek naar de inrichting instellen, ten 
einde te beslissen of deze al dan niet aan de 
gestelde eischen voldoet. 

Art. 7. De genomen beslissing wordt on
verwij ld ter kennis van de instelling ge
bracht; indien zij ongunstig luidt, wordt de 
reden voor de afwijzing mede aan de instel
ling kenbaar gemaakt. 

Art. 8. De beslissing, dat een gesticht vol
doet aan voormelde eischen, kan genomen 
worden onder voorbehoud, dat binnen een 
daarbij te stellen termijn bepaalde verbete
ringen worden aangebracht. 

Aangeschakel de gestichten. 
Art. 9. Indien eene verplegingsinrichting 

aan eene vereeniging toebehoort, die zelve 
geen instelling is in den zin van artikel 3 
dezer regeling, gaat de subsidieaanvrage der 
instelling, welke van deze verplegingsinrich
ting gebruik wil maken, vergezeld van of 
wordt zij aangevuld met eene verklaring van 
het bestuur der inrichting, da t het de voor
waarden en het toezicht aanvaardt voor de 
ter reclasseering i>pgenomen -personen op den
zelfden voet als geiiischt wordt voor verple
gingsinrichtingen, die aan eene reclasseerings
instelling toebehooren. 

Zoodanige gestichten kunnen door hunne 
besturen warden ,opengesteld hetzij voor eene 
bepaalde groep van persppen,. hetzij voor af: 
zonderlijke in de bovenbedoelde verklaring 
genoemde personen. 

In het eerste geval kan Onze Minister be
slissen, dat zoodanig gesticht voor bepaalden 
of onbepaalden tijd zonder hernieuwde be
reidverklaring door andere instellingen als 
aangeschakeld gesticht kan warden gebezigd. 

TITEL II. - Reclasseeringsmaatregelen in 
· de strafgest ichten. 

Bezoekrecht. 
Art. 10. Naar regelen door Onzen Minister 

te stellen kap aan · vertegenwoordigers of be
ambten van instellingen toegang warden ver
leend tot veroordeelden, die zich in de straf
gestichten bevinden. 

Leden van Reclasseeringsraden hebben als 
zoodanig toegang tot de in het vorig lid be
doelde personen, behoudens de ook te hunnen 
opzichte door Onzen Minister te geven voor
schriften. 

R eclasseeringsraden. 
Art. 11. Ter plaatse, waar instellingen een 

lichaam ter gemeenschappel ijke vertegenwoor
diging hebben gevormd, kan op verzoek dier 
instellingen dit lichaam door Onzen Minister 
het Centraal College voor de Reclasseering ge'. 
hoard, als reclasseeringsraad worden erkend. 

In dat geval bepaalt Onze Minister het ge
bied, waarover die raad zijne werkzaamheden 
zal uitstrekken, het maximum aantal perso
nen, dat in den raad zitting kan hebben, en 
den t ijdsduur, voor welken de erkenning 
geldt. Voor reeds bestaande Raden worden 
dit aantal en die duur a lsnog vastgesteld. 
Onze Minister kan den vastgestelden duur 
telkens met ten minste een jaar verlengen. 

Art. 12. Tot de taak van den Reclassee
r i ngsraad behoort: 



1930 1 l A u G u s T u s (S.362) 724: 

a. de voorbereiding van de reclassee ring ' 
der personen, bedoeld in art. 1, zich bevin
dende in de strafgestichten binnen het resso rt 
van den raad ; 

b . het verzarnelen van inlichtingen en het 
uitb rengen van adviezen aan Onzen Minister , 
aan de Colleges van R egenten, aan den 

Hoofddirecteur der r ijkswerkinrichtingen Veen
huizen en het Openbaar Ministerie in zake 
voorwaardelijke invrijheidstelling. 

De reel asseeringsraad dient wijders Onzen 
Minister van berich t en raad in alle verdere 
gevallen, waarin Onze Minister zulks wen
schelijk oordeelt. 

Art. 13 . N aar 1·egelen, door Onzen Mini s
ter te stellen, kunnen aan den reclasseerings
raad uit 's Rijks kas de voor zijne werkzaarn
heden gernaakte kosten warden vergoed. 

De secretaris van den reclasseeringsraad 
wordt door Onzen Minister benoernd en ont
slagen. 

Art. 14. Veranderingen in de wijze van 
samenstelling der reclasseeringsraden en in 
hunne huishoudelijke reglementen behoeven 
de goedkeuring van Onzen Minister , die voor 
de gelijkmat ige werking dezer lichamen in 
de verschillende plaatsen, waar zij bestaan, 
waakt. 

TITEL III. - Subsidiiin. 

Soorten van subsidien. 
Art. 15 . Subsidien kunnen door Onzen Mi

nister aan instellingen warden toegekend ter 
zake van reclasseeringsbemoei ingen voor per
sonen, behoorende t-0t een der groepen in ar
tikel 1 dezer regeling genoemd, behalve in 
die gevallen, waarin de toekenning op voor
dracht van Onzen Minister door Ons ge
schiedt. 

Deze subsidien warden onderscheiden in 
gewone en algemeene. 

Gewone subsidien . 
Art. 16. De gewone subsidien warden toe

gekend voor de reclasseering van personen, 
in artikel 1 bedoeld en we! ten behoeve van: 

a. hunne ondersteuning; 
b. hunne verpleging in gestich ten; 
c. de ondersteuning van hunne gezinnen; 
d. de uitoefening van patronaat. 

Algemeene subsidien. 
Art . 17. De algemeene subsid ien warden 

toegekend, het Centraal College voor de R e
cl asseering gehoord, en we! voor: 

a. kosten in verband met de p laats ing en 
het toezicht; 

b. andere algerneene onkosten, verbonden 
aan de werkzaamheid eener instelling; 

c. de kosten van oprichting en toerusting 
van inrichtingen ten dienste der reclasseering. 

Aanvragen van gewoon 
subsidie. 

Art. 18. Elke aanvrage om gewoon sub
sidie mag slechts op een afzonderlijk geval 
betrekking hebben. Verschill ende aanvragen 
kunnen in een verzoekschrift warden bijeen
gevoegd. 

Alie aanvragen om gewoon subsidie moeten 
het Departernent van Justitie bereiken binnen 

zes maanden na den aanvang der betrekke
l ijke reclasseerinispogingen. 

Uitzonderingen op dezen regel kunnen door 
Onzen Minister warden toegelaten, het Cen
traal College voor de Reclasseering gehoord. 

O11Ze Minjster kan vorderen , dat bij de 
aanvragen om gewone subsidien inlichtings
staten overeenkornstig zijne voorschriften war
den overgelegd. 

Fatale termij n. 
Art. 19. Gewoon subsidie wordt in den 

regel n iet toegekend, clan wanneer de betrek
kelijke reclasseeringspoging is aangevangen 
binnen het eerste halfjaar na het onherroepe
lijk worden van de voorwaardelijke veroordee
ling, het verlaten van het strafgesticht of 
het rijzen bij de Justit ie van de verdenking. 

Uitzonderingen op dezen regel kunnen door 
Onzen Minister van J ustitie warden toegela
ten, het Centraal College voor de Reclassee
ring gehoord. 

Onderste,ming. 
Art. 20. Gewoon ondersteuningssubsidie 

wordt, indien de kosten een bedrag van f 60 
overschrijden, niet toegekend clan nadat het 
Centraal College voor de Reclasseering is 
gehoord. 

Gewoon ondersteuningssubsidie boven f 500 
wordt niet toegekend clan bij door Ons te ge
ven beschikking. 

Berekening van het 
subsidiebedrag. 

Art. 21. Bij gewoon onde1'Steuningssubsidie 
zal aan de instelling in den regel warden 
toegekend drie vij fde van het door haar aan 
die ondersteuning ten koste gelegde. 

Gaat de ondersteuning vanwege de instel
ling gepaard met de uitoefening van patro
naat over den veroordeelde of verdachte, clan 
zal de tegemoetkoming in den regel bedragen 
viervijfde van het door de instelling ten koste 
gelegde; onverminderd het subsidie, bedoeld 
in artikel 31. 

Verpleging in gestichten. 
Art. 22. Gewoon subsid ie voor verpleging 

in gestichten kan warden genoten tot een 
maximum van 50 cent per hoofd en per dag 
en gedurende ten hoogste een jaar . 

In verband met bijzondere omstandigheden 
kan Onze Minister, het Centraal College voor 
de Reclasseering gehoord, het maximum van 
50 cent overschrijden of den termijn van een 
jaar een of meerrnalen telkens met ten hoog
ste een jaar verl engen ; de geheele verpleeg
tijd mag in geen geval vijf jaar te boven 
gaan. 

Kennisgeving van begin en 
e inde der verpleging. 

Art. 23. Geen verplegingssubsidie kan 
warden genoten clan van den dag af, waarop 
de kennisgeving van het begin der verple
ging aan Onzen Minister wordt gezonden. 

V an het e inde dier verpleging wordt ten 
spoedigste aan Onzen Minister bericht ge
zonden. 

De kennisgevingen van begin en einde wor-
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den ingericht overeenkomstig door Onzen Mi- ,

1 

nister te geven voorschriften. 

Voorwaarden voor toeken-
ning van de subsidie. 

Art. 24. Geen verplegingssubsidie wordt 
toegekend, tenzij aan de volgende voorwaar
den wordt voldaan: 

a. Den verpleegden moet de gelegenheid 
worden verstrekt tot het regelmatig bijwonen 
van godsdienstoefeningen der gezindte, waar
toe zij behooren. Zij moeten de vereischte ge
nees- en heelkundige behandeling genieten. 

b. Het personeel, aan de gestichten ver
bonden, moet zijn van goed zedelijk gedrag. 

c._ De_ gesti_?hten moeten gezond gelegen 
en mgericht z1Jn en moeten voldoende ruimte 
bieden voor het daarin te huisvesten aantal 
person en. 

d. Voor reinheid, zoowel wat betreft de ge
bouwen en meubelen als de verzorging van 
I ichaam en kleeding der verpleegden, moet 
nauwgezet worden zorg gedragen. 

e. Aan de verpleegden moet worden ver
schaft gezond voedsel in voldoende hoeveel
heid; voor behoorlij ke kleeding moet warden 
gezorgd. Aan iederen ve1·pleegde moet een 
afzonderlijk bed warden verstrekt. 

f. De verpleegden mogen slechts warden 
belast met arbeid, die evenredig is aan hunne 
krachten. 

g. In hetzelfde gesticht mogen zonder toe
stemming van Onzen Minister geene verpleeg
den van verschillend geslacht warden opge
nomen, tenzij in geheel van elkander geschei
den afdeelingen . 

h. Waar de verpleegden gedurende den 
nacht niet onderling afgezonderd warden, 
mo~_ten de voor hen !J:ebezigde gemeenschap
peliike slaapzalen z1Jn ingericht en moet 
daarop gedurende den nacht toezicht warden 
gehouden overeenkomstig de regaling voor elk 
gesticht te dien aanzien door Onzen Minister 
goed te keuren. 

k. De verplichte arbeidsduur zal niet !an
ger zijn dan ten aanzien van het arbeidsvak 
in de streek gebruikelijk is. 

l. M~~ inachtneming van aanleg, neiging 
en leeft1Jd zal de arbeid zooveel mogelijk er 
op gericht zijn, om vakkennis aan te bren
gen, aan te vullen of te onderhouden. 

m. Het arbeidsloon moet, voor zoover dit 
de kosten der verpleging overtreft in even
redigheid zijn tot de waarde van 'den gele
verden arbe id. 

Gezinsondersteuning. 
Art. 2:>- Gewoon subsidie ter ondersteuning 

van gezmnen van gevangenen of van perso
nen, die in eene Rijkswerkinrichting zijn op
genomen kan, het Centraal College voor de 
Reclasseering gehoord, in bijzondere gevallen 
verleend worpen, indien zulks voor den we
der?pbou_)v ".an het gezin onvermijdelijk is en 
rnd,en b1J die ondersteuning aan de volgende 
voorwaarden is voldaan: 

dat het tijdstip van ontslag niet meer dan 
zes maanden is verwijderd; 

dat vaststaat, dat het gezin niet armlastig 
was, toen het strafbare feit werd gepleegd; 
__ dat ?e veroordeelde zelf zooveel ~ -~gelijk 

ZIJn gez1n steunt. 

P atronaat. 
Art. 26. Gewoon subsidie voor patronaat 

bestaat in de vergoeding van de kleine uit
gaven, voor den patroon zelven aan de uit
oefening van het patronaat verbonden. 

Bij de aanvrage van dat subsi die behoor•
een afschrift der declaratie, door den patroon 
bij de instelling ingediend, te worden over
gelegd. 

Dit subsidie kan desverlangd ook a ls alge
meen subsidie warden aangevraagd. 

Verrekening met het 
Departement. 

Art. 27. De instellingen dienen voor het 
einde der maanden 4,-pril, Juli, October en 
Januari aan Onzen Minister eene opgave in 
van het totaal bedrag aan gewoon subs idie, 
dat haar over het eerste, tweede, derde en 
vierde kwartaal des jaars toekomt. 

Onze Minister kan van het indienen van 
zulk een opgave vrijstelling verleenen. 

Toezicht. 
Art. 28. Onze Minister kan ten alien tijde 

van zijnentwege een onderzoek doen instellen 
naar den reclasseeringsarbeid der instellin
gen, oak voor die gevallen, waarvoor geen 
subsidie is aangevraagd. 

De instellingen zijn verplicht aan genoem
den Minister of door dezen aan te wijzen 
ambtenaren, alsmede aan het Centraal Col
lege voor de Reclasseering volledige inlichtin
gen over hunne bemoeiingen en over de uit
komsten daarvan te geven . 

Zij houden omtrent de personen, wier re
classeering zij ter hand nemen, aanteekening 
in daartoe bestemde registers, welke voldoen 
aan door Onzen Minister te stellen eischen. 

Boekhouding. 
Art. 29. De instellingen houden van hare 

uitgaven voor de reclasseering nauwkeurig en 
zooveel mogelijk afzonderlijk boek. 

Bij deze boekhouding behooren tevens de 
quitantien voor verleende ondersteuning, de 
contracten van afbetaling of terugbetaling, 
met de veroordeelden of verdachten gesloten, 
benevens een overzicht van den stand van 
ieder dezer rekeningen en de rekening van 
het beheer over iedere aan de instelling toe
vertrouwde uitgaanskas. 

Deze boekhouding kan ten alien tijde door 
of vanwege Onzen Minister warden nagezien. 
Afschriften of uittreksels van deze boekhou
ding, welke door Onzen Minister warden ver
langd, warden door de instellingen verstrekt. 

Algemeen subsidie in ver-
band met plaatsing en 
toezicht. 

Art. 30. Ter tegemoetkoming in de koster. 
van plaatsing van en toezicht over personen, 
als bedoeld in artikel 1, kunnen Wij op voor
dracht van Onzen Minister jaarlijks een a l
gemeen subsidie toekennen. 

Onder deze kosten vallen onder meer: 
a. de bezoldiging van plaatsings-agenten, 

algemeene patroons en van het personeel van 
plaatsings-bureau's; 

b. reis- en bureaukosten van deze. 
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Toezicht op benoeming en 
arbeicl van plaatsingsagen
ten enz. 

Art. 31. Geen subsiclie voor bezoldiging 
van personen wordt gegeven, tenzij bunne be
noeming door Onzen Minister is goedgekeurd. 
Onze Minister kan den arbeid dezer personen 
ten a li en tij de doen nagaan, en zoo noodig 
in verband daarmede bepalen, dat geen ver
dere subs iclieering voor bun salaris zal ge
scbi den. 

Subs;die voor andere alge
meene uitgaven. 

Art. ·32. Voor andere algemeene kosten in 
verband met de reclasseering kunnen door 
Ons aan instellingen subsidien, als bedoeld in 
artikcl 17b dezer regeling worden toegekend, 
op de voordracbt van Onzen Minister, die 
h ierover vooraf bet oordeel van bet Centraal 
College voor de Reclasseering inwint. 

Het bedrag van <lit subsidie wordt vastge
steld in verband met den stand der geldmid
delen van de installing, en den aard en om
vang harer bemoeiingen. 

De aanvragen om a lgemeen subsidie moe
ten , onder overlegging der jaarrekening waar. 
op zij betrekking hebben, alsmede van een 
beknopt overzicht van den in dat tijdvak ver
richten reclasseeringsarbeid, worden ingediend 
v66r 1 Mei van het daarop volgende jaar. 
Van bet oogenblik der indiening af kan het 
3/5 gedeelte van het laatst verleend subsidie 
a ls voorschot op het aangevraagd subsidie 
worden toegekend aan de instelling, die zulks 
verzoekt. 

Subsidie voor opricbting 
en toerusting van inrich
tingen. 

Art. 33. Op de voordracht van Onzen Mi
nister die ter zake vooraf het Centraal Col
lege voor de Reclasseering hoort, kan door 
Ons op door Ons te bepalen voorwaarden 
voor de stichting, uitbreiding of toerusting 
van inrichtingen ten dienste der reclasseering 
uit 's Rij ks kas een bedrag in eens of we! 
ecne jaarlijkscbe bijdrage voor renta en af
lossing van hypothecaire of andere scbuld ge
durende een bepaald aantal jaren aan eene 
instell ing worden toegekend, indien vaststaat, 
dat aan de bedoelde inrichting voldoende be
hoefta bestaat. 

Art. 34. Het in het vorig artikel bedoeld 
sub idie kan niet booger zij n clan hetgeen 
door de installing uit eigen middelen of met 
staun van anderen wordt ten kosta gelegd 
voor het doe!, waarvoor het subsidie dienen 
mo t. 

De plannen voor bouw en inrichting be
hoeven vooraf de goedkeuring van Onzen 
Mini ter. 

TITEL IV. - Aanwijzing. 

Aanwijzing van veroor
cleelden. 

Art. 35. Veroordeelden, voor wier recla -
seering anders geen bemoeiingen van instal
lingon te verwachten zijn, kunnen door Onzen 
Minister ter reclasseering worden aangewezen 
aan install ingen, die zich in h.et a lgemeeca 

bereid verklaard hebben zoodanige aanwijzin
gen ta aanvaarden. 

Regelen voor aanwijzing. 

Art. 36. Bij het doen en aanvaarden van 
aanwijzingen zullen de volgende regelen in 
acht genomen worden: 

1 °. geen aanwijzing zal geschieden of ge
handhaafd worden, indien de inste lling aan
toont, dat daartegen gegronde bezwaren be
staan; 

2°. de uit de aanvaarding der aanwijzing 
voor de installing onmiddellijk voor tvloeien
de kosten zullen uit 's R ijks kas worden ver
goed, met inachtneming van het sub 3°. be
paalde; 

3°. de aanwijzingsbeschikking geeft zooveel 
mogelijk de richting aan, waarin de reclas
seeringspoging zal worden geleid, alsmede 
welk bedrag voor de daaraan te bestaden 
kosten niet zal mogen worden overschreden. 

Zullen deze kostan vermoedelijk meer clan 
f 300 bedragen, clan wordt het aanwijzingsbe
sluit niet genomen, clan na Onze machtiging. 

Voorwaarden bij aanwijzing. 

Art. 37. Onze Minister kan zijne aanwij
zing en de voortduring daarvan afbankelij k 
stellen van voorwaarden, waaraan de aange
wezene zal hebben te voldoon. 

Voor zoodanige voorwaardelijke aanwijzing 
komen inwnderheid voorwaardelijk uit eene 
gevangenis of rijkswerkinrichting ontslagenen 
in aanmerking. 

Verrekening van kosten 
voor aangewezenen. 

Art. 38. Driemaandelijks, tegelijk met de 
opgaven, bedoeld in artikel 27, wordt door 
de instellingen eene opgave inged iend van 
hetgeen haar ter zake van hare bemoeiingen 
voor de haar aangewezenen toekom t. 

Toezicht op reclasseering 
van aangewezenen. 

Art. 39. Ten aanzien van de verpleging 
van aangewezenen en van het toezicht op het
geen door de instellingen te hunnen behoeve 
wordt gedaan, vinden de artikelen van Titel 
III overeenkomstige toepassing. 

Intrekking van aanwijzingen. 

Art. 40. De aanwijzing kan door Onzen 
Minister hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek 
der installing, worden ingetrokken, indien 
persoonlij ke of zakelijke omstandigheden daar
toe aanleiding geven. 

Art. 41. Ten aanzien van personen, wier 
aanwijzing is ingetrokken, kan opnieuw aan
wijzing geschieclen. 

Bevoegclheid tot het cloen 
vau aanwijzingsvoorstel len. 

Art. 42. Tot het doen eener aanwijzing 
kunnen, voor zoover deze niet ambtshalve 
door Onzen Minister geschiedt, voorstallen 
worden gedaan door de reclasseeringsraden, 
de ambtenaren der reclas eering, de college 
van regenten over en de d irecteuren van de 
strafgestichten en het Openbaar M inisterie. 
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Hooren van het Openbaar 
Ministerie. 

Art. 43. Voorwaardelijk veroordeelden wor
den niet aangewezen dan het Openbaar Mini
s.terie gehoord. 

Aanwijzing van verdachten. 
Art. 44. Verdachten kunnen, het Openbaar 

Ministerie gehoord, worden aangewezen aan 
instellingen, die zich in het algemeen bereid 
hebben verklaard zoodanige aanwijzingen te 
aanvaarden. 

De artikelen 35 tot en met 42 vinden over
eenkomstige toepassing. 

Uitstel of schorsing der 
vervolging. 

Art. 45. Verdachten worden niet aange
wezen, dan indien termen aanwezig zijn de 
strafvervolging voorloopig uit te stellen of te 
schorsen. 

TITEL V. - Voorkomen van eerste <lpzending. 

Voorkomen van eerste op-
zending naar eene rijks-
werkinrichting. 

Art. 46. Indien de strafvervolging van een 
verdachte tot plaatsing voor de eerste maal 
in eene rijkswerkinrichting zou kunnen leiden 
en herhaling van strafbare feiten door den 
betrokken persoon naar het oordeel van het 
Openbaar Ministerie vermoedelijk zal kunnen 
worden voorkomen, indien pogingen tot re
classeering worden aangewend, stelt het Open
baar Ministerie de vervolging uit en doet het, 
indien bemoeiingen van instellingen anders 
niet zijn te verwachten, een voorstel tot aan
wijzing overeenkomstig Ti tel IV. 

HOOFDSTUK III. - RECHTSTREEKSCHE 
OVERHEIDSBEMOEIING. 

Begrenzing der rechtstreek
eche overheidsbemoeiing. 

·Art. 47. Op voorstel van een reclasseerings-
1·aad, een ambtenaar der reclasseering, het 
college van regenten over of den directeur 
van een strafgesticht of het Openbaar Mini
sterie, dan we! ambtshalve kan Onze Minister, 
zoo mogelijk het Centraal College voor de Re
classeering gehoord, besluiten met betrekking 
tot veroordeelden of verdachten bepaald om
schreven reclasseeringsmaatregelen van over
heidswege te doen nemen, mits gebleken is, 
dat bemoeiingen van instellingen in het on
derhavige geval niet te verwachten of om bij
-zondere redenen ongewenscht zijn. 

Opdracht aan bijzondere 
personen. 

Onze Minister kan, voor zooveel noodig, 
hierl:iij de hulp inroepen van bijzondere per
sonen, en in <lit geval bepalen, dat de door 
hen ten deze te maken kosten •,it 's Rijks 
kas zu ll en worden vergoed. 

Een voorstel , a ls bij het eerste lid b.:idoeld, 
heeft mede betrekking op het bedrag van de 
kosten der te nemen maatregelen, welke ui t 
's_Rijks kas zullen worden vergoed. 

Art. 48. Ten aanzien van verdachten vindt 
artikel 45 overeenkomstige toepassing. 

Regaling van de kosten, de 
voorwaarden en het toezicht. 

Art. 49. Op het bij artikel 47 bedoelde 
besluit vinden de artikelen 36, eerste lid on
der 3° ., en 37, eerste lid, overeenkomstige 
toepassing. 

Op de naleving der gestelde voorwaarden 
wordt door of vanwege Onzen Minister een 
bijzonder toezicht gehouden. 

Beschikking der Regeering 
over mede door haar be-
zoldi gde personen. 

Art. 50. De instellingen aanvaarden de 
verplichting om bij de uitvoering der in ar
tikel 47 bedoelde maatregelen de .diensten 
der plaatsingsagenten of andere personen, 
voor wier bezoldiging zij algemeen subsidie 
genieten, ter beschikking van Onzen Mini~_ter 
te stellen ter verleening van onontbeerhJke 
eerste hulp. Deze verplichting bestaat uitslui
tend gedurende de eerste vijf dagen van af de 
inwerkingtreding van het krachtens artikel 47 
genomen besluit. 

HOOFDSTUK IV. HET CENTRAAL 
COLLEGE VOOR DE RECLASSEERING. 

Zetel en samenstelling. 
Art. 51. H et Centraal College voor de Re

classeering heeft zijn zetel te 's-Gravenhage. 
H et bestaat uit ten hoogste veertien leden, 

welke door Ons warden benoemd en ontsla
gen, en waarvan een door Ons als Voorzitter 
wordt aangewezen. 

Een door Onzen Minister aan te wijzen 
Ambtenaar van het Departement van Justitie 
heeft als zoodanig ambtshalve zitting in het 
College. Deze heeft het recht aan de beraad
slagingen dee! te nemen en eene adviseeren
de stem uit te brengen. 

Aau het College wordt door Ons een Secre
taris toegevoegd. 

De benoeming van verder administratief 
personeel geschiedt door Onzen Minister van 
J ustitie op aanbeveling van het College. 

Bij tijdelijke ontstentenis van het College 
wordt door Ons in de vervulling zijner werk
zaamheden op andere wijze voorzien. 

Aftreding. 
Art. 52. De benoeming der leden geschiedt 

voor den tijd van 9 jaar. 
Een derde treedt om de drie jaar af volgens 

een door Onzen Minister van Justitie goedge
keurden rooster. 

De aftredenden zijn terstond herbenoem
baar. De eerste aftred ing heeft plaats op 1 
Januari 1917. Wie ter vervulling eener plaats, 
buiten den bij den rooster bepaalden tijd 
opengevallen, tot lid benoemd is, treedt af 
op het tijdstip waarop degene, in wiens plaats 
hij is benoemd, moest aftreden. Van eene 
periodieke aftreding geeft de voorzitter twee 
maanden voor het tijdstip van aftreding ken
nis aan Onzen Minister. 

Voorzitter en Secretaris. 
Art. 53. De voorzitter en de secretaris 

vertegenwoordigen het College. 
In spoedeischende gevallen handelt de voor

zitter namens hetzelve; van hetgeen in zoo-
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danig geval is verricht wordt mededeeling 
gedaan in de eerstvolgende vergadering. 

Art. 54. Bij ontstentenis of afwezigheid 
wordt de voorzitter, wat de leiding der ver
gadering betreft, vervangen door het in ach
tereenvolgende dienstjaren oudste lid. 

1:S1j gelijken diensttijd geschiedt de rang
regeling naar de rangschikking der benoe
mingsbesluiten of hebben benoemingen plaats 
gehad bij hetzelfde besluit, naar de rang
schikking der benoemden in dat besluit. 

Voor de dagelijksche !aiding wordt de voor
zitter bij ontstentenis vervangen door een 
daartoe door hem uitgenoodigd lid. 

Bij ontstentenis of a fwezigheid wordt de 
secretaris vervangen door een door den voor
zitter aan te wijzen lid. 

Reis- en verblijfkosten. 
Art. 55. De leden en de secretaris genieten 

vergoeding voor reis- en verblijfkosten. 

Bureel kosten. 

Art. 56. Aan den Secretaris zal door On
zen Minister worden toegelegd een abonne
ment voor bureel- en schrijfbehoeften, zoo
mede tot bestrijding der kosten van de verga
der ingen en andere uitgaven van het college. 

Werkzaamheden en bevoegd-
heden van het Centraal 
College. 

Art. 57. Het o;llege houdt een algemeen 
toezicht op den reclasseerin~arbe id der in
stellingen en de naleving der voorwaarden 
bij de artt. 24, 28, 29, 37 en 49 bedoeld. 

Onverminderd het bepaalde bij artikel 28 , 
tweede lid, is het bevoegd inlichtingen te 
vragen aan de besturen of directeuren der 
strafgestichten; de led en en de secretaris heb
ben tot d ie gestichten en de daarin opgeno
men personen vrijen toegang. Door leden en 
secretaris worden geen bezoeken gebracht dan 
met rnachtiging van den voorzitter; deze 
rnachtiging wordt voor ieder bezoek bijzonder
lij k verleend. 

H et dient Onzen Minister van bericht en 
raad in de gevallen bij dezen algemeenen 
rnaatregel van bestuur aangewezen en wijders 
in alle gevallen, waarin Onze Minister <lit 
wenschelijk oordeelt. 

Art . 58. H et College doet, voor zooveel 
noodig, mededeeling aan Onzen Minister van 
de feiten en omstandigheden, die bij het uit
oefenen van dat toezicht te zijner kennis zijn 
gekornen. H et College is bevoegd daarbij 
aan te geven maatregelen van voorziening, 
we] ke het geraden acht. 

Art. 59. Het College neemt in onderzoek 
vraagstukken op het gebied der reclasseering 
en vestigt, onder mededeeling van de uit
komsten daa rva n, de aandacht van Onzen 
Minister op middelen, die bevordel ijk kun
nen zijn aan het doel der reclasseering. 

Art. 60. Het College stelt een 1·eglement 
van orde voor zijne werkzaamheden vast en 
brengt dit ter kennis van Onzen Minister. 

Art. 61. Tot het verrichten van zijne werk
zaamheden kan het College zich verdeelen in 
afdeel ingen. 

Het verrichten van bepaalde werkzaamhe-

den kan het College opdrngen aan een of 
meer leden uit zij n midden. 

Art. 62. Van een voorgenomen plaatselij k 
onderzoek worden de directeur van het rijks
gesticht of het bestuur van de installing in 
den regel vooraf verwittigd. 

Geheirnhoudi ng. 

Art. 63. Zonder toestemm ing van Onzerr 
Minister wordt aan de door het College be
handelde zaken geen openbaarheid gegeven .. 

J aarversl ag. 

Art. 64. Het College doet jaarlijks voor 1 
~fei aan Onzen Minister verslag over zij ne
bevindingen en verrichtingen in het afgeloo
pen jaar. 

Art. 65. Omtrent de funct ien van het Col
lege en de wijze van uitoefening daarvan 
kunnen zoo noodig door Ons nadere regelen 
worden gesteld. 

Slotbepalingen. 

Art. 66. Deze algemeene maatregel van 
bestuur kan worden aangehaald onder den 
titel ,,Reel asseeri ngsregel i ng" . 

Onze Minister is bevoegd nadere voorschrif
ten te geven ter uitvoering van <lit besluit. 

Dit besluit treedt in werking met den twee
den <lag na <lien der dagteekening van het; 
Staatsblad en van de Staatscourant, waarin 
het is geplaatst. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad en in de Staatscourant zal worden 
geplaatst, en waarvan a fschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State en aan de 
Algerneene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 13den December 1915. 
WILHELMINA. 

De M inister van h ,stitie, B. 0 rt. 

l ndeeUng van de Reclasseerln g·sregeUn g. 
Artt. 

HOOFDSTUK I . Algemeenc bepa,-
lingen ............ .. .. .......... ........ 1- 2 

HOOFDSTUK !1· Steun aan pa,·ti-
culiere bemoeungen ...... . ... . ..... .... .... 3- 46 

Ti tel I. De particuliere instellin-
gen .............................. 3- ·9 

Titel II. R eclasseeringsrnaatrege-
len in de strafgestichten 10- 14 

Ti tel III. Subsidien . ... . .... . ... ........ 15- 34 

'!'i tel IV. Aanwijzing 35-45 

Titel V. Voorkomen van eerste 
opzend ing- ... . ....... . ........ 46 

HOOFDSTUK III. R echtstreeksche 
overheidsbemoeiing .... ..... .... ... .... .... 47- 50 

HOOFDSTUK IV. H et Centraal Col-
lege voo,· de R eclassee,·ing .. . ...... ... 51-65 

SLOTBEP ALINGEN 66 
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11 Aitgustus 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 

(Lager Onderwijswet Hl20 Art. 85.) 
Een beroepRchrift, als bedoeld in het 

derde lid, is slechts dim tijclig ingekomen, 
wanneer het binnen den beroepstermijn is 
ontvangen door het college, waarbij het 
beroep moet worden ingediend, of wanneer 
het althans binnen dien termijn is ontvan
gen ten post.kantore van de gemeente. 
waar dit college is gevestigd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld doo1· 

Burgemeester en vVethouders van Ginneken 
en Bavel , tegen het besluit van Ged. Staten 
van Noord-Brabant van 29 Januari 1930, G. 
n°. 103, IVe Afd., tot niet-ontvankelijk-ver
klaring van hun beroep tegen de beslissing 
van de commissie van deskundigen, bedoeld 
in art. 85, l e lid, der Lager-Onderwijswet 
1920, van 18 November 1929, in zake de 
waardebepaling ingevolge art. 84, 3e lid , der 
wet van de in die beslissing aangegeven ver
anderingen, aangebracht aan de Roomsch
Katholieke bijzondere school te Ginneken, 
Kerkstraat 16, aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 23 
Juli 1930, n°. 322; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Ond!)rwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
6 Augustus 1930, n°. 12968, afd. L. 0. F.; 

0. dat het besluit van Ged. Staten steunt op 
de overweging, dat krachtens art. 85, 3e 1 id, 
der Lager-Onderwijswet 1920 van eene beslis
sing van de Commissie van Schatters, a ls be
doeld in dat wetsartikel, bij hun college be
roep openstaat binnen 30 vrije dageri, te reke
nen van den dag, waarop die commissie h eeft 
bes! ist; dat onder ,,dertig vrije dagen" is te 
verstaan het tijdvak van dertig op elkaar vol
gende etmalen, dat aanvangt met den dag, 
volgende op dien, waarop de Commissie van 
Schatters heeft beslist; dat dit laatste in het 
voorliggende geval, blijkens de overgelegde 
stukken, is geschied den 18en November 
1929; dat mitsdien de beroepstermijn l iep tot 
en met den 18en December 1929 ; dat het be
roepschrift van Burgemeester en Wethouders 
van Ginne.ken eerst den 19en December 1929 
ter provinciale griffie is ingekomen; dat de 
termijn van 30 vrije dagen, gegund voor het 
komen in beroep bij hun college mitsdien 
niet is in acht genomen; 

dat het gemeentebestuur in beroep in hoofd
zaak aanvoert, dat het beroepschrift op 18 
December 1929 is verzonden, zoodat z. i. het 
beroep tijdig is ingesteld, omdat binnen den. 
beroepstermijn door hun college alles is ge
daan, wat voor het instellen van beroep ge
daan kon word en; dat dus onverschillig is, 
wanneer het beroepschrift ter provinciale gr if
fie is ingekomen; dat het verzoekt het bestre
den bes! uit van Ged. Staten ter zijde te wil
l en leggen, waarop Ged. Staten opnieuw uit
spraak moeten doen, en dat het, voor zoover 
thans in beroep op de hoofdzaak zou worden 
beslist, verwijst naar zijn bij Ged. Staten in
gediend adres; 

0 . dat een beroepschrift slechts dan tijdig 
is ingekomen, wanneer het binnen den be-

roepstermijn is ontvangen door het college, 
waarbij het beroep moet worden ingediend, of 
wanneer het althans binnen dien termijn is 
ontvangen ten postkantore van de gemeente, 
waar dit college is gevestigd; 

0. wijders, dat blijkens nader op verzoek 
van de Afdeeling van den Raad van State 
voor de Geschillen van Bestuur ingewonnen 
iJJlichtingen het beroepschrift van Burgemees
ter en Wethouders van Ginneken en Bavel 
tegen de beslissing van de Commissie van 
Deskundigen, bedoeld in art. 85, le lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920, van 18 November 
1929, op 18 December 1929 omstreeks half zes 
ten postkantore te Ginneken is bezorgd, ter
wijl een op zoodanig tijdstip ter post bezorgde 
brief, blijkens door den Directeur van het 
postkantoor te Ginneken verstrekte inlichtin
gen, eerst den volgenden morgen, dus in het 
onderhavige geval op 19 December 1929, te 
's-Hertogenbosch op het postkantoor wordt 
ontvangen; 

dat mitsdien de termijn van dertig vrije da
gen, voor het komen in beroep gegund, niet 
was in acht genomen en Ged. Staten van 
Noord-Brabant terecht Burgemeester en Wet
houders in hun beroep niet-ontvankelijk heb
ben verklaard; 

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

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

Wetensch appen is belast enz. (A. B .) 

13 Augustus 1930. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 27 Mei 
1929 (Staatsblad n°. 265), tot aanwijzing 
van de vrijstellingen, bedoeld in artikel 
55 der Kieswet. S. 363 . 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 10 April 1930, n°. 1673, af
deeling Binnenlandsch Bestuur; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 Juni 1930, n°. 33) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
Minister van Staat, Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw, van 7 Augus
tus 1930, n°. 8298, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. I. In artikel 1 van Ons besluit vau 

27 Mei 1929 (Staatsblad n°. 265) tot aanwij
zing van de vrijstellingen, bedoeld in artikel 
55 der Kieswet, worden de woorden: ,, waar 
zij bevoegd zijn aan de stemming dee! te ne
men." vervangen door: waar zij bevoegd zijn 
aan de stemming dee! te nemen, of in eene 
aangrenzende gemeente. 

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

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

Het Loo, den 13den Augustus 1930. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Staat, 
M inister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw. 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

( Uitgeg . 4 September 1930.) 

14 Augustus 1930. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van Burgemeester en Wet;.. 
houders van Franeker dd. 15 Juli 1930, 
waarbij aan G. Koningsveld aldaar eene 
bouwvergunning is verleend. S. 364. 

Gesr,horst tot 1 Apil 1931. 

14 Augustus 1930. BESLUIT tot wijziging 
van den Algemeenen Maatregel van Be
stuur van 4 November 1929 (Staatsblad 
n°. 476) als bedoeld in de artikelen 7 
en 37, lste en 3de lid van de wet van 16 
Juli 1929 (Staatsblad n°. 388), houdende 
herziening van de financieele verhouding 
tusschen het Rij k en de gemeenten en wij
ziging van eenige bepalingen der Provin
ciale wet en der Gemeentewet. S. 365. 

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

Financien en van Onzen Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandche Zaken en Land
bouw van 22 Mei 1930, n°. 167, Afdeeling 
Generale Thesaurie, en van 19 Mei 1930, n°. 
5615, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gezien artikel XIII van de wet van 14 
J uni 1930 (Staatsblad n°. 246), houdende 
nadere wettelijke voorziening in verband met 
het in werking treden van de wet van 15 
Juli 1929 (Staatblad n° . 388) en houdende 
wijziging van die wet ; 

De Rijkscommissie van Advies voor de Ge
meentefinancien gehoord (adviezen van 29 
April 1930, n°. AB-9-8 en 30 Juli 1930, n°. 
AB-9- 11); 

Den Raad van ·state gehoord (advies van 
1 Juli 1930, n°. 35) ; 

Gezien het nader rapport van Ooze voor
noemde Ministers van 4 Augustus 1930, n°. 
70, Afdeeling Generale Thesaurie, en van 
9 Augustus 1930, n° . 9341, Afdeeling Bin
nenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. I. In Ons beluit van 4 November 
1929 (Staatsblad n°. 476) worden de volgende 
wijzigi ngen aangebracht: 

Arti kel 9 wordt gelezen als vol gt: 
1. De formule, vermeld in artikel 4 der 

wet, wordt voor de toepassing van dit be
s! uit herleid als volgt: 

u 
h X e 
b 
---x g = x. 

s 

2. In deze formule stelt voor: 
de letter u: het bedrag der volgens de af

gesloten, of voor zoover nog niet afgesloten 

voorloopig vastgestelde, gemeenterekeningen 
over 1926, 1927 en 1928 ten laste der ge
meente blijvende gewone uitgaven voor: 

politie, 
lager-onderwijs, voor zoover deze als ver

plichte uitgaven door de Lager-onderwijswet 
1920 op de gemeenten worden gelegd, 

armenzorg, met inbegrip van de voorzienin-
gen tegen werklooshe id; 

de letter h : het aantal inwoners der be
trokken gemeente op 31 December 1927 ; 

de letter b: het belastbaar inkomen volgens 
de kohieren der Rijksinkomstenbelasting voor 
de binnen het Rijk wonende natuurlijke per
sonen in de betrokken gemeente over het be
lastingjaar 1927/1928, berekend per aangesla
gene, vermeerderd met hetzel fde belastbaar 
inkomen, berekend per inwoner der betrokken 
gemeente op 31 December 1927; 

de letter e: het aantal inwoners der betrok
ken gemeente op 1 J anuari 1931 ; 

de letter s: de totale som der uitkomsten 
van het onderdeel der formule 

u 
h X e voor a lle gemeenten tezamen; 
-,; 

de letter g: de opbrengst van de in artikel 
12 der wet, onder a, bedoelde belasting over 
het dienstjaar 1931/1932, na aftrek van de 
uitkeeringen volgens artikel 19 der wet, ver
meerderd met die van de in artikel 12 der 
wet, onder b, bedoelde opcenten over het
zelfde dienstjaar, en verminderd met het be
drag der gezamenlijke uitkeeringen volgens 
artikel 3, letter a, der wet; 

de letter x: het voor iedere gemeente over 
het eerste jaar ter uitkeering beschikbaar 
zijnde bedrag. 

Artikel 37 vervalt. 
Artikel 39, derde a linea, wordt als volgt 

gelezen: 
voor de toepassing van de artikelen 4 en 6 

der wet en artikel 9 van dit besluit het aan
tal inwoners eener gemeente op 1 Januari 
1931 wordt gesteld op het aantal inwoners op 
1 Januari 1930, vermeerderd of verminderd 
met de gemiddelde toeneming of afneming 
der bevolking gedurende de laatste drie aan 
1 Januari 1930 voorafgaande kalenderjaren. 
Voor de onder paragraaf 4 van dit hoofdstuk 
vallende gemeenten, met uitzondering van de 
gemeenten wier grondgebied is gewijzigd bij 
de wet van 30 December 1926 (Staatsblad n°. 
453) en bij de wet van 2 Juli 1928 (Staats
blad n°. 214), wordt uitsluitend rekening ge
houden met het aantal inwoners op 1 J anuari 
'1930. 

Overgangsbepalin g. 

Art. II. 1. De opgaven. bedoeld in de 
artikelen 20 en 23 van Ons beslui t van 4 No
vember 1929 (Staatsblad n°. 476), door de 
gemeentebesturen van B1·eskens en Groede, 
gezonden aan Gedeputeerde Staten van Zee
land en de bes! uiten van dit College tot vast;.. 
stelling van het bedrag in artikel 9 van bo
vengemeld besluit voorgesteld door de letter 
u en van de bedragen, bedoeld in de artikelen 
17 en 18 van bovengemeld besluit, betref
fende de gemeenten Breskens en Groede zijn 
vervallen. 

l 
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2. Onze Ministers met de uitvoering van 
de wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 
388) belast, stellen opnieuw den vorm vast 
van de opgaven door de gemeentebesturen 
van Breskens en G,·oede in te zenden ter uit
voering van de artikelen 20 en 23 van Ons 
besluit van 4 November 1929 (Staatsblad 
n°. 476). 

3. De gemeentebesturen van Breskens en 
Groede zenden de in het vor ig lid bedoelde 
opgaven aan Gedeputeerde Staten van Z ee
land voor 1 October 1930. 

4. Gedeputeerde Staten van Zeeland stel
len het be<lrag in artikel 9 voorgesteld door 
de letter u en de bedragen, bedoeld in de ar
t ikelen 17 en 18 voor de gemeenten Breskens 
en Groede vast v66r 15 November 1930. 

5. Ons besluit van 4 November 1929 
(Staatsblad n°. 476) vindt -voor deze nadere 
opgaven en besluiten van Gedeputeerde Sta
ten voorts overeenkomstig toepassing. 

Art. III. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van den tweeclen <lag volgende op 
<lien zijner afkondiging. 

Onze Minister van Financien en van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw zijn, ieder 
voor zooveel hem aangaat, belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden gepl aatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State 
en aan de Rijkscommissie van Advies voor de 
Gemeentefinancien. 

Het Loo, den 14clen Augustus 1930. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Financien, de Gee r. 
De Minister van Staal, 

llliniste,· van Binnenla,ndsche Zaken 
en Landbouw, 

Ruys de Beerenbrouck. 
(Uitgeg. 2 September 1930.) 

14 Augustus 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art . 106.) 

Een gemeenteverordening, waarbij is be
paald dat aan de ambtenaren enz. der 
gemeente bij het bereiken van den 65-
jarigen leeftijd eervol ontslag wordt ver
leend, kan niet in den weg staan aan de 
bevoegdheid van Ged. Staten om, waar 
het betreft het ontslag van den gemeente
ontvanger, aan het dvsbetreffend raads
besluit goedkeuring te onthouden, indien 
daartoe termen aanwezig mochten zijn. 

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

den Raad der gemeente Nijmegen tegen het 
besluit van Ged. Staten van Gelderland van 
23 April 1930, n°. XIV, Kabinet, waarbij 
goedkeuring is on thou cl en aan het raadsbesl ui t 
van 19 Maart te voren tot het aan C. M. V. 
Roothaan, anders clan overeenkomst ig eigen 
verzoek, verleenen van eervol onts l ag a ls ont
vanger dier ge1neente; 

Den Raad van State, Afdeeli ng voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, acl vies van 23 
Juli 1930, n°. 478; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenla nclsche Zaken en 
Landbouw, van 9 Augustus 1930, n°. 9043, 
Afdeeling B.B. ; 

0. dat de R aad van Nijmegen in zijne verga
dering van 19 Maart 1930 heeft besloten uit
drukkelijk en nadrukkelijk op grond van het 
na te melden raadsbesluit van 13 November 
1929 aan C. M. V. Roothaan, ontvanger der 
gemeente, met ingang van een nader te be
palen datum uit ziine betrekking eervol ont
slag te verleenen , zu l ks uit overweging, dat de 
genoemde functionaris op 21 Februari 1930 
den leeftijd van 65 jaren heeft bereikt ; dat bij 
raadsbesluit van 13 November 1929 were! be
paald, dat van 1 Januari 1930 af aan de amb
tenaren en werklieden cler gemeente en aan 
het onderwijzenrl personae! bij het openbaar 
lager, middelbaar en hooger onderwijs bij het 
bereiken van den 65-jarigen leeftijd eervol 
ontslag worclt verleend; dat de Heer Root
haan geen ontsl ag uit den gemeented-ienst 
vraagt; 

dat Ged. Staten van Gelderlancl bij hun be
sluit van 23 April 1930, n° . XIV (Kabinet) 
aan dit besluit hunne goeclkeuring hebben ont
houden uit overweging, dat de Heer Roothaan 
geen ontslag uit den gemeentedienst heeft ge
vraagd en derhal ve het bedoelde raadsbesl uit 
van 19 Maart hunne goedkeuring behoeft; clat 
geen enkel antler motief voor het bedoelde ont
slag wordt aangevoercl dan juist de a lgemeene 
regeling, vervat in het raaclsbesluit van 13 
November 1929; dat intusschen deze alge
meene regeling Ged. Staten bij hunne beslis
sing omtrent het onderwerpelijke ontslag niet 
kan binden, aangezien, inclien het anders was, 
het voorschrift van art. 106, lid 2 der Ge
meentewet, met betrekking tot den eisch van 
goedkeuring, zonder eenige beteekenis zou zij n; 
clat de heer Roothaan - blijkens brief van 
Burgemeester en Wethouclers van 31 December 
1929, n°. 162, Afcleeling Kabinet - zijne be
trekking nog tot vo lkomen tevredenhe id ver
vult · 

dat van het beslu it van Ged. Staten de R aad 
van Nijmegen bij Ons in beroep is gekomen; 

0. dat weliswaar bij besluit van den Raad 
der gemeente Nijmegen is bepaald, clat van 1 
J anuari 1930 a£ aan de ambtenaren en werk
lieden der gemeente en aan het onclerwijzend 
personeel bij het openbaar lager, midclelbaar 
en hooger onderwijs bij het bereiken van den 
65-jarigen leeftijd eervol ontslag worclt vcr
leend, <loch dat deze vernrdening niet in den 
weg kan staan aan de op art. 106, 2e lid, cler 
Gemeentewet steunende bevoegdheid van Geel. 
Staten om, waar het betreft het ontslag van 
den gemeente-ontvanger, aan het desbetreffen
de raadsbeslui t de goedkeuring te onthouden, 
indien daartoe termen aanwezig mochten zijn; 

dat blijkens de stukken de belanghebbencle 
zijne betrekking nog tot volkomen tevreden
heicl vervult, terwijl in de openbare vergade
ring van de Afdeeling van den Raad van 
State, voor de Geschillen van Bestuur, waar in 
over deze zaak verslag is uitgebracht, van de 
zij de van het gemeentebestuur van Nijmegen 
uitdrukkelijk is verklaard, dat, indien in de 
bovengenoemdc verordening de mogelijkheid 
va n ui tzondering ware toegelaten, daarvan in 
<lit geval zeker gebruik zou zijn gemaakt; 

dat onder deze omstandigheden, nu blijkens 
het hiervoren overwogene, Ged. Staten bij de 
beoordeeling van het onderwerpel ijke ontslag 
door de bedoelde verordening niet zijn gebon-
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den, door dit 0oliege terecht daaraan hunne 
goedkeuring is onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

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

15 Augustus 1930. BESLUIT tot aanvulling 
van het Koninklijk Besluit van 25 Augus
tus 1925 (Staatsblad n°. 365), tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 170 der Hooger
Onderwijswet van het ,,Foods ten behoeve 
van de Indologische s tudien aan de 
Rijksuniversiteit te Utrecht", als bevoegd 
om bij de faculteiten der rechtsgeleerdheid 
en der letteren en wijsbegeerte aan de 
Rijksuuiversiteit te Utrecht bijzondere 
leers oelen te vestigen. . 366 . 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
26 Juni 1930, n°. 27903, afdeeling Hooger Onder
wijs; 
· Gelet op de artikelen 170-172 der Hooger

Onderwijswet ; 
Den Raad van State gehoord ( advies van 

29 Juli 1930, n°. 20); 
Gel• t op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 9 Augustus 1930, n°. 
3565, afdeeling Hooger Onder~js : 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
In Ons besluit van 25 Augustus 1925 (S!aats

blad n°. 365), tot aanwijzing overeenkomstig 
artikel 170 der Hooger-Onderwijswet van het 
,,Foods ten behoeve van de Indologische studien 
aan de Rijksuuiversiteit te Utrecht" als be ·oegd 
om bij de faculteiten der rechtsgeleerdheid en 
der letteren en wijsbegeerte aan de Rijksuni
versiteit te Utrecht bijzondere leerstoelen te 
vestigen, wordt sub II de punt achter ,,g. de 
archaeo .ogie van ederlandsch-Indie" ver
vangen door eene punt-komma, en daaraan 
wordt toegevoegd: h. de Japansche taal- en 
letterkunde. 

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

Het Loo, den 15den Augustus 1930. 
WILRELMIN A. 

De Minister van Onderwijs, 
Kuns/en en Wetenschappen, 

J. T e rpstr a . 
(Uitgeg. 2 Sept. 1930.) 

18 Atigustus 1930. BESLUIT tot nadere aan
vulling van het bij Koninklijk Besluit van 
20 Maart 1930 (Staatsblad n°, 98) gewij
zigd en aangevuld Besluit van 30 Novem
ber 1926 (Staatsblad n°. 384) ter uitvoe
ring van de artikelen 1, 6a, en lla der 
Consulaire Wet. S. 367. 

Wij WILHELML A, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Bui tenlandsche Zaken van 7 Juni 1930, Af
deeling Juridische Za ken, n° . 16568, en van 
Justitie van 14 Juni 1930, l ste Afdeeling C., 
n° . 972 ; 

0. dat het wenschelijk is het bij Koninklijk 
besluit van 20 Maart 1930 (Staatsblad n°, 
98) gewijzigd en aangevuld Koninklijk besluit 
van 19 November 1926 (Staatsblad n° , 384) , 
ter uitvoering van de artikelen 1, 6a en lla 
der consulaire wet, nader aan te vullen ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
den 22 Juli 1930, n° . 16); 

Gelet op het nader rapport van Ooze voor
noemde Ministers van 4 Augustus 1930, Af
deeling Juridische Zaken, n° . 23879, en van 
12 Augustus 1930, lste Afdeeling C. , n° . 827 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
In artikel 2 van het bij Koninklijk besluit 

van 20 Maart 1930 (S taatsblad n°. 98) ge
wijzigd en aangevuld Koninklijk beslui t van 
19 November 1926 (Staatsblad n°. 384), ter 
uitvoering van de artikelen 1, ,6a en lla der 
Consulaire Wet, wordt tusschen de consulaire 
posten Duisburg-R uhrort en Emden, in plaats 
Yan Dii.ssel<l,orf en de daaropvolgende ressorts
bepaling en omschrijving van bevoegdheid, ge
lezen: ,,Dusseldorp, ( ressort Stadtkreis Dus
seldorp, Landkreis Dusseldorp-M ettmann, 
Stadtkreis S olingen, Landkreis Solingen-Len
nep, de ,.Stadtkreise" R emscheid, Barmen
Elber/eld, M unchen-Gladbach-Rheidt , Kre
/ eld,.Uerdingen en Vierssen, Landkreis Gre
venbroich-Neuss en Stadtkreis Neuss): 

De bevoegdheid om de tu chenkomst te 
verleenen bij de artikelen 99-104 B . W. aan 
den K antonrechter opgedragen, om de akte 
van den burgerlijken stand op te maken, be
doeld in artikel 126, 2° ., B . W. en om den 
eed af te nemen genoemd in artikel 419 B. W. 

Onze Ministers van Buitenlandsche- Zaken 
en van Justitie zijn, ieder voor zooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van <lit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Algemeene R ekenkamer en aan 
den R aad van State. 

H et Loo, den 18den Augustus 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van B uitenlandsche Zaken, 
B e e l a e r t s v a n B l o k l a n d. 

D e M inister van J ustitie, J. Donn er. 
(Uitgeg. 18 S eptemb er 1930. ) 

18 Angustus 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Nijverheidsonderwijswet Art. 22.) 

Verlo! tot afwezigheid, waarvan sprake 
is in de artt. 28 vlg. K. B. 31 Mei 1926, 
S. 159, moet worden aangemerkt als een 
recht van belanghcbbenden om uit hunne 
betrekkinir a fwezig te zijn en behoort dus 
in het ,i]gemeen niet t.egen hun wil te wor
den verleend. Een ongevraagd verlof, waar
bij aan a ppellante de uitoefening van hare 
functie als direct.rice feiteli_jk wordt, ver
boden, is in wezen niet anders te beschou
wen dan als eene schorsing, die slechts kan 
plaats hebben, ingevolge· art. 22 2° lid, 
nadat de inspecteur is gehoord. Daar <lit 
laatste niet is geschied, kan reeds op <lien 
grond het bestreden besluit niet worden 
gehandhaafd. 

Zie nog K. B. 7 Maart 1930. A. B. 1930, 
blz. 180. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Mejuffrouw G. N. B ader , directrice van de 
Vakschool voor Meisjes te 's Gravenhage, te
gen het besluit van het Bestuur dezer school 
van 24 April 1930, N°. 730, waarbij haar 
voor onbepaalden tijd ongevraagd ziekteverlof 
is verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bes tuur , gehoord, adviezen van 9 
Juli 1930, N °. 462, en 30 Juli 1930, N °. 
462/92; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 12 
Augustus 1930, N °. 12545, a fdeeling Nijver
heidsonderwij ; 

0. dat het Bestuur van de van Rijkswege 
gesubsid ieerde 's Gravenhaagsche Vakschool 
voor Meisjes bij aangeteekend schrijven van 
24 April 1930, N °. 730, aan Mejuffrouw G. 
N. B ader, directrice dezer school , heeft mede
gedeelcl, dat het B estuur op grnnd van het 
resultaat van het geneeskundi g onderzoek door 
Dr. Bol ten, psychiater en neuroloog van de 
gemeenteziekenhuizen te 's Gravenhage inge
steld , besloten heeft haar met ingang van 2'4 
April 1930 voor onbepaalden t ijd ongevraagd 
ziekteverlof te verleenen; dat het vel'lof door 
haar buiten de school moest worden doorge
bracht; dat het Bestuur van meening was, dat 
het in het belang van de school en van de 
geadresseerde zel ve was, indien zij na de va
cantie niet meer in de school terugkwam ; dat 
zij verzocht werd de sleutel s v66r Dinsdag 29 
April 1930 in te leveren of te doen inl everen 
aan de secretaresse, met wie zij schriftelijk in 
overleg kon treden omtrent den meest gelegen 
t ijd om hare benoodigdheden te doen afh alen; 

dat van dit besluit Mejuffrouw G. N. Bader 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat het haar wil voorkomen, dat het besluit 
van het Bestuur, neergelegd in zijn brief van 
24 April 1930, N °. 730, waarbij , zonder eenige 
voorafgaande waarschuwing midden in de va
cantie, aan haar de verdere uitoe fening harer 
functie en de toegang tot het gebouw, waarin 
haar woning is gelegen, wordt ontzegd, niet 
slechts met alle redelijkheid in strijd is, <loch 
ook rechtstreeks ingaat tegen de bepalingen 
van den bij Ons gewijzigd besluit van 31 Mei 
1926, S . 159, vastgestelden algemeenen rnaat
regel van bestuur; dat deze maatregel van 
bestuur in de artt. 28 tot en met 33 een aan
tal voorschriften bevat orntrent de gevallen, 
waarin aan directeuren en leeraren van Nij
verheidsscholen verlof kan worden verleend, 
welke geen twij fel overlaten, of deze voor
schriften kennen geen a ntler verlof clan een 
verlof, da t op aanvrage van den belangheb
bende wordt verleend ; clat van een onge
vraagd verlof nergens sprake is; dat dit laat
ste volkomen begrijpelijk is; dat een onge
vraagd verlof in het wezen der zaak het ka
rakter eener schorsing draagt; dat voor deze 
schorsing de bedoelde a lgerneene rnaatregel 
uitvoerige voorschriften geeft; dat zij in het 
onderwerpelijke geval alleen mogelijk zou zijn 
geweest met toepassing van het bepaalde bij 
a rt. 39 sub c van den algemeenen maatregel , 
dat schorsing vergunt ,, wanneer sohorsing 
naar het oordeel van het tot schorsing bevoegd 
orgaan wordt gevorderd door het belang van 

den dienst"; dat mede uit de wijze, waarop 
het door het Bestuur genomen bes luit van 24 
April 1930, 0

• 730, is gemotiveerd .en vooral 
in verband met de daaraan verbonden ontzeg
ging van den toegang tot de school, dan ook 
duidelijk blijkt, dat hier onder den naam van 
ongevraagd verlof in werkelijkheid eene schor
sing op grond van de bepaling van art. 39 
sub c is uitgesprnken; dat aan een maatregel, 
die in het wezen de r zaak eene schors ing is, 
<lit karakter niet kan worden ontnomen door 
aan dien maatregel een anderen naam te ge
ven; dat, indien <lit mogelijk was, geheel de 
rngeling der rnchtspos itie van het personeel 
der Nijverheidsschol en, door Ons bij Ons aan
gehaald besluit met zooveel zorg geregeld, tot 
eene aanfluiting zou kunnen worden gemaakt; 
dat een schoolbestuur dim slechts voor een in 
die bes lui ten aan allerlei voorwaarden ge
bonden maatregel een anderen naam h ad te 
bedenken, om van al deze bepalingen vrij te 
zijn ; dat daarom ook hier zal moeten gelden, 
dat het de vraag is, welke maatregel inder
daad i genomen en niet welken naam men 
daaraan gelieft te geven; dat het h. i. rnits
dien op te vatten besluit, naar haar voorkomt, 
behoort te worden vernietigd, l e. omdat het 
Bestuur bij de toezending van <lit bes! ui t ver
zuirnd heeft te voldoen aan het voorschrift 
der laatste zi nsnede van het eerste l i rl van 
art. 40 van den meer aangehaalden algernee
nen maatregel van bestuur, 2e. omdat het 
Bestuur in gebreke is gebleven om te voldoen 
aan de bepaling van het tweede lid va n art. 
22 der N ijverheidsonderwijswet, di e voor
schrijft, dat geen schorsing mag plaats hebben, 
zonder den Inspecteur te hebben gehoord, 3e. 
orndat het Bestuur de schorsing heeft uitge
sproken zonder haar, appellante, vooraf in de 
gelegenheid te hebben gesteld zich te verant
woorden (art. 24 lid B der gemelde wet), 4e. 
omdat uit niets 1s gebleken, dat de gemelde 
schorsing inderdaad door het belang van den 
dienst wordt gevorderd; 

0 . dat verlof tot afwezigheid, waarvan in 
de artt. 28 en volgende van Ons gewijzi gd be
sluit van 31 Mei 1926, S. 159, sprake is, moet 
worden aangemerkt a ls een recht van de be
langhebbenden om in de daar gemelde geval
len uit hunne betrekking afwezig te zijn ; 

dat hieruit volgt, dat zoodanig verlof in het 
algemeen niet tegen den wil van de daarbij 
betrokkenen behoort te worden verleend; 

dat een ongevraagd verlof, als in dit geval 
is gegeven, waarbij aan de appellante de uit
oefening van hare functie als directr ice van 
de 's Gravenhaagsche V akschool voor Meisjes 
feitelijk wordt verboden, in wezen niet anders 
is te beschouwen dan a ls eene schorsing van 
de belanghebbende in hare voormelde functie, 
in den zin als bij art. 39 van Ons meergemeld 
besluit bedoeld; 

da t krachtens a rt . 22, 2de lid, der Nijver
heidsondenvijswet schorsi ag van een directeur 
slechts kan pl aats hebben, den Inspecteur ge
hoord · 

dat 'blijkens de overgelegde ambtsberichten 
<lit laatste niet is geschied; 

dat reeds op dien grond het bestreden be
sl uit niet kaa worden gehandhaafd; 

Gezien de Nijverheidsonderwijswet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
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het bij aangeteekend schrijven van 24 Apri l 
1930, N°. 730, aan de appellante kenbaa r ge
maakte besluit van het Bestuur van de 's Gra
venhaagsche Vakschool voor Meisjes, waarbij 
haar voor onbepaalden tijd ongevraagd ziekte
verlof is verleend, te vernietigen. 

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

19 Augustus 1930. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 26 Maart 1928 te 's-Gravenhage tus
schen N ederland en Groot-Britannie en 
Noord-l erland gesloten Verdrag tot na
dere vaststelling van een gedeelte der 
grens tusschen het Nederlandsche gebied 
op het eiland B orneo en Sera,wak (Staats
blad 1930, n°. 86). S. 368. 

Wij WILHELMI A, enz.; 

Gezien de Wet van den 19den Maart 1930 
(Staatsblad n°. 86), houdende goodkeuring 
van het op 26 Maart 1928 te 's-Gravenhage 
tusschen Nederla.nd en Groot-Britannie en 
Noord-l erland gesloten Verdrag tot nadere 
vaststelling van een gedeelte der grens tus
schen het Nederlandsche gebied op het eiland 
Borneo en Serawak, van welk Verdrag een 
afdruk bij dit Besluit is gevoegd; 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van dat Verdrag op 6 Augustus 1930 te 
's-G,·avenhage zijn uitgewisseld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 12den Augus
tus 1930, Directie van het Protocol, n°. 17952; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenbedoeld Verdrag te doen bekend ma

ken door de plaatsing van dit Besluit in het 
Staatsblad. 1 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereicht. 

H et Loo, den 19den Augustus 1930. 
WILHELMINA. 

De Ministe,• van Buitenlandsche Zaken, 
D e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Uitgeg. 2 S eptember 1930.) 

19 Augustus 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet houdende algemeene regelen Water
staatsbestuur Art. 22.) 

Waar het algemeen belang in den zin 
van art. 22, hetwelk is te verstaan in den 
zin van het belang van het, geheel in tegen
stelling met dat der deelen, zich niet ver
zet tegen be-ualing van oon polder met 
ruwoliemotoren in plaats van door middel 
van electromotoren , als door Ged. Staten 
gewenscht, heeft dit college ten onrechte 
op grond van strijd met het algemeen be
Jang het desbetreffend besluit van het pol
derbestuur vernietigd. Daaraan doet met 
af dat het besluit in strijd is met het be-

1 Zie voor de Nederlandsche en Engelsche 
tekst de wet van 19 Maart 1930, S . 86. 

lang van de gemeente en haar electrici
teitsbedrijf, ook al moge electrische be
maling ook voor den polder zelf de voor
keur verdienen boven eene met ruwolie
motoren. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

het bestuur van den polder Waal en Burg op 
Texel, door de Ingelanden P. J. Keyser en 
J . H . Everts en door P. Eelman Jbzn . en 12 
andere ingelanden van dien polder tegen het 
besluit van Ged. Staten van oord-Holl and 
van 23 J anuari 1929, n°. 158, houdende ver
nietiging van het besluit van Hoofdingelanden 
van den polder Waal en Burg op Texel van 
1 December 1928, voor zoover dit strekt tot 
bepal ing van de wijze, waarop de polder zal 
worden bemalen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 18 
December 1929, n°. 901; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 12 Augustu 1930, n°. 425, 
Afd. Waterstaatsrecht; 
· 0. dat de vergadering van hoofd ingelanden 

van den polder ,,Waal en Burg" te Texel bij 
besluit van 1 December 1928 o. m. heeft be
sloten de bemaling van den polder ,,Waal en 
Burg" te doen geschieden door middel van 
twee Thomas en-motoren en twee Stork's ho
rizontale schroefpompen; 

dat Ged. Staten van Noord-Holl and bij be
sluit van 23 Januari 1929, n°. 158, voor
noemd besluit hebben vernietigd wegens strijd 
met het algemeen belang en met het belang 
van den polder het Burger N ieuwland en van 
het waterschap de Dertig Gemeenschappelijke 
Polders op Texel ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat bij hunne beschikking Yan 18 J uli 1928, 
n°. 169, aan een door het Bestuur van den pol
der Waal en Burg op Texel op grond van art. 
5 der provinciale Toezichtverordening op den 
Waterstaat aan hun college ter goedkeuri ng 
toegezonden ontwerp met toelichting van de 
stichting van eene bemalingsinrichting, be
staande uit twee Stork's horizontale schroef
pompen, aangedreven door twee Brons olie
motoren, goedkeuring is onthouden uit over
weging, dat op Texel eene N aamlooze Ven
nootschap is opgericht, waarin de gemeente 
99 % der aandeelen bezit, die ten doe! heeft 
het eiland van electrischen stroom te voorzien, 
en dat vermeerdering van stroom levering der 
daartoe ge tichte centrale, waardoor hare le
vensvatbaarheid wordt verhoogd, dientenge 
volge geacht moet worden te zijn in het belang 
zoowel van de gi;,m.eente als van hare ingeze
tenen; dat dus het algemeen belang mee
brengt, dat in eene nieuw te stichten bema-
1 ingsinrichting van eenige beteekenis electri
sche beweegkracht wordt toegepast, indien di t 
althans met de belangen van het waterschap, 
waarvoor de bemali ng dienen moet, vereenig
baar is ; dat aan deze laatste voorwaarde in 
het onderhavige geval wordt voldaan, aange
zien het belang van den polder Waal en Burg 
op Texel zich tegen toerusting van zijne thans 
te stichten oomalingsinrichting met electrische 
krachtwerktuigen niet verzet; dat integendool 
uit technisch oogpunt in dit geval electrische 
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bemaling boven bemaling met oliemotoren 
moet worden verkozen wegens het eenvoudi
ger bedrijf en de grootere bedrijfszekerheid 
van electromotoren, alsook wegens het feit, 
dat de bediening van deze motoren minder 
vakkennis vereischt dan die van ol iernotoren ; 
dat een en ander te rneer klemt, omdat in het 
onderhavige geval uit financieel oogpunt voor 
de aandrijving der bemalingsinrichting door 
oliemotoren boven die door electromotoren 
geen voorkeur behoeft te bestaan; dat immers 
de door het Pol derbestuur ove1·gelegde bere
keningen, waaruit eene voorkeur voor bema
ling met oliemotoren zou moeten voortvloeien, 
aanvechtbaar zijn, en de door deskundigen op
gemaakte exploitatierekeningen er eerder op 
wijzen, dat electrische beweegkracht voordee
liger zal blijken; dat dus zoowel het a lgemeen 
belang als het belang van den polder Waal 
en Burg in het bijzonder meebrengen, dat de 
nieuwe bemalingsinrichting van electrische be
weegkracht wordt voorz ien ; dat vervolgens 
door Hoofdingelanden van <li en polder het 
bovenvermelde besluit van 1 December 1928 
is genomen; dat <lit besluit, voor zoover het 
strekt tot bepaling van de wijze , waarop de 
genoemde polder zal warden bemalen, bij · 
hunne beschikking van 19 December 1928, 
n°. 161, krachtens art. 27 der Waterstaatswet 
1900 is geschorst; dat tegen de wijze van be
maling, in <lit besluit bedoeld en in twee door 
het Polderbestuur bij brieven van 28 Novem
ber en 5 December 1928 overgelegde rappor
ten van den Nijverheidsconsulent voor het 
·westen des Lands, dd. 20 en 30 November 
1928, toegelicht geheel dezelfde bezwaren be
staan als die, welke hun College aanleiding 
hebben gegeven bij de beschikking van 18 
Juli 1928, n°. 169, aan een ontwerp met toe
lichting voor de stichting van eene door olie
motoren aangedreven bemalingsinrichting 
goedkeuring te onthouden ; dat het polderbe
stuur weliswaar getracht heeft door overleg
ging door de bovenbedoelde rapporten van 
den Nijverheidsconsulent voor het Westen des 
Lands aannemelijk te maken, dat de keuze 
van oliemotoren voor de aandrijving der be
malingsinrichting van den polder de voorkeur 
zou verdienen; <loch dat het bestuur daarin 
niet is geslaagd; dat integendeel de bereke
ningen van den Nijverheidsconsulent op ver
schillende onjuiste gegevens steunen en van 
onjuiste veronderstellingen uitgaan; dat b.v. 
de exploitatieberekening van een electrisch 
gemaal niet met een bedrag voor rente en af
schrijving van eene machinistwoning had moe
ten zijn belast, aangezien de bouw van zulk 
eene woning, gelet op de Jigging van het ge
maal ten opzichte van de bebouwing in de 
omgeving, niet noodzakel ijk is; dat verder, 
ofschoon een oliemotor veel meer vakkunclige 
bediening behoeft clan een electromotor en bo
vendien een electrisch gemaal van den ge
dachten omvang geen voortdurende bewaking 
noodig heeft, voor bedieningskosten bij elec
trische bemaling een hooger bedrag wordt 
aangenomen dan bij oliebemaling, terwijl toch 
voor de bediening van een electrisch gemaal 
met een vrij belangrijk lager bedrag clan dat 
hetwelk daarvoor is uitgetrokken, zal kunnen 
warden volstaan en daarentegen voor die van 
een oliegemaal op een hooger bedrag clan het 

daarvoor geraamde te rekenen valt; dat reeds 
op grond van het bovenstaande alleen moet 
warden aangenomen, dat de verhouding der 
exploitatiekosten van electrische bemaling tot 
die van oliebemaling ten gunste van electri
sche bernaling is; dat bovendien de in de be
rekeningen van den Nijverheidsconsulent aan
genomen afschrijvingstermijnen hun coll ege 
niet juist v-0orkomen, en toepassing van de 
door hun college als regel toegepaste termij 
nen de verhouding der exploitatiekosten op
nieuw met een aanzienl ijk bedrag in het voor
deel van electrische bemaling wijzigt; dat 
eindelijk ook met het oog op de mogelijkheid 
van prijsstijging der te bezigen brandstof olie
bemaling niet boven electrische bemaling te 
verkiezen is, aangezien eenerzijds de verbeter
de wijze van kolenwinning en de daarmede 
verband houdende grootere procluctie, gevoegd 
bij het fe it, dat tegenwoordig ook minder
waardige kolen met voordeel verhrand kunnen 
warden, geen aanleiding geven om eene aan
merkelijk blijvende verhooging van de kolen
prijzen te verwachten, terwijl anderzijds onder 
abnormale omstandigheden, zooals de ervaring 
geleerd heeft, zal warden getracht in elk geval 
de electrische centrales van brandstof te voor
zien en onder zulke omstandigheden ook de 
prijs van olie belangrijk zal stijgen; dat der
halve aan de overgelegde rapporten elke be
teekenis moet worden ontzegd en hun college 
nog ten voile de rneening handhaaft, dat elec
trische bemaling, welke in het algemeen be
Jang van het eiland Texel de voorkeur ver
dient en uit technische overwegingen voor den 
polder te verkiezen is, ook in financieel en 
economisch opzicht voordeeliger is clan bema
ling met ol iemotoren; clat daaruit volgt, dat 
ook het belang van den polder het Burger 
Nieuwland, zoomecle van de tot het waterschap. 
i:le Dertig Gemeenschappelijke Polders op 
Texel behoorende polders genaamd, de Koog, 
Everstekoog en het Gerritsland, alsook van de 
I;>omein- ·of Mientgronden, welke polders en 
gronden alle door den polder Waal en Burg· 
op Texel bemalen moeten worden, medebrengt, 
dat de keuze op electrische bemaling behoort 
te vallen; dat mitsdien Hoofdingelanden van 
den polder Waal en Burg op Texel, door niet-
temin op grond van onjuiste berekeningen en, 
in strijd met de hun duidelijk kenbaar ge
rnaakte zienswijze van hun college tot bema-
ling door oliemotoren t-e besluiten, in strijd: 
gehandeld hebben met het algemeen belang, 
hetwelk bij eene behoorlijke electriciteitsvoor
~iening van het eiland Texel betrokken is en, 
met het belang o. a. van den polder het Bur
ger Nieuwland en van het waterschap de Der-. 
tig Gemeenschappelijke Polders op Texel; 

dat van dit besluit het Bestuur van den pol
der Waal en Burg op Texel, de ingelanden 
P. J. Keijser en J. H. Everts, alsmede P . 
Eelman Jbzn. en 12 andere ingelanden van
dien polder, bij Ons in beroep zijn gekomen, 
met verzoek het besluit van Geel. Staten te, 
vernietigen; . 

0. dat het bovenverrnelde besluit van de. 
vergadering va·n hoofdingelanden niet in strijd· 
is met eene wet, eenen algerneenen maatregel 
van bestuur, eene provinciale verordening of 
de inrichting van de ins telling; 

dat het besluit ook niet in strijd is met he 
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algemeen belang, het provi nciaal bel ang of 
dat van een ander waterschap, veenschap of 
veenpolder; 

dat bepaaldelijk het algerneen belang in den 
zin van art. 22 der W aterstaatswet 1900, het
welk blijkens de geschiedenis der bepaling is 
te verstaan in den zin van het belang van het 
gehee] in tegenstelling met dat der deelen, 
zich niet verzet tegen bemaling met ruwolie-
motoren; . 

dat ook geen strijd aanwezig is met het be
Jang van den polder het Burger Nieuwland 
en van het waterschap de Dertig Gemeen
schappelij ke Polders op Texel, daar blijkens 
het rapport van den H oofdingen ieur-Directt=~ur 
van den Rijkswaterstaat, ook indien oliemo
toren worden toegepast, in de a fwatering op 
afdoende wijze zal worden voorzien en niet 
aannemelijk is gemaakt, dat er uit financieel 
oogpunt strijd is met laatstbedoeld belang ; 

dat mitsdien, a l moge het besluit van de 
hoofdingelanden in strijd zijn met het belang 
van de gemeente Texel en haar electriciteits
bedrijf, en al moge electrische bemaling ook 
voor den polder zelf de voorkeur verdienen 
boven eene bemaling met ruwoliemotoren, 
Ged. Staten ten onrechte met toepassing van 
de hun in art. 22 der W aterstaatswet 1900 ge
geven bevoegdheid, het besluit van de verga
dering van hoofdingelanden van 1 December 
1928 hebben vernietigd ; 

Gezien de Waterstaatswet 1900 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het bestreden besluit van Ged. Staten van 
Noord-Holl and te vernietigen. 

Onze Minister van W aterstaat is bel ast, enz. 
(A. B .) 

20 Augustus 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Motor- en Rijwielreglement Art. 36.) 

Wegen met eene voor het rijverkeer be
schikbare breedte van 3.70 M.-5.10 M. 
komen niet voor eene indeeling in de IIe 
klasse in aanmerking. 

Tot indeeling van een weg, die slechts 
mar een deel, binnen de bebouwde kom der 
gemeente ligt, is de gemeenteraad niet be
voegd. Evenmin is de Raad bevoegd tot 
indeeling in de IIe klasse van niet m et 
name genoemde weggedeelten ,,voorzoover 
zij doorgaande verbinding geven" tusschen 
de in het raadsbesluit vooraf genoemde 
wegen, aangezien de evengenoemde restric
tie dermate vaag en rekbaar is dat, in strijd 
met de kennelijke bedoeling van het raads
besluit, vrijwel alle wegen in de bebouwde 
kom der gemeente onder deze bepaling 
zouden vallen. 

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

Onzen Commissaris in de provincie Zeeland, 
tegen het besluit van den R aad der gem. 
Goes van 17 Oct. 1929, n°. 17, tot het intrek
ken van het besluit van 28 September 1928, 
n°. 16c, en tot indeeling van wegen overeen
komstig het bepaalde in art. 36 van het Mo
tor- en Rijwielreglement ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 23 
.Juli 1930, n°. 506 ; · 

Op de voordracht van Onzen lVIinister van 
Waterstaat van 13 Augustus 1930, n°. 446, 
Afd. Waterstaatsrecht; 

0. dat de Raad van Goes in zijne vergade
ring van 17 October 1929 heeft besloten: 

A . in te trekken zijn besluit van 28 Sep
tember 1928, n°. 16c, waarbij eenige wegen, 
hoofdzakelijk voor het doorgaand verkeer be
stemd, volgens a rt. 36 van het Motor- en Rij 
wielreglement werden ingedeeld in klasse II 
en de overige gemeentewegen binnen de be
bouwde kom in de Ille klasse ; 

B . overeenkomstig het bepaalde in art. 36 
voornoemd in te deelen: · 

a. in klasse II : 
de Wilhelminastraat; de Laurens-Pieter

van-de-Spiegelstraat; den Westwal van de Koe
poort af tot aan den dam door de Westvest ; 
de dam door de Westvest; den W estsingel van 
den dam door de Westvest af tot aan den 
's H eer-H endrikskinderendijk ; de Middelburg
sche straat; de Voorstad; het Rimmel and
plein; de Rimmel andstraat; den Oostsingel ; 
de J . A. van de1· Goeskade; den Westhaven
dijk ; de Zaagmolenstraat ; de Westerstraat; 
den ' s H eer-H endrikkinderendijk; de Ganze 
poortstraat; het Oostelijk dee! van de Klok
straat; de Lange K erkstraat; de Groote 
Markt; den Stationsweg; de Terwelstraat; 
de niet met name genoemde weggedeelte11 
voor zooveel ze doorgaande verbinding geven 
tusschen de we gen bovengenoemd; 

b. in kl asse III : 
alle overige gemeentewegen, welke zich be

vinden binnen de bebouwde kom der ge
meente; 

dat van dit besluit Onze Commissaris in de 
provincie Zeeland bij Ons in beroep is geko
men, in eene nadere memorie aanvoerende: 
I. dat van de in a fwijking van het Raadsbe
sluit van 28 September 1928, n°. 16c, door 
den R aad thans bovendien in de tweede klasse 
ingedeelde wegen de weg in de Voorstad (voor 
zoover a l thans betreft het versmalde gedeel te 
daarvan), de Ganzepoortstraat en de Klok
straat (Oostelijk dee!) voor indeeling in de 
tweede klasse niet in aanmerking komen; dat 
de ger inge breedte dier wegen of weggedeel
ten hen voor het verkeer met zware en breede 
mptorrijtuigen, waartoe hunne indeeling in de 
tweede kl asse a lsdan de mogelijkheid zou 
openen, geheel ongeschikt maakt; dat deze 
wegen of weggedeelten zijns inziens da n ook 
slechts kunnen worden ingedeeld in de derde 
klasse; 

II. dat ingevolge het bepaalde in art. 36, 
lid 3 sub b juncto c, bij of krachtens een be
sluit van den Gemeenteraad, slechts die we
gen in klassen kunnen worden ingedeeld, wel 
ke zijn gelegen binnen de bebouwde kom der 
gemeente; dat een drieta l van de in het be
doelde besluit genoemde wegen, de Middel
burgsche straat, de W esthavendijk en de 
's H eer-H endrikkinderenclijk namelijk, slechts 
voor een dee! vallen binnen de begrenzing der 
bebouwde kom, aangegeven bij de Motor- en 
Rijwielverordening van Goes, vastgesteld inge
volge de Motor- en Rijwielwet; dat, ongeacht 
in welke klasse de indeeling is geschied, de 
Raad in deze de hem toegekende bevoegdheid 
heeft overschreden; dat slechts ingedeeld had
den mogen worden de genoemde wegen, voor 
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Z?.Over deze bin~en de bedoelde begrenzing 
z1J n gelegen en met a l zoo m hun geheel ; III. 
dat de clausu le: ,,de niet met name genoemde 
weggedeeltcn, voor zooveel ze doorgaande ver
binding geven tusschen de wegen bovenge
noemd" gegronde bezwaren ontmoet · dat in 
het bijz_on1~r door de woorden ,,do~rgaandc 
verb111drng deze clausule van een zoo ru ime 
~trekking wordt, dat de .!l"eheele voorafg~ande 
111deel mg haar doe! soh1Jnt te verl iezen; dat 
de vel e straten, die ,,als doorgaande ve rbin
ding gevonde" a lsdan tot deze categorie gere
kend zullen worden, evenmin als de dri e vo
rengenoemde wegen of weggedeelten, voor een 
verkeer, dat op wegen, mgedeel d in de tweede 
klasse, verwacht mag worden, geschikt zijn ; 
dat ook de woorden ,,doorgaande verb inding" 
reeds op zICh zelf een begrip vormen dat 
voor vers?hillende opvatting vatbaar is ( dat 
beoordeelmg van het al of niet geoorloofd ge
bru1k maken van wegen aan de hand van 
d~ze woorden uiterst bezwaarlijk is ; weshalve 
h1J heeft verzocht bet bestreden raadsbesluit 
te vern ietigen; 

0. dat blijkens de overgelegde ambtsberich
ten de voor rijverkeer beschikbare breedte van 
het smalle gedeelte van den weg in de Voor
stad -~vi sselt van ~mgeveer 3.70 M. tot 5.10 M., 
terw11l de voor d1t verkeer beschikba re breedte 
van de Ganzepoortstraat en van het Oostelijk 
dee! van de K lokstraat nog ger inger is en bij 
de Klokstraat Oost slechts ongeveer 3.30 M. 
bedraagt; 

dat met bet oog op deze breedte de bedoelde 
wegen of weggedeel ten niet voor eene indee
ling in de Ile klasse in aanmerki ng kunnen 
komen; dat voorts, ingevolge art. 36, 3e li d 
van het Motor- en Rijwielreglement de Ge'. 
meenteraad slechts bevoegd is tot de in dit 
artikel bedoelde indeeling, voor zoover de we
gen niet zijn Rijkswegen, provinci ale wegen 
of wegen buiten de bebouwde kom der ge
meente ge legen ; 

da t blijkens de stukken de Middelburgsche 
st(·aat een Rijk weg is, terwijl de Westhaven
d11k en de 's H eer-Hendrikkinderendijk slechts 
voo r een dee] binnen de bebouwde kom der 
gemeente zijn gelegen; 

dat eindelijk ook des appellants bezwaar te
gen de indeeling in de Ile klasse van de niet 
met name genoernde weggedeelten, voor zoo
ver zij doorgaande verbinding geven tusschen 
de in bet _raadsbeslu_it vooraf genoemde wegen, 
gegroncl 1s, aangez,en de evengenoemde res
trictie dermate vaag en rekbaar is dat in 
strijd met de kennelijke bedoeling' van' het 
raadsbes luit, vrijwel a lle wegen in de bebouw
de kom der gerneente onder deze bepaling 
zouden vat l en; 

dat op al le deze gronden het bestreden raads
besluit mitsdien niet kan worden gehand
haafd; 

Gezien de Motor- en Rijwielwet en het Mo
tor- en Rijwielreglement; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
bet bestreden besluit van den R aad der ge

meel?te. Goes van 17 October 1929, 11°. 17, te 
vermetJgen. 

Onze :M:ini. ter van Waterstaat is belast, enz. 
(A. B.) 

]930. 

21 Augu;itus 1930. BESLUIT, bepalende de 
bekendrnaking in het Staatsblad van de 
R egeling van Geneve van 14 Juni 1929 
met betrekking tot de instelling van eene 
doortochtkaart voor landverhuizers. S . 369. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gez ien de namens de N ederlandsche R e

geering op 3 Juli 1930 voor het Rijk in 
J,,'uropa onderteekende Regeling van Geneve 
van 14 J uni 1929 met betrekking tot de in
stell ing van eene doortochtkaart voor land
verhuizers, van welke R egeling een a fdruk 
en eene vertaling bij dit Bes luit zij n gevoegd ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 14den Augus
tus 1930, Directie van bet Protocol, 11°. 26223 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde Regeling van 14 Juni 1929 

welke i'?gevolge artikel 11 op 1 October 1930 
111 werkmg treedt, alsmede de vertaling daar
van, te doen bekend maken door de plaatsing 
van dit Besluit in het Staatsblad. 1 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast _met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

H et Loo, den 21sten Augustus 1930. 
WILHELMINA. 

De :Minister 1Jan Bu·itenlandsche Zaken 
B e e l a c 1· t s v a n B l o k I a n d. ' 

( Uitgeg. 4 September 1930.) 

Fransche tekst. 

ARRANGEME T relatif a l' etablissem ent 
cl'une carte de transit pou,· bnigrants. 

p l' e a m b u 1 e. 

A des fins humanita ires et pour simplifier 
les forrnalites du transit pour les emigrants 
traversant leurs territoires respectifs · 

Considerant qu'en ces matieres c'es't par le 
moyen de conventions generale~, auxquelles 
d 'autres gouvernements pourront ulterieure
ment devenir parties, que Jes gouvernements 
seront le mieux a meme de repondre au voeu 
~mis ~ar la Conference des passeports tenue 
a Geneve,, du 1~ au 18 rna i 1926, que toutes 
les famhtes possibles soient accordees pour le 
passage en transit des emigrants se rendant 
d'Europe dans Jes pays d'outre-rner; 

Voul ant conclure un arrangement a cet 
effet; 

Les gouvernements contractants sont con
venus de ce qui suit: 

Article premier. II est cree une carte de 
transit pour Jes emigrants qui se rendent 
d'Europe dans un pays cl'outre-mer. Cette 
carte peut etre etabl ie par chacun des gou
vernements contractants pour Jes emigrants 
venant s'embarquer dans un de ses ports. 
Chaque gouvernernent qui aura use de la 
faculte d'etablir ces cartes de transit Jes 
f<;rnrn ir~ aux compagnies de navigation auto
r,sees a ernbarquer des em igrants dans ses 
ports. 

1 Hierna zijn a lleen de Nederlandsche en 
Fransche tekst opgenomen. Zie voor de Engel
sche tekst S. 369. 

47 
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raient le desir la liste des compagnies de na
vigation auxquelles il fournit des cartes de 
transit. 

Art. 7. La compagnie de navigation qui a 
delivre une carte de transit sera responsable 
de toutes Jes depenses encourues par l'un des 
gouvernements contractants du fait que !'emi
grant muni de cette carte est demeure sur le 

Art. 2. Les cartes de transit seront four
nies aux compagnies de navigation au prix 
coutant, sans perception d'impot ou taxe quel- , 
conque. Ces cartes seront conformes, comme 
dimensions, papier et impression, au modele 
annexe au present arrangement. Elles seront 
redigees clans la langue du pays d'embarque
ment et devront reproduire identiquement la 
formule inscrite au verso du modele joint au 
present arrangement, clans . au moins sept 
autres langues au choix des pays d'embarque
ment, selon leurs besoins respectifs. Elles por
teront !'indication de la compagnie de naviga
tion qui Jes utilise. Elles ne peuvent etre 
cedees OU pretees a d'autres compagnies que 
clans des cas exceptionnels et avec l'autorisa
tion du gouvernement qui Jes a fournies. 

, terri~oire de ce gouvernement sans autorisa
. tion .. 

Art. 3. Les cartes de transit ne seront four
nies aux compagnies de navigation qu'avec 
obligation pour elles de ne deliver aucune 
carte sans que soient respectees Jes conditions 
suivantes: 

L'emigrant doit avoir des billets de passage 
pour le voyage complet du point de depart 
au pays d'immigration; 

II doit remplir Jes conditions d'admission 
exigees par le pays d'immigration; 

II doit avoir Jes moyens de subvenir a ses 
besoins au cours du transit; 

La carte doit etre delivree gratuitement a 
]'emigrant. Elle doit etre dument remplie au 
point de depart par Jes soins de la compagnie 
de navigation et signee par ]'agent qualifie 
de celle-ci. 

La carte de transit pourra etre egalement 
delivree a !'emigrant pour faciliter son retour 
clans son pays ou au lieu de son depart, au 
cas oi1 ii aurait ete contraint de renoncer a 
poursuivre son voyage ou, s'il est refoule, au 
moment de son debarquement par le pays 
d'immigration. 

Un duplicata de cette carte sera remis en 
meme temps a !'emigrant qui le conservera 
par devers Jui jusqu'a la destination finale de 
son voyage de retour. 

Art. 4. Sous reserve que !'emigrant ne soit 
pas en contravention avec leurs reglements de 
surete de police et d'hygiene, tous Jes gou
vernements contractants s' engagent a I aisser 
transiter par leurs territoires respectifs l'emi
grant muni de son passeport et d'une carte 
de transit delivree par le gouvernement con
tractant du pays d'embarquement clans Jes 
conditions prevues aux articles precedents, 
sans exiger que cette carte ni le passeport 
soient revetus de leur visa consulaire et sans 
qu'i l soit perc;m de taxes speciales de controle 
et de transit. 

Art. 5. Tout gouvemement contractant qui 
aurait des raisons serieuses d'exclure une com
pagnie de navigation etrangere de !'usage de 
la carte de transit sur son territoire, devra le 
notifier a tous Jes autres gouvernements con
tractants, en faisant connaitre Jes motifs de 
sa decision. Cette exclusion ne pourra toute
fois avoir pour effet cl' entraver le voyage des 
emigrants durant Jes soixante jours a dater 
de la notification. 

Art. 6. Chaque gouvernement contractant 
d'un pays d' embarquement ciommuniquera, 
clans la mesure du possible, aux autres gou
vernements contractants qui Jui en exprime-

Art. 8. Les gouvernements contractants se 
preteront leurs bons offices pour la bonne 
execution du present arrangement, notamment 
pour rendre effective la responsabilite des 
compagnies de navigation visee a l'art.icle pr0-
cedent; a cet effet, Jes services competents 
des differents gouvernements sont autorises a 
communiquer directement entre eux. 

Art. 9. A defaut d'entente directe entre Jes 
gouvemements, tous differends qui surgiraient 
entre eux relativement a !'interpretation OU 

a !'application du pr(sent arrangement seront 
regles par voie d'arbitrage. En cas d'arbi
trage, et a moins que Jes parties n'en deci
dent autrement, chaque partie designera un 
arbitre; le troiieme membre du tribunal ar
bitral sera choisi par Jes arbitres ou, si ces 
derniers ne peuvent s'entendre, sera nomme 
par le president de la Commission consulta
tive et technique des communications et du 
trans it de la Societe des Nations. Le tribunal 
arbitral statuera sur la base du compromis 
arrete d'un commun accord par Jes parties. Si 
Jes parties n'ont pu se mettre d'accord, le 
tribunal arbitral etablira le compromis. 

Le tribunal arbitral pourra decider d'en
tendre Jes representants des compagnies de 
navigation interessees. 

Les frais de !'arbitrage seront repartis se
lon le decision du tribunal arbitral. 

Art. 10. Le present- arrangement ne com
porte nullement le retrait de facilites plus 
grandes que celles resultant de ces stipula
tions et qui auraient ete octroyees par des 
dispositions unilaterales ou par des accords 
speciaux entre Jes gouvernements contrac
tants. II ne comporte pas davantage !'inter
diction d'en accorder a l'avenir de semblables. 

Art. 11. Le present arrangement dont les 
textes anglais et frarn;iais font tons deux foi, 
portera la date de ce jour et restera ouvert, 
a Geneve, a la signature de tout gouverne
ment invite a la Conference europeenne rela
tive aux cartes de transit pour emigrants 
tenue a Geneve du 10 au 14 juin 1929. 

Le Secretaire general portera a la connais
sance de tous Jes gouvernements ci-dessus 
mentionnes toutes Jes signatures qui auront ete 
apposees au present arrangement. 

Le present arrangement entrera en vigueur 
quatre-vingt-dix jours apres sa signature par 
trois gouvernements et, par la suite, il devien
dra operant pour tout gouvernement signa
taire quatre-vingt-dix jours a partir de la 
date de sa signature par !edit gouvernement. 

Conformement a l'article 18 du Pacte de la 
Societe des Nations, le Secretaire general de 
la Societe des Nations enregistrera le pre
sent arrangement le jour de son entree en 
vigueur. 

Art. 12. Le present arrangement pent etre 
denonce par l'un quelconque des gouverne-
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ments contractants, apres !'expiration d'un 
delai d'un an a partir de la date de son 
entree en vigueur pour !edit gouvernement, 
par voie de notification ecrite adressee au 

Vert a l in g. 

ecretaire general de la Societe des ations. I 

Co pie de cette notification, informant tous Jes 
autres gouvernements contractants de la date 

REGELING met betrekk1,ng tot de instelling 
van een doortochtkaart voor landverhuizers. 

fnl eiding. 

De contracteerende Regeeringen: a Iaquelle ell e a ete re9ue, leur Sera trans
mise par le Secr6taire general. 

La denonci ation prendra effet six mois 
apres la date a laquelle ell e a ura ete re9ue 
par le Secretaire general et ne sera operante 
qu'en ce qui concerne le gouvernement qui 
!'aura notifiee. 

Art. 13. Le p re ent arrangement sera sou
m is a une procedure de revision , si la demande 
on est formulee par un tiers au moins des 
gouvernements contractants, en vue d'accor
der des fac ili t6s plus grandes aux emi grants 
traversant leurs territoires. 

Fait a Geneva, le quatorze juin roi l neuf 
cent vingt-neuf, en un seul exempla ire qui 
restera depose aux archives du Secretariat de 
la Societe des ations. Des copies certifiees 
conformes seront communiquees par le Secre
taire general de la Societe des N at ions a tous 
Jes Gouvernements vises au premier al inea de 
!'article 11. 
Allemagne: 

Autriche : 

Belgique: 

H ans H. Viilckers. 
12. V. 1930. 
E. Pfliigl. 
3. II. 1930. 
J. de Ruell e. 
14. VI. 1929. 

Grande-Bretagne et 
lrlande du Nord: 

W . H a ldane Porter. 
14. VI. 1929. 

Ville Libre de Dantzig: 

Espagne: 

Finlande : 

France: 

Grece : 

H ongrie : 

ltalie: 

Pays-B as: 

Pologne : 

B . N akoniecznikoff. 
ad ref erendum 14. VI. 1929. 
Mauricio Lopez Roberts. 
Marquis de la Torrehermosa. 
17. XII. 1929. 
Evald Gyllenbiigel. 
9. IX. 1929. 
Navailles. 
14. VI. 1929. 
D. Bikelas. 
ad referendum 14. VI. 1929. 
Ladislas de Giimiiry-Laiml. 
ad referendum 14. VI. 1929. 
Publio Landucci. 
14. VI. 1929. 
Pour le Royaume en Europe 
W . Doude van Troo twijk. 
3. VII. 1930. 
B . akon iecznikoff. 
23. XII. 1929. 

Roumanie: J . Setlacec. 
26. XI. 1929. 

Commission de Gouver
nement du J.'en·itoire 
de la Sarre. 

Suisse : 

Fabiani. 
14. VI. 1929. 
H. Rothmund. 
ad referendum 14. VI. 1929. 

E en afdruk var bedoeld m odel is op pag. 
740 opgenomen. 

U it overwegingen van menschelijkheid en 
ten e inde de doortochtformali teiten voor de 
J andverhuizers, di e haar onderscheidene ge
bieden doortrekken, te vereenvoudigen; 

Overwegende, dat algemeene overeenkom
sten, waarbij andere Regeeringen zich later 
zul len kunnen aanslui ten, het beste middel 
uitmaken, waardoor de R egeeringen gevolg 
kunnen geven aan de aanbeveling van de te 
Geneva van 12 tot 18 Mei 1926 gehouden 
Paspoortconferentie, dat alle mogelijke faci -
1 ite i ten zullen worden verleend voor den door
tocht van landverhuizers, die zich van Europa 
naar overzeesche landen begeven; 

Wenschende te <lien einde een R egaling te 
treffen · 

Zijn ~ls volgt overeengekomen: 
A rt. 1. Er zal een doortochtkaart worden 

ingesteld voor landverhuizers , die zich van 
Europa naar overzeesche landen begeven. 
Deze kaart kan door ieder der contracteeren
de R egeeringen worden a fgegeven voor land
verhuizers, die zich in haar ha,•ens komen in
chepen. I edere Regeering, die gebruik heeft 

gemaakt van de bevoegdheid tot afgifte van 
deze doortochtkaarten , zal deze aan de scheep
vaartmaatschappijen verstrekken, die gemach
tigd zijn in haar havens landverhu izers aan 
boord te nemen. 

Art. 2. De doortochtkaarten zull en aan de 
cheepvaartmaatschappijen tegen kostprijs en 

vrij van belasting of heffing worden verstrekt. 
Deze kaarten zull en ten aanzien van a fmetin
gen, papier en druk overeenkomen met het 
bij deze Regeling gevoegde model. Zij zullen 
in de taal van het land van inscheping wor
den opgesteld en moeten de formul a, welke 
op de keerzijde van het bij deze R egaling ge
voegde model gedrukt is, op dezelfde wijze 
vermelden in ten minste zeven andere talen 
ter keuze van de landen van inscheping, naar 
gelang van hun onderscheidene behoeften. 
Zij zull en den naam van de scheepvaart
maatschappij vermelden, die er van gebruik 
maakt. Zij mogen nan andere maatschappijen 
slechts worden overgedragen of geleend in bui
tengewone gevallen en met de toestemming 
van de R egeering, door wie zij zijn verstrekt. 

Art. 3. De doortochtkaarten zullen aan de 
scheepvaartmaatschappijen slechts worden ver
strekt onder de verpl ichting geen kaarten 
a£ te geven dan onder de volgende voor-
waarden: , 

De landverhuizer moet plaatskaarten heb
ben voor de geheele reis van het punt van 
vertrek tot het immigratiel and ; 

Hij moet aan de voorwaarden voor toela
ting voldoen, welke door het immigratieland 
gestel d worden ; 

Hij moet de middelen hebben voor zijn 
onderhoud gedurende den doortocht; 

De kaart moet gratis aan den landverhui
zer worden afgegeven. Zij moet op het punt 
van vertrek door de zorgen van de scheep-



Vo or z ij d e. 

[Indication du pays d'embarquement] 
Sortie. 

No .... .. ........ . 
Carte de transit 

Nom de fam,ill e ............ .... .. ............ .. .. ..... ... .. .. ... ....... ... . , .. .. .... .. .... .. ... . 

z,,·eno,n ·· ··· ·· ·· ·········· ············ ········ ············ ·•····· ··· ···· ·························· ··· 
N ationalite ... ...... ... ..... ....... ........... ... ..... .. ....... ........ , ............ ... . 

JJillet N° Passeport N° ......... , .... , .... ...... .. , .... . 

Timbre de la Compagnie 
de nav igation : 

(
A retirer au port d'embarquement par le) 

service de oontr<'lle des passeports. 

La presente carte est de! ivree gratui tement. 

[Indication du pays d' embarquement] 
Entree. 

No .... ........ .. . 
Cart e d e transit 

ARRANGEMENT INTERNATIONAL 
cone! u sous Jes auspices de la Societe des Nations, 

a Geneve, le 14 juin 1929. 

N o,n de farn ill e 
(Majuscules) 

P 1·eno1n .. ... .......... ......... S exe ... ....... ... ... ... .... . Age ....... ... ....... ... ... . 
N ationalite ............... ............... .. .... .. .. .. ...... .. .. .. ... ..... .... ..... .... ..... ...... . 
P ays ou l e voyage a cornrnence ............................ ..... ...... ................. . 
Pays de des tination f inal e .... .. . .. ... .. .. .. ... . ... .. .... , ... ..... ...... .. .. .... . 
B illet N° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. Passeport N ° ... ... ... , ....... .. ... ...... ... . . 
A ...... ... ..... .. ..... ................. . l e ..... ...... .... ......... ..... .. ........ 19 ........... . 

Signature de !'Agent 
de la Compagnie de nav igation : 

(
A detaoher ·a la frontiere du paJs d'embarquement par le) 

service de contr<'lle des passeports. 

La presen t.a car te est delivree gratuitement. 

A c h t e r z ij d e. 

AV Is 
•o"" 

La presente carte a ete delivree en vertu \\\"'' ) 'arra ngement inter-
national cone! u sous Jes auspices de l~ O.~ ociete des Nations, a 
Geneve, le 14 juin 1929, et donne li ~ oit de transit jusqu'au por t 
d'embarquement. .e ;e°'IJ. 

c,o ... 

'°' [Reprq,cl iM'tion de la meme formul e dans 
au ~ '1'i ins sept autres langues quo 
19-cPi angue du pays d' embarquement.] 

\"" 

AV Is 

"' La presente carte >\ ete delivree en vertu ~ '>')'. ,arrangement inter-
national oonclu sous les auspices de ~ o""~ ociete des Nations a 
Geneve, le 14 juin 1929, et donne l~ ti roit de transit jusqu'au port 
d' emba rquement. ""1.0 

;e~ 
c,o ... 

\0 
[RepwcM'ction de la meme formu le clans 
auo,\\'moins sept autres langues que 

j \f! langue du pays rl'einba,·quement.] 
\1" 

-co 
c,J 
0 
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vaartmaatschappijen behoorlijk worden inge
vuld en door den bevoegden agent van deze 
worden geteekend. 

De doortochtkaart zal ook aan den land
verhuizer kunnen wor!!en afgegeven om zijn 
te rugkeer naar zijn land of pi aats van ver
trek te vcrgemakkelijken, indien hij gedwon
gen zou worden onderweg zijn reis op te ge
ven of afgewezen zou worden bij ontscheping 
in het immigratieland. Een duplicaat van 
deze kaart zal tegelijkertijd aan den land
verhuizer word en ter hand gestel d, die dit 
zal bewaren, totdat hij de e indbestemming 
zijner terugreis heeft bereikt. 

Art. 4. Op voorwaarde, dat de landver
huizer zich naar de vereischten van haar 
openbare veiligheids-, politie- en gezondheids
regel ingen gedraagt, verbinden alle contrac
teerende Regeeringen zich iederen landver
huizer, die van een paspoort en van een 
door de contracteerende R egeering van het 
land van inscheping onder de in de vooraf
gaande artikelen neergelegde voorwaarden af
gegeven doortochtkaart voorzien is, toe te 
staan haar onderschei dene gebieden door te 
trekken zonder te eischen, dat deze kaart of 
het paspoort haar consulaire visum draagt, en 
zonder bijzondere rechten voor toezicht of 
doortocht te heffen. 

Art. 5. I edere contracteerende Regeering, 
die ernstige redenen heeft om een buiten
landsche scheepvaartmaatschappij van het ge
bn1ik van de doortochtkaart binnen haar ge
bied uit te sluiten, zal dit aan alle andere 
contracteerende Regeeringen moeten berich
ten onder kennisgeving van de redenen van 
haar beslissing. Deze uitsluiting zal echter 
niet ten gevolge kunnen hebben, dat gedu
rende een tijdperk van zestig dagen na de 
mededeeling de re is van Iandverhuizers be
lemmerd wordt. 

Art. 6. Iedere contracteerende Regeering 
van een land van inscheping zal voor zoover 
mogelijk aan de andere contracteerende Re
geerin gen, die haar daartoe den wensch moch
ten te kennen geven, een lijst overleggen 
van de scheepvaartmaatschappijen , waaraan 
zij doortochtkaarten verstrekt. 

Art. 7. De scheepvaartmaatschappij, die 
een doortochtkaart heeft afgegeven, zal ver
antwoordelijk zijn voor alle uitgaven, welke 
een der contracteerende Regeeringen zou heb
ben gemaakt wegens het feit, dat de vail 
deze kaart voorziene I andverhuizer zonder 
vergunning binnen het gebied van deze Re
geering gebleven is. 

Art. 8. De contracteerende R egeeringen 
zul len haar goede diensten verleenen voor de 
goede uitvoering van deze Regeling, in het 
bijzonder ter verzekering van de in het vorige 
artikel bedoelde aansprakelijkheid van de 
scheepvaartmaatschappijen; te dien einde zul
len de bevoegde diensten van de verschillen
de Regeeringen gemachtigd zijn zich recht
streeks tot el kander te rich ten. 

Art. 9. Bij gebreke van rechtstreeksche 
overeenstemming tusschen de Regeeringen, 
zullen alle geschillen, welke tusschen haar 
zouden kunnen rijzen met betrekking tot de 
uitlegging of de toepassing van deze Rege
l ing, door arbitrage warden beslecht. In ge-

val van arbitrage zal, tenzij de partijen daar
omtrent anders bes! issen, iedere partij Mn 
scheidsrechter aanwijzen; het derde lid van 
het scheidsgerecht zal door de scheidsrechters 
warden gekozen of, indien deze laatsten 
daaromtrent niet tot overeenstemming kunnen 
komen, door den voorzitter van de R aadge
vende en Technische Commissie voor Verkeer 
en Doorvoer van den Volkenbond worden 
benoemd . Het scheidsgerecht zal tot zijn be
slissing komen op den grondslag van het in 
gemeen overleg tusschen de partijen opge
stelde compromis. Indien de partijen niet tot 
overeenstemming kunnen komen, zal het 
scheidsgerecht het compromis opstellen. 

Het scheidsgerecht zal kunnen besluiten de 
vertegenwoordigers van de betrokken scheep
vaartmaatschappijen te hooren. 

De kosten van de arbitrage zullen volgens 
de beslissing van bet scheidsgerecht warden 
verdeeld. 

Art. 10. Deze Regeling zal in geenen deele 
de intrekking medebrengen van faciliteiten, 
welke grooter zijn dan de uit deze bepalin
gcn voortvloeiende en welke door eenzijdige 
maatregelen of door bijzondere overeenkom
sten tusschen de contracteerende Regeeringen 
verleend mochten zijn. Evenmin zal zij het 
verbod medebrengen zoodanige faciliteiten in 
de toekomst te verleenen. 

Art. 11. Deze R egeling, waarvan de Fran
sche en de Engelsche tekst heide als authen
t iek zullen gelden, zal de dagteekening dra
gen van heden en te Geneve ter onderteeke
ning openstaan voor iedere Regeering, welke 
uitgenoodigd was voor de te Geneve van 10 
tot 14 Juni 1929 gehouden Europeesche Con
ferentie met betrekking tot doortochtkaarten 
voor landverhuizers. 

De Secretaris-Generaal zal alle hierboven 
bedoelde Regeeringen in kennis stellen van 
alle onderteekeningen, die onder deze Rege-
1 ing zullen worden geplaatst. 

Deze Regeling zal negentig dagen, nadat 
zij door drie Regeer ingen onderteekend is, in 
werk ing treden en vervolgens voor iedere Re
geering, die tot onderteekening is overgegaan, 
ge ldend worden negentig dagen na haar on-

1 derteekening door deze Regeering. 
Overeenkomstig a rtikel 18 van het Volken

bondverdrag zal de Secretaris-Generaal van 
den Volkenbond deze Regeling registreeren 
op den dag van haar inwerkingtreding. 

Art. 12. Deze Regeling kan door ieder 
der contracteerende Regeeringen na afloop 
van een termijn van een jaar na den datum 
harer inwerkingtreding voor deze Regeering 
worden opgezegd door middel van een schrif
telijke tot den Secretaris-Generaal van den 
Volkenbond ger ichte kennisgeving. Afschrift 
van deze kennisgeving, waarbij alle andere 
contracteerende Regeeri ngen worden in ken
nis gestelcl van den datum, waarop zij ont
vangen is, zal dezen door den Secretaris
Generaal worden toegezonden. 

De opzegging zal van kracht worden zes 
maanden na den datum, waarop zij door den 
Secretaris-Generaal zal zijn ontvangen, en zal 
slechts geldend zijn ten opzichte van de :Re
geering, die haar zal hebben ingezonden. 

Art. 13. Deze regeling zal aan herziening 
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worden onderworpen, indien verzoek daartoe 
door ten minste een derde der contracteeren
de Regeeringen wordt gedaan, ten einde groo
tere faciliteiten aan de l andverhuizers, die 
haar gebied doortrekken, te verleenen. 

Gedaan te Geneve, den veertienden Juni 
negentienhonderd negen en twintig, in een 
enkel exemplaar, dat bewaard zal blijven in 
het archief van het Secretariaat van den 
Volkenbond. Gelijkluidende gewaarmerkte af
schriften zullen door den Secretaris-Generaal 
van den Volkenbond worden toegezonden aan 
alle R egeeringen, die in bet eerste lid van 
artikel 11 bedoeld zijn. 

(Volgen de onderteekeningen.) 

22 Augustus 1930. BESLUIT. houdende wij
ziging van het Organiek Besluit P . T. T. 
1928. s. 370. 

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

Waterstaat van 16 Augustus 1930, n°. 3, 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

Overwegende, dat bet wenscbelijk is in het 
Organiek Besluit P. T. T. 1928 (Koninklijk 
_besluit van 11 Maart 1929, Staatsblad n°. 74, 
zooals dat is gewijzigd bij het Koninklijk be
sluit van 9 Mei J. 930, Staatsblad n°. 160) en 
in den daarbij behoorenden staat eenige wij
zigingen aan te brengen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. I. In artikel 4, lid 2, van het Orga• 
niek Besluit P .T.T. 1928 wordt de aandui
ding ,,A nr. 14 t/m 21" gewijzigd in: ,,A nr. 
14 tot en met 20"; in artikel 4, lid 3, van 
bedoeld besluit wordt de aanduiding ,,A nr. 
14 t/m 21 en 23 t/m 29" gewijzigd in: ,,A nr. 
14 tot en met 20 en 22 tot en met 27". 

Art. II. In den staat van de rangen, waar
in het vaste ambtenaarspersoneel bij bet 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie is ingedeeld, behoorende bij het Or
ganiek Besluit P.T.T. 1928, warden de vol
gende wijzigingen aangebracht: 

onder het hoofd: ,,A. Ambtenaren, be
noemd en ontslagen door Ons" onder volg
nummer 21 wordt na: 

,,b. Commiezen bij den Telegraaf- en Te-
lefoondienst." ingevoegd: 

,,c. Commiezen bij den Radiodienst." 
en wordt de letter ,,c" gewijzigd in ,,d"; 
het volgnummer 26 en hetgeen daarachter 

is vermeld (,,Chef van den Centralen Maga
zijndienst.") verval t; 

de volgnummers 27 tot en met 31 worden 
onderscheidenlijk gewijzigd in: 26 tot en met 
30. 

onder het hoofd: ,,B. Ambtenaren, benoemd 
en ontslagen door den Minister" 

onder volgnummer 2 wordt na: 
,,b . Adjunct-commiezen bij den Telegraaf

en Telefoondienst." ingevoegd: 
,,c. Adjunct-commiezen bij den Radio

dienst." en wordt de letter ,,c" in ,,d" en de 
letter ,,d" in ,,e" gewijzigd. 

onder het boofd: ,,C. Ambtenaren, benoemd 
en ontslagen door den Direoteur-Generaal" 

het volgnummer 63 en hetgeen daarachter 
is vermeld wordt vervangen door: 

,,63. Verwarmingsstokers-vakman." 
en het volgnummer 64 en hetgeen daar

achter is verrneld doot: 
,,64. Verwarrningsstokers." 
Onze Minister van Waterstaat is belast met 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afsohrift zal warden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

Het Loo, den 22sten Augustus 1930. 
WILHELMINA. 

De M inister van Waterstaat, P. J. Rey me r. 
{ Uitgeg. 15 Septembe,- 1930.) 

23 Augusti,s 1930. BESLUIT tot wijziging 
en aanvulling van bet Aoademisob statuut. 
s. :-l71. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenscbappen van 
3 Juli 1930, n°. 2901/3, afdeeling Hooger On
derwijs; 

Gelet op artikel 131 der booger-onderwijswet; 
Geboord de senaten der universiteiten ; 
Den Raad van State geboord (advies van 

29 Juli 1930, n°. 19); 
Gelet op bet ·nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 19 Augustus 1930, n° . 
3566, afdeeling Hooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. I. De in de artikelen II tot en met X 

te noemen artikelen van Ons besm1t van 15 Juni 
1921, Staatsbl,ad n°. 800 (Aoademisob statuut), 
laatstelijk gewijzigd en aangevuld bij Ons be
sluit van 16 Juni 1928, Staatsblad n°. 211, wor-

. den_ gewijzigd of aangevuld. 
Art. II. Artikel 4, § 28, wordt gelezen als 

volgt: 
§ 28. Het candidaatsexamen omvat een der 

volgende groepen van vakken : 
a. wiskunde en natuurkunde met sterre

kunde; 
b. wiskunde en sterrekunde met natuur

kunde; 
c. sterrekunde en natuurkunde met wis

kunde; 
d. natuurkunde en wiskunde met sobei 

kunde · 
e. n'atuurkunde en scbeikunde met wis

kunde; 
/. sobeikunde met natuurkunde, wiskunde 

en mineralogie : 
g. sobeikunde met natuurkunde, plant

kunde en mineralogie; 
h. geologie en mineralogie met dierkunde, 

sobeikunde en plantkunde ; 
i . geologie en mineralogie met djerkunde, 

sobeikunde en natuurkunde ; 
j . mineralogie en geologie met natuurkunde, 

soheikunde en wiskunde; 
k. plantkunde en dierkunde met natuur

kunde, sobeikunde en geologic ; 
l. scbeikunde en plantkunde met natuur

kunde. 
Art. III. Artikel 4, § 29, wordt gelezen als 

volgt: 
§ 29. De candidaatsexamens, genoemd onder 

·a, b end, geven toegang tot een dootoraal exa
men met boofdvak wiskunde ; die, genoemd 
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onder c, b en a, tot een doctoraal examen met 
hoofdvak sterrekunde ; die, genoemd onder d, 
e, a, c en b, tot een doctoraal examen met hoofd
vak natuurkunde : die, genoemd onder e., /, g 
en l, tot een doctoraal examen met hoofdvak 
scheikunde; die, genoemd onder h, i en i, tot 
een doctoraal examen met hoofdvak geologie; 
dat, genoemd onder i, tot een doctoraal examen 
met hoofdvak mineralogie; dat, genoemd 
onder k, tot een doctoraal examen met hoofd
vak plantkunde of dierkunde ; die, genoemd 
onder l, g en k, tot een doctoraal examen met 
hoofdvak pharmacie. 

Alle candidaatsexamens, genoemd in § 28, 
geven toegang tot een doctoraal examen in de 
faculteit der wis- en natuurkunde met hoofd
vak wijsbegeerte. 

Art. IV. In artikel 4, § 35, warden tusschen 
de woorde o ,,natuurkunde", en ,,mechanica" 
ingevoegd de woorden : technische natuur
kunde,. 

Art. V. Artikel 4, § 44, sub i, 2, wordt ge
lezen als volgt: 

2. de beginselen der kunstgeschiedeniH, die 
der staatsinrichting of die der staathuishoud
kunde, dan we! de aardrijkskunde (natuur
kundige en sociale), ter keuze van den candi
daat ; met goedvinden der faculteit kunnen 
ook de beginselen van een anderen tak der ge
scbiedenis dan de kunstgeschiedenis gekozen 
worden : 

Art . VI. In artikel 4, § 59, worden de eerste 
drie woorden van den tweeden zin vervangen 
door de woorden : De vereenigde faculteiten 
beslissen. 

Art. VII. Artikel 4, § 75, wordt gelezen 
als volgt-: 

§ 75. Het candidaatsexamen omvat: 
1. sociale aardrijkskunde; 
2 . volkenkunde; 
3. geschiedenis (oude of middeleeuwsche of 

nieuwe); 
4. natuurkundige aardrijkskunde. 
Art. VIII. Artikel 4, § 76, wordt gelezen 

als volgt: 
§ 76. Het doctoraal examen omvat : 
1. sociale aardrijkskunde ; 
2. vergel\jkende volkenkunde; 
3. sociologie; 
4. landbeschrijving; 
5. ter keuze van den candidaat een of meer 

der volgende vakken : 
a. gesch.iedenis ( oude of middeleeuwsche of 

nieuwe, <loch een ander onderdeel, dan bij het 
oandida11.tsexamen gekozen werd) ; 

b. staathuishoudkunde; 
c. eenig antler door den candidaat onder goed

keudnf! der vereenigde faculteiten gekozen vak. 
Art. IX. In artikel 21, vijfde lid, warden na 

de woorden ,,het doct,oraal examen in de wijs
hegeerte" ingevoegd de woorden : of een docto
raal examen, bedoeld in artikel 4-, § 56. 

In artikel 21, zesde l.id, worden tusschen de 
woorden ,,bij zijn met goed gevolg afgelegd" 
en ,,doctoraal examen" ingevoegd de woorden 
oandidaats en. 

Aan artikel 21 wordt toegevoegd een nicuw 
achtste lid, luidende a ls volgt : 

8. Het getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd doctoraal examen in de geschiedenis 
geeft aan hem, die bij het candidaats-examen 
de natuurkundige en de sociale aardrijkskunde 

en bij het doctoraal examen de sociale aard
rijkskunde als bijvak gekozen heeft, mede de 
bevoegdheid tot het- geven van onderwijs in de 
aardrij kskunde. 

Art. X. Artikel 22 wordt gelezen s ls volgt : 
1. Het getuigschrift van een met goed gevolg 

afgelegd doctoraal examen in de vereenigde 
faculteiten der wis- en natuurkunde en der 
letteren en wijsbegeerte geeft de bevoegdheid 
tot het geven van onderwijs in de aardrijks
kunde. 

2. Tevens wordt aan zoodanig getuigschrift 
de bevoegdheid ontleend tot het geven van 
onderwijs in de gekozen vakken van <lit exa
men, voor zoover deze behooren: 

a. indien bet de studie van de natuurkun
dige aardrijkskunde betreft, tot de vakken der 
faculteit der wis- en natuurkunde ; 

b. indien bet de studie van de sociale aard
rijkskunde betreft, tot de vakken der faculteit 
der let-teren en wijsbegeerte. 

Eveneens wordt in bet sub b genoemd geval 
de bevoegdheid tot bet geven van onderwijs 
verleend in de staathuishoudkunde, indien dit 
vak tot de bij het doctoraal examen gekozen 
vakken behoort. 

Overgangsbepalingen. 

Art. XI. Gedurende Mm jaar na bet in wer
king treden van dit besluit kunnen de candi
daatsexamens in de wis- en natuurkunde, be
doeld in artikel 4, § 28, van het Academisch 
statuut, zooals deze paragraaf luidde v66r dit 
in werking treden, op den ouden voet warden 
afgelegd. 

Art. XII. Hij, die v66r de zomervacantie 
-van 1930 de beginselen der staathuishoudkunde 
gekozen heeft bij zijn candidaatsexamen in 
de geschiedenis, verkrijgt de bevoegdheid tot 
bet geven van onderwijs in de staathuishoud
kunde na zijn met goed gevolg afgelegd docto
raal examen in de geschiedenis, mits dit doc
toraal examen wordt afgelegd v66r de zomer
vaca0tie van 1933. 

Art. XIII. Hij, die bij den aanvang van den 
cursus 1928/1929 of daarv66r ingeschreven was 
voor de studie in de aardrijkskunde, kan het 
candidaatsexamen op den ouden voetafleggen 
tot de zomervacantie van 1932; hij kan bet 
doctoraal examen op den ouden voet afleggen 
tot de zomervacantie van 1935. 

Art. XIV. Hij, die bij bet in werking treden 
van dit besluit reeds bet candidaatsexamen in 
de geschiedenis heeft afgelegd, verkrijgt na een 
met goed gevolg afgelegd aanvullingsexamen in 
de aardrijkskunde, af te leggen voor de vereenig
de faculteiten der wis- en natuurkunde en der 
letteren en wijsbegeerte, en waarvan de eischen 
overeenkomen met die, welke genoemd zijn in 
artikel 4, § 75, van het Academisch statuut, de 
bevoegdheid tot bet geven van onderwijs in de 
aardrijkskunde, indien hij bij bet nog af te 
leggen doct,oraal examen in de geschiedenis de 
sociale aardrijkskunde als bijvak kiest. 

Met afwijking van bet eerste lid warden de 
faculteiten der letteren en wijsbegeerte, die aan 
candidaten in de geschiedenis gelegenheid heb
ben gegeven bij bun doctoraal examen als bij
vak aardrijkskunde (sociale en natuurkundige) 
te kiezen, gemachtigd aan hen de bevoegdheid 

1 tot het geven van onderwijs in de aardrijks
kunde te verleenen, indien zij dit doctoraal 
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examen bij het in werking treden van dit be
sluit reeds met goed gevolg hebben afgelegd. 

Slotbepaling. 
Art. XV. Dit besluit treedt in werking met 

ingang van 15 September 1930. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetens happen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in bet Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afachrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 23sten Augustus 1930. 
WILHELMINA. 

De JJf,:nister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetensr.happ,n, 

J. 'I' er p s t r a. 
( Uitgeg. 8 Septembe,· 1930.) 

23 Augustus 1930. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk Besluit van 3 Septem
ber 1921 (Staatsblad n°. 1043) tot vaststel
ling van een algemeenen maatregel van 
bestuur als bedoeld in art. 14, eerste lid, der 
der Ongevallenwet 1921, zooals dat be
slnit laatstelijk is bewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 9 Februari 1927 (Staatsblad 
no. 28). S. 372 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 25 Juni 
1930, n°. 2292, Afdeeling Arbeidersverzeke
ring; 

Gezien artikel 14, eerste lid, der Ongevallen
wet 1921 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 Augustus 1930, n°. 33); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 Augustus 1930, 
n°. 2972, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Ons besluit van 3 September 1921 (Staatsblad 

no. 1043), zooals dat laatstelijk is gewijzigd b~j 
Ons besluit van 9 Februari 1927 (Staatsblad 
n°. 28) te wijzigen en te bepalen als volgt: 

I. Artikel 4 van Ons vorenaangehaald be
sluit van 3 September 1921 (Staatsblad n°. 1043) 
vervalt. 

II. In artikel 6, vijfde lid, tweeden zin, van 
Ons vorenaangehaald rrewijzigd besluit van 
3 September 1921 (Staatsblad n°. 1043) ver
vallen de woorden : ,,en op de lijsten, bedoeld 
in het eerste lid van artikel 4". 

III. Artikel 7 van Ons vorenaangehaald 
gewijzigd beslnit van 3 September 1921 (Staats
blad n°. 1043) wordt gelezen als volgt: 

,,Wanneer de naam van een deskundige 
ambtshalve, wegens tegen hem bestaande be
zwaren van het in artikel 3, eerste lid, bedoelde 
register is afgevoerd, met de bepaling, dat de 
deskundige zijn naam niet dadelijk weer op 
het register zal kunnen doen plaatsen, dan 
doet het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
uiterlijk in de week, volgende op die, waarin 
de naam van het register is afgevoerd, daarvan 
aankondiging in de Staatscourant . 

Ten aanzien van eene beslissing, als bedoeld 
in artikel 5, vierde lid, sub b, geschiedt de aan
kondiging in de Staat.scourant niet, zoolang de 
termijn van beroep nog niet is verstreken of, 
is beroep ingesteld, zoolang niet door Onzen 
-'ifinister, met de nitvoering van dit besluit, be
last, uitspraak is gedaan. 

W ordt in beroep eene beslissing, als bedoeld 
in artikel 5, vierde lid, sub a, vernietigd of ge
deeltelijk vernietigd, dan doet het bestuur der 
Bank, wanneer aan die beslissing reeds uit
voering is gegeven, uiterlijk in de week, vol
gende op die, waarin door Onzen voornoemden 
Minister uitspraak is gedaan , van de vernieti
ging of gedeeltelijke vernietiging aankondiging 
in de Staatscourant.". 

IV. Art.ikel 20 van Ons vorenaangehaald ge
wijzigd besluit van 3 September 1921 (Staats
blad no. 1043) vervalt. 

V. Jn artikel 22, zesde lid, tweeden zin, van 
Ons vorenaangebaald gewijzigd besluit van 
3 September 1921 (Staatsblad n:0 . 1043), ver
vallen de woorden: ,,en op de lijsten, bedoeld 
in artikel 20, eerste lid,". 

VT. Artikel 23 van Ons vorenaangehaald ge
wijzigd besluit van 3 September 1921 (Staatsblad 
no. 1043) wordt gelezen a ls volgt: 

,,Wanneer de naam van een apotheker, han
delaar in heel- of verbandmidde1en of deskun
dige ambtshalve, wegens tegen hem bestaande 
bezwaren, van het in artikel 18 bedoelde rei:;ister 
is afgevoerd met de bepaling, dat de betrokkene 
zijn naam niet dadelijk weer op bet register zal 
kunnen doen plaatsen, clan doet het bestuur 
der Rijksverzekeringsbank, uiterlijk in de week, 
volgende op die, waarin de naam van het regis
ter is afgevoerd, daarvan aankondiging in de 
Staatscourant. 

T en aanzien van eene beslissing als bedoeld 
in artikel 21, vijfde lid, sub b,-geschiedt de aan
kondiging in de Staatscouran' niet, zoolang de 
termijn van beroep nog niet is verstreken, of, 
is beroep in1J:esteld, zoolang niet door Onzen 
Minister, met de uitvoering van <lit besluit be
last, uitspraak is gedaan. 

Wordt in beroep eene beslissing a ls bedoeld 
in artikel 21, vijfde lid, sub a, vernietigd of 
gedeeltelijk vernietigd, dan doet het bestuur 
der Bank, wanneer aan die beslissing reeds uit
voering is gegeven, uiterl\jk in de week, vol
gende op die, waarin door Onzen voornoemden 
Minister uitspraak is gedaan, van de vernieti
ging f gede It ,[i~k vernieti:.;in ~ aankondiging in 
de Staatscourant. '. 

VU. Artikel 30 van Ons vorcnaangehaald 
!!ewijzigd besluit van 3 September 1921 (Staats
olad n°. 1043) vervalt. 

VIII. Dit besluittreedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin bet is geplaatst.. 

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

Het Loo, den 23sten Augustus 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van A,·beid, Handel en Nijverheid, 
T. J . Ver s c h u u r. 

(Uitgeg. 15 Sept. 1930.) 

23 Augustus 1930. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk Besluit van 12 Maart 
1923 (Staats/Jlad n°. 63) tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld in artikel 35, eerste lid der 
Land- en Tuinhouwongevallenwet 1922, 
zooals dat laatste4jk is gewijzigd bii Ko
ninklijk Besluit van 9 Februari 1927 
(Staatsblad n°. 29), S. 37:-l. 
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Wij ·w1LHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel on Nijverheid van 25 Juni 1930, 
n°. 2292, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 35, eerste lid, der Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922; 

Den Raad van tate gehoord (advies van 
12 Augustus 1930, n°. 33); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 Augustus 1930, 
n°. 2972, Afdeeling Arbeidersverzekering. 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ons besluit van 12 Maart 1923 (Staatsblad 

u0 • 63), laatstelijk gewijzigd bij dat van 9 Fe
bruari 1927 (Staatsblad n°. 29) te w:ijzigen en 
te bepaleu als volgt : 

I. Artikel 5 van Ons voreuaangehaald ge
wijzigd besluit van 12 Maart 1923 (Staat,blad 
n°. 63) vervalt. 

II. In artikel 7, vijfde lid, tweeden zin, van 
Ons vorenaangehaald gewijzigd besluit van 12 
Maart 1923 (Staatsblad n°. 63), vervallen de 
woorden : ,,en op de lijsten, bedoeld in het 
eerste lid van artikel 5,". 

III. Artikel 8 van Ons vorenaangehaald ge
wijzi~d besluit van 12 Maart 1923 (Staatsblad 
n°. 63) wordt gelezen als volgt: 

,, W anneer de naam van een deskundige 
ambtshalve, wegens tegen hem bestaande be
zwaren, van het in artikel 4, eerste lid, bedoelde 
register is afgevoerd met de ber.aling, dat de 
deskundige zijn naam niet dadeliJk weer op het 
register zal kunnen doen plaatsen, dan doet het 
bestuur der Rijksverzekeringsbank uiterlijk 
in de week, volgende op die, waarin de naam 
van het register is afgevoerd, daarvan aankon
digiug in de Staatscourant. 

Ten aanzien van eene beslissing, als bedoeld 
in artikel 6, vierde lid sub b, geschiedt de aan
kondiging in de Staatscourant niet, zoolang de 
termijn van beroep nog niet is verstreken, of, 
is beroep ingesteld, zoolang niet door Onzen 
Minister, met de uitvoering van dit besluit be
last, uitspraak is gedaan. 

Wordt in beroep eeno beslissing, als bcdoeld 
in artikel 6, vierde lid sub a, vernietigd of ge
deeltelijk vernietigd, dan doet het bestuur der 
Bank, wanncer aan die beslissing reeds uitvoe
ring is gegeven, uiterljjk in de week, volgende 
o_p die, waarin door Onzen voornoemden Mi
mster uitspraak is gedaan, van de vornietiging 
of gedeeltelijke vernietiging aankondiging in de 
Staatscourant.' '. 

IV. Artikel 20 van Ons vorenaangehaald 
gcwijzigd besluit van 12 l\faart 1923 (Staatsblad 
n°. 63) vervalt. 

V. In artikel 22, zesde lid, tweeden zin, van 
Ons vorenaangehaald gew:ijzigd besluit van 
12 Maart 1923 (Staatsblad n°. 63) vervallen de 
woorden;. ,,en op de lijsten, bedoeld in artikel 
20, . eerste lid,". 

VI. Artikel 23 van Ons vorenaangehaald 
~ew:ijzigd besluit van.,12 Maart 1923 (Staats
olad n°. 63) wordt ge1ezen als volgt: 

,,Wanneer den naam van een apotheker, 
handelaar in heel- of verbandmiddelen of des
kundicre ambtshalve, wegens tegen hem be
staande bezwaren, van het in artikel 18 bedoelde 
register is afgevoerd, met de bepaling, dat de 
betrokkene zijn naam niet dadelijk weer op het 
register zal kunnen doen plaatsen, da.n doet het 
b estuur der Rijksverzekeringsbank uiter!ij k in 

de week, volgende op die . wa,.,rin de naam van 
het register is afgevoerd, daarvan aankondiging 
in de Staatscournnt. 

Ten aanzien van eene beslissing, als bedoeld 
in artikel 21, viifde lid, suh b, geschiedt de aan
kondiging in de 8taat8courant niet, zoolang de 
termijn van beroep nog niet is verstrejken, of, 
is beroep ingestelcl, zoolang niet door Onzen 
Minister, met de uitvoering van <lit besluit be
last, uitspraak is gedaan. 

Wordt in beroep eene beslissing, als bedocld . 
in artikel 21, vijfde lid, sub a, vernietigd of 
gedeeltelijk vernietigd, dan doet het bestuur 
der Ba,nk, wanneer aan die beslissing reeds uit
voering is gegeven, uiterlijk in de week, vol
gende op die, waarin door Onzen voornoemden 
Minister uitspraak is gedaan, van de vernieti
ging of gedeeltel(jk vernie tiging aankondiging 
in de Staatscourant. ". 

VII. Artikel 29 van Ons vorenaangehaald 
gewijzigd besluit van 12 Maart 1923 (Staats
blad n°. 63) vervalt. 

VIII. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na <lien der dagtee
kening van het Staatsblad, wa.arin hot is ge-
plaatst. , 

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

Het Loo, den 23sten Augustus 1930. 
WILHELMIN /1. 

De Minister van Arlieid, Handel en Nijverh,id, 
T. J. Ver s c h u u r. 

( Uitgeg . lfi Sept. 1930.) 

23 Auguslits 1930. BESLUIT, bepalende de 
bekendma.king in bet Staatsblad van het 
op 17 September 1929 te Geneve tusschen 
N ederland en Luxemburg gesloten verdrag 
tot beslechting van geschillen door recht
spraak, arbitrage en verzoening (Staats
blad 1930, n°. 168). S. S74. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Gezien de wet van den 14den Mei 1930 

(Staatsblad n°. 168) houdende goedkeuring 
van het op 17 September 1929 te Geneve tus
schen N ederland en Luxemburg gesloten verdrag 
tot beslechting van gescbillen door rechtspraak, 
arbitraire en verzoening, van welk verdrag een 
afdruk en eene vertaling bij dit Besluit zijn 
gevoegd; 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van dat verdrag op 13 Augustus 1930 te 
's-Gmvenhage zijn uitgewisseld ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenla.ndRche Zaken van den l5den Augustus 
1930, Directie van het Protocol n°. 19425; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
genoemd yerdrag, alsmede de vertaling 

daarvan, te doen bekend maken door de 
pla.atsing: van dit Besluit in het Staatsblad. 1 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zjjn, ieder voor zooveel 

1 Hierna is allecn de Nedcrla.ndsche tekst 
opgenomen. Zic voor de Fransche tek~t S. 168 
van 1930. 
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hem betreft, belast met de uitvoering van het- 1 permanente internationale Commissie, genaamd 

1930 

geen ten deze wordt vereischt. Permanente Verzoeningscommissie, die is ge-
Het Loo, den 23sten Augustus 1930. vormd overeen.komstig de bepalingen van dit 

WTLHELMINA. Verdrag. 
De .Minister van Buitenlanifsche Zaken, 4. Wanneer, in geval van -een der geschillen, 

B e e I a er t s v a n B l o k l a n d . als bedoeld in artikel 2, •de twee Partijen niet 
( Uitgeg. 8 Sept. 1930.) hun toevlucht hebben gezocht bij de Perma-

VERTALlNQ. 

VERD RAG tusschen N ederland en liUxemburg 
lot beslechting van geschillen rloor recht
sprnak, arbitrage en verzoening. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en 

Hare Koninklijke Hoogbeid de Groot-Her
togin van Luxemburg, 

bezield met het verlangen de vriendschaps
banden, die Nederland en Luxemburg vereeni
gen, nauwer aan te halen en in alle gevallen de 
vre d ame l:.est.,ch i g t e bev ,rde,.en ~an de 
geschillen en conflicten, van welken aard ook, 
die de twee landen mochten verdeelen, 

hebben besloten daartoe een verdrag te 
sluiten en hebben tot Hare wederzijdsche Ge
volmnchtigden benoemd, te weten : 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen: 

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

Hare Koninklijke Hoogheid de Groot-Her
togin van Luxemburg : 

den Heer Joseph Bech, Minister van Sta.at, 
Voorzitter der Regeering; 

die, na elkaar mededeeling te hebben gedaan 
van hun wederzijdsche volmachten, welke in 
goeden en beboorlijken vorm .1.ijn bevonden, om
trent de volgende bepalingen zijn overeenge
komen. 

Art. 1. De Hooge verdragsluitende Partijen 
verbinden zich wederzijds om in geen enkel 
geval .anders dan langs vreedzamen weg de 
oplossing te zoeken van geschillen of confiicten 
van welken aard ook, die tusschen Neder!and 
en Lu.'!:emburg mochten ontstaan en die niet 
binnen redelijken tijd mochten kunnen worden 
opgelost langs de gewone diplomatieke wegen. 

2. Alie geschillen van welken aard ook, rue 
tot voorwerp hebben een recht, waarop een der 
Hooge verdragsluitende Partijen zich beroept 
en dat door de andere betwist wordt, en die 
niet op vriendschappelijke w:ijze langs de gc
wone diplomatieke wegen mochten kunnen 
worden geregeld, zullen, ter berechting worden 
voorge!egd, hetzij aan het Permanente Hof van 
Intcrnationale J ustitie, hetzij aan een scheids
gerecht, zooals hierna is voorzien. Men is het 
er over eens dat de hierboven bedoelde geschil
punten met name die omvatten, welke vermeld 
worden in artikel 13 van het handvest van den 
Volkenbond. 

De geschillen, voor wier oplossing een Speci
ale procedure wordt voorzien in andere verdra
gen, die tusschen de Hooge verdragsluitende 
Partijen van kracht zijn, zullen worden geregeld 
volgens de bepalingen van die verdragen. 

3. V66r eenige procedure voor het Permanen
te Hof van Internationale Justitie en v66r 
eenige arbitrale procedure, zal het geschil, in 
overeenstemming tusschen de Partijen, ter ver
zoening kunnen worden voorgelegd aan een 

nente Verzoeningsco=issie, of wanneer deze 
laatste er niet in geslaagrl is de Partij en te ver
zoenen, dan za! het geschil in gemeenschappe
lijk ovcrleg, bij wege van een compromis worden 
onderworpen hetzij aan het Hof van Internatio
nale Justitie, dat zal beslissen onder de voor
waarden en volgens de procedure vastgesteld 
door zijn Statuut, hetzij aan een scheidsge
recht, dat zal beslissen onder de voorwaarden 
en volgens de procedure vastgesteld door het 
Verdrag van Den Haag van 18 October 1907 
voor de vreedzame beslechting van internatio
nale geschillen. 

Bij gebreke van overeenstemming tusschen 
de Partijen over de keuze van het rechtsprekend 
orgaan, over de bepalingen van het compromis, 
of in 1/:eval van een arbitrale procedure over de 
aanwiJzing der arbiters, zal de een of de andere 
van haar, na daarvan een maand van te -voren 
kennis te hebben gegeven, de hevoegdheid 
hebben om het geschil recht.streeks bij verzoek
schrift voor het Permanente Hof van Inter
nationale J ustitie te brengen. 

5. Wanneer het een geschil betreft, waarvan 
het voorwerp. volgens de interne wetgeving van 
een der Partijen, valt onder de bevoegdheid van 
haar nationale rechtbanken, dan zal het geschil 
niet aan de procedure, waarin door <lit Verdrag 
wordt voorzien, kunnen worden onderworpen 
dan na een vonnis dat in kracht van gewijsde 
is gegaan en dat binnen redelijke termijnen is 
gewezen door de competente nationale rechter
lijke autoriteit. 

6. De partijen komen overeen dat, wanneer 
het rechterlijk of arbitraal vonnis mocht ver
klaren, dat een beslissing of een maatregel, die 
door een rechterlii ke of welke and ere autoriteit 
ook van een der partijen in het g;eschil genomen 
of voorgeschreven is, geheel of gedeeltelijk in 
strijd is met het internationale recht en wan
neer het grondwettelijk recht van rue partij, 
niet of slechts onvoldoende toelaat dat de ge
volgen van die beslissing of van die maatregel 
te niet worden gedaan, er door het rechterlijk 
of arbitraal vonnis, aan de benadeelde partij een 
billijke genoegdoening moet worden toegekend. 

7. Alie vragen waarover de Hooge verdrag
sluitende Partijen verdeeld mochten zijn, zonder 
die op vriendschappelijke w:ijze te kunnen op
lossen langs de gewone diplomatieke wegen, 
zullen, wanneer het vragen betreft waarvan de 
oplossing niet zou kunnen worrlen gezocht door 
een uitspraak als voorzien in artikel 2 van <lit 
Verdrag, en wa " eer daarvoor niet reeds een 
procedure tot oplossing is voorzien door een 
verdrag of overeenkon;1st, tussc ! en Partij en 
van kracht, worden onderworpen aan de Per
manente Verzoeningscommissie die belast zal 
z:ijn om aan de Partijen een aannemelijke op
lossing voor te stellen en in ieder geval om haar 
een verslag aan te bieden. 

Bij gebreke van overeenstemming tussch~n 
de Partjien omtrent het verzoek tot de Comm1s
sie te richten, zal de een of de andere van haar 
de bevoegdheid hebben de vraag i echtstreeks 
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aan die Commissie voor te leggen, na daarvan 
een maand van te voren kennis te hebben 
gegeven. 

In alle gevallen zal, wanneer er strijd tusschen 
de Partijen is over de vraag of het gesch1l al of 
niet r!e natuur heeft van een geschil als bedoeld 
in artikel 2 en derhalve zou kunnen worden 
opgelost door een uitspraak, die strijd, v66r 
elke procedure van de Permanente Verzoenings
commissie, worden voorgelegd aan de beslissing 
van het Permanente Hof van Internationale 
Justitie, krachtens onderling overleg tusschen 
de Hooge verdragsluitende Partijen of bij ge
breke van overeenstemming op het verzoek 
van een van haar. 

8. De Permanente Verzoeningscommissie 
wa.arin door dit verdrag voorzien wordt, zal 
zijn samengesteld uit v(jf leden, die als volgt 
zullen worden aangewezen, te weten : De Hooge 
verdragsluitende Partijen zullen elk een Com
missaris benoemen, gekozen uit haar weder
zijdsche onderdanen en zullen de drie andere 
Commissarissen volgens een gemeenschappelijke 
overeenkomst aanw:ijzen onder de onderdanen 
van derde Mogendheden; die drie Commissa- ., 
rissen znllen van · verschillende nationaliteiten 
moeten zijn en de Hooge verdragsluitende Par
tijen zullen onder hen den Voorzitter van de 
Commissie aanwijzen. 

De Commissarissen worden voor drie jaar be
noemd; hun opdracht (mandaat) kan her
nieuwd worden. Zij zullen in functie blijven tot 
hun vervanging en, in ieder geval, tot het vol 
eindigen van hun werk, dat onderhanden is 
genomen op het oogenblik waarop de tijd van 
hun mandaat verstrijkt. 

Er zal zoo spoedig mogelijk en binnen een i 
tijdsverloop, dat drie maanden niet te boven , 
mag gaan, worden voorzien in de vacatures die 
zich mochten voordoen tengevolge van over
lijden, ontslagneming of eenige voortdurende 
of tijclelijke verhirnlering en wel op de wijze die 
voor de benoemingen is vastgesteld. 

9 . De Permanente Verzoeningscommissie 
zal worclen samengesteld binnen de zes maan
den volgencle op de uitwisseling cler bekrachti
gingsoorkonden van dit Verdrag. 

Wanneer de benoeming van de leden die ge
meenschappelijk moeten worden aangewezen, 
niet binnen dat tijdsverloop tot stand komt, 
of in geval van vervanging binnen drie maan
den te rekenen na het openvallen van den zetel, 
dan zal, bij gebreke van een andere afspraak, 
aan den President van den Zwitsorschen Bonds
staat worden verzooht, tot- de noodige aanwij
zingen over te gaan. 

10. Men zal zioh tot de Permanente Verzoe
ningscommissie richten door een verzoeksohrift, 
gerioht tot den Voorzitter op de wijze voorzien 
in de artikelen 3 en 7, al naar den aard der 
zaak. 

Het verzoekschrift zal, na het voorwerp van 
het gesohil kortelijks te hebben uiteengezet, de 
uitnoodiging tot de Commissie bevatten om 
over te gaan tot alle maatregelen, die geeigend 
zijn om tot een verzoening te geraken. 

Wanneer het verzoeksohrift uitgaat van 
slechts een der Partijen, zal het door deze on
middellijk ter kennis van de tegenpartij worden 
gebracht. · 

11. Binnen een tijdsverloop van 14 dagen 
te rekenen van den dag, waarop een der Hooge 
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verdragsluitende Partijen een gesohil voor de 
Permanente Verzoeningsoommissie mocht heb
ben gebracht, zal elk der Partijen, voor het on
derzoek van dat geschil, haar Commissaris 
kunnen vervangen door iemand, die speciaal 
ter zake kundig is. 

De partij die van dat recht gebruik mooht 
maken zal daarvan dadelijk kennis geven aan 
de andere Partij ; deze zal alsdan de bevoegd
heid hebben om op gelijke wijze te handelen 
binnen een tijdsverloop van 14 dagen te rekenen 
van den <lag, waarop die kennisgeving haar 
zal hebben bereikt. 

1 ~. De Permanente V erzoeningscommissie 
zal tot taak hebben om de geschilpunten tot een 
oplossing te brengen, daartoe alle inlichtingen 
die nuttig kunnen zijn verzamelen, hetzij door 
een onderzoek hetzij op andere wijze, en zich 
inspannen om de Partijen te verzoenen. Zij zal, 
na onderzoek van de zaak, aan de Partijen 
kunnen uiteenzetten op welken voet eene 
schikking haar redelijk zou voorkomen en aan 
de Partijen een termijn kunnen stellen om zich 
uit te spreken, als daartoe aanleiding bestaat. 

Aan het einde van haar werkzaamheden 
zal de Commissie een verslag opstellen dat het 
resultaat zal bevatten en waarvan aan elk der 
Partijen een exemplaar zal worden overhandigd. 

De Partijen zullen nooit gebonden zijn door 
de feitel(jke rechts- of andere overwegingen, 
die de Commissie mocht hebben aangenomen. 

Outler voorbehoud van het bepaalde bij ar 
tikel 7, lid 3, zullen de werkzaamheden van de 
Commissie, tenzij de Partijen anders overeen
komen, moeten worden beeindigd binnen een 
tij dsverloop van zes maanden te rekenen van den 
dag waarop de Commissie kennis zal hebben 
genomen van het geschil. 

13. Behoudens bijzondere bepalingen in 
tegengestelden zin zal de Permanente Ve1·zoe
ningscommissie zelve haar procednre regelen, 
die in alle gevallen zal moeten plaats hebben op 
tegenspraak. Wat betreft het onderzoek za.l de 
Commis8ie, als zij niet eenst,emmig anders be
slist, zich houden aan de bepalingen van Titel 
III /internationale Commissie van onderzoek) 
van het Verdrag van Den Haag van 18 October 
191)7 voor de, vreedzame beslechting van inter
nationa,le geschillen. 

14. De Permanente Verzoeningscommissie 
zal, tenzij de Partijen arders mochten zijn over
eengekomen, samenkomen op de plaats die 
door den Voorzitter is aangewezen. 

15. De werkzaamheden van de Permanente 
Verzoeningscommissie zijn slechts openbaar 
krachtens een besluit van de Commissie ge
nomen met instemming van de Partijen. 

De Hooge verdragsluitende Partijen komen 
overeen om het resultaat van de werkzaamheden 
van de Commissie niet openbaar te maken, 
zonder elkaar eerst geraadpleegd t.e hebben. 

16. De Partijen zullen bij de Permanente 
Verzoeningsoommissie vertegenwoordigd zijn 
door agenten die tot taak hebben als tusschen
persoon te dienen tuss~-hen haar en de Com
missie; zij zullen zich bovendien kunnen doen 
bijstaan door raadslieclen en deskundigen daar
toe door haar benoemd en het verhoor vragen 
van alle personen, wier getuigenis haar nuttig 
mocht lijken. 

Van haar kant zal de Commissie de bevoegd
heid hebben om mondelinge uiteenzettingen· te 
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vragen aan de agenten, raadslieden en deskun
digen der twee Partijen, evenals aan alle per
sonen waarvan zij het nuttig mocht oordeelen 
om met toestemming van hunne Reaeering 
voor zich te laten verschijnen. 

0 

17. Behoudens bepalingen die het tegencleel 
behelzon en die in dit Verclrag zijn opgenomen, 
zullen de beslissingen van de Permanente Ver
zoeningscommissie met meerderheid van stem
men worden genomen. 

De Commissie zal geen besluit kunnen nemen 
omtrent de kern van het geschil dan wanneer 
a lle leden behoorlijk zijn opgeroepen en wan
neer ten minste alle leden die gemeensohappe
lijk zijn gekozen, aanwezig zlin. 

18. De Hooge verclragsluitende Partijen 
verbinden zioh om de werkzaamheden van de 
Permanente Verzoeningscommissie te verge
makkelijken en bijzonderlijk om aan haar de 
bijstand te verzekeren van haar bevoegde over
heden, om haar in de ruimst mogelijke mate 
a.lie ter zake dienende stukken en inliohtingen 
te verschaffen en om de noodige maatregelen te 
nemen om de Commi sie in staat te stellen op 
haar grondgebied over te gaan tot het oproepen 
en hooren van getuigen of deskundigen evenals 
tot een onderzoek ter plaatse. 

19. Tijdens den duur der werkzaamheden 
van de Permanente Verzoeningsoommissie zal 
elk der Commissarissen eene vergoeding ont
vangen, waarvan het beclrag zal worden vast
gesteld in gemeen overleg tusschen de Hooge 
verclrag luitende Partijen, die er elk een gelijk 
dee! van zullen clragen. 

20. In a.lie gevallen en met name als de vraag 
waaromtrent de Partijen verdeeld zijn, voort
vloeit uit daden die reeds zijn verrioht of op 
het punt zijn dat te worden, zal het Permanente 
Hof van Internationale Justitie handelende in
gevolge artikel 41 van zijn tatuut of, naar om
standi~heden, het scheidsgerecht, zoo spoedig 
mogeli.Jk aangeven, welke voorloopige maat
regelen genomen moeten worden. De Perma
nente Verzoeningscommissie zal, als daartoe 
aanleiding bestaat, op dezelfde w~jze kunnen 
handolcn, nadat Partijen hot daaromtrent eens 
zijn gewo1·den. 

E lk der Hooge verdragsluitende Partijen 
verbindt zich om zich te onthouden van het 
nemen van elken maatregel die een nadeeligen 
terng lag zou kunnen hebben op de tenuitvoer
legging van de beslisFing of op de scbikkingen 
die mochten worden voorgeeteld door de Per
manente Verzoeningscommi sie en. in het al
gemeen, om niPt over te :;iaan tot het verrichten 
van eenige daad die het goscbil LOU kunnen ver
erg,Jr<"n of uitbraiden. 

21 . Dit verdrag blijft toepH~selijk tusschen 
de Hooge verdragsluitende Partijen ook wan
neer andere mogendheden eveneens een belang 
bij het e:eschil hebben. . 

22. Wanneer eenig geschil tu schen de Hooge 
verdragsluitende Partijen mocht rijzeo betref
fende de uitlegging van dit verclrag, zal dat 
geschil zebracht worden voor het Permanente 
Hof van lnternationale Justitie volgens de pro
cedure, voorzien in artikel 4, lid 2. 

23. Dit Verdrag zal bekrachtigd worden. 
De acten van bekrachti((ing zul len zoo spoedig 
mogelijk te 's-Gravenhage worden uitgewisseld. 

24. Dit Verrlrag zal in werking treden da
delij k na de uitwisseling der bekrachtigings
oorkomlcn en zal een duur hebben v1tn tien 

aren te rekenen vanaf zijn inwerkingtreding. 
Wanneer het niet is opgezegd zes maanden 
v66r bet verstrij ken van dien termijn, zal het 
beschouwd worden als stilzwijgend te zijn ,er
Jengd voor een nieuw tijdvak van vijf jaren en 
zoo vervolgen . 

Wanneer ten tijde van de buitenwerking
treding van dit Verclrag eene procedure, krach
tens dit Verclrag bangende mocht zijn voor de 
Permanente Verzoeningscommissie, voor het 
Permanente Hof van Internationale Justitie 
of voor een arbitrale reohtbank, dan zal die 
procedure tot het einde worden vervolgd. 

Ter oorkonde, waarvan de bovengenoemde 
Gevolmachtigden dit Verclrag hebben geteekend 
en er hunne zegels aan hebben gehecht. 

Gedaan in tweevoud te Geneve, den 17 Sep
tember 1929. 

(L. S.) B e e 1 a er t s T an BI o k 1 an d. 
(L.S.) Bech. 

23 Augustus 1930. BESLUIT, bepalencle de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 28 Maart 1929 te 's.Gmvenhage tus
schcn N ede,·land en Oostenrijk gesloten 
handel - en scheepvaartverdrag en van 
het bij dit verdrag behoorende slotproto
col (Staatsblad 1930, 11°. 229) . S . 375. 

Wij WILHELMI A. cnz.; 
Gezien de wet rnn 14 Juni 1930 (Staatsblad 

n°. 229), houdende goedkeuring van het op 
28 Maart 1929 te 's-Gravenhage tusschen Ne
derland en Oostenrijk gesloten handels- en 
scheepvaartverdrag en van het bij dit verdrag 
behoorende lotprotocol, van welke stukken 
een afdruk en , eene vertaling bij dit Besluit 
zijn gevoegd; 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van dat verdrag, met protocol, op 13 
Augustus 1930 te 's-Gravenhage zijn uitge
wisseld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenl andsche Zaken van den 15den Augus
tus 1930, Directie van het Protocol n°. 25234; 

H ebben goedgevonden en vel'staan: 
meergenoemd verdrag, met bijbehoorend 

slotprotocol, alsmede de vertaling 1 daarvan, 
te doen bekend rnaken door de plaatsing van 
dit Besluit in het Staatsblad. 1 

Onze ::\linisters, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zoornel hem aangaat, belast met de uitvoe
ring van hetgeen ten deze wordt vere ischt. 

H et Loo, den 23sten Augustus 1930. 
WILHELMI A . 

De Ministe,· van Buiten!,anitsche Zaken, 
B e e I a e I' t s v a n B 1 o k I a n d. 

( U·itgeg. 8 Septe,nber 1930.) 

Vert a Ii II g. 

Handels - en chee]) vaartrnrdrag. 
Hare Majest it de Koningin der Neder

landen 
en 

De Bondspr sident van de Oostenrijksche 
Republiek, 

1 Hierna is a lleen de Nederlandsche tekst 
opgenomen. Zie voor de Franscbe tekst S. 229 
van 1930. 
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bezield met den wensch de handelsbetrek
kingen tusschen de beide landen steeds meer 
te bevorderen, hebben besloten een handels- en 
scheepvaartverdrag te sluiten en hebben te 
dien einde tot Hun gevolmachtigden benoemd: 

Harn Maiesteit de Koningin der Neder
lauden: 

Jonkheer Frans Beelaerts van Blokland, 
HoogstDerzelver Minister van Buitenlandsche 
Za.kcn, 

De Bondspresident van de Oostenrijksche 
Republiek : 

Zijne Excellentie Adolf Duffek, Buitenge
woon Gezant en Gevolmachtigd Mini ter van 
de Oostenrijksche Republiek te 's-Graven
hage, 

die, na e lka nder mededeeling te hebben 
gcdaan van hunne volmachten, welke iu goe
clen en behoo1· lijken vorm werclen bevonden, 
omtrent het volgende zijn overeengekomen : 

Art. 1. 1. De onderdanen van elk der beide 
Hooge Verdragsluitende Partijen zullen op 
het gebied van de andere een in elk opzicht · 
ten minste even gunstige behandeling genieten 
a ls de onderdanen van de meestbegunstigde 
natie . Zij zullen gelijkgesteld zijn met de 
nationalen -voor wat betreft de vestiging en 
de uitoefening van den handel, de nijverheid 
en de scheepvaart. Zij zullen evencens, gel ijk 
de national en, recht hebben op de bescherming 
van hun persoon en goederen, alsmede het 
recht den eigendom van roerende of onroe
rencle goederen te verkrijgen en erover te be
whi kken. De onderdanen van elk der beide 
Hooge Verdragsluitende Partijen zullen vrijen 
toegang hebben tot de rechtbanken der an
dere Partij , hetzij als eischer, hetzij als ver
weerder. Zij zullen, op denzelfden voet als de 
nationalen, de bevoegdheid hebben procureurs, 
advocaten en vertegenwoordigers hunner keuze 
te nemen en van hun diensten gebruik te 
maken ter bescherming van hunne 1·echten 
v66r de bedoel de rechtbanken. 

2. Het is echter we! verstaan, dat de voor
gaande bepalingen op geenerlei wijze inbreuk 
maken op de bijzondere wetten, verordeningen 
en voorschriften inzake den handel, de nijver
heid, de politie, de algemeene veiligheid en 
de uitoefening van bepaalde ambachten en 
beroepen, van kracht op het gebied der Hooge 
Verdragsluitende Partijen en in het algemeen 
van toepassing op alle vreemdelingen. 

3. Den onderdanen van elk der beide Par
t ij cn zal het vrij staan hunne zaken op het 
grondgebied der andere Partij te 1'0gelen, 
hetzij persoonlijk, hetzij door een tusschen
persoon hunner keuze, zonder te dezen op
zichte aan eenige andere beperkingen onder
worpen te zijn dan aan die, vastgesteld bij de 
op dat grnndgebied van kracht zijnde wetten 
en voorschriften. 

4. Zij zullen voor de uitoefening van huu
nen handel, hunne nijverheid en hunne scheep
vaart binnen het grondgebied der andere 
Partij geene ::mdere of hoogere belasting, hef
f ing of rechten betalen dan die, welke van de 
uational en worden geheven. 

5. De onderdanen van elk der beide Par
t ij en, die vreemdelingen zijn volgens de wet
geving van de andere, en die op behoorlijke 
wijze hun nationaliteit zullen hebben aange-

tooud, zu ll en op het grondgebied van deze 
anclere Partij vrijgesteld zijn van elken ver
plichten persoonlijken dienst, alsmede van 
iedere bijdrage hetzij in geld, hetzij in na
tura, opgelegd in plaats van genoemden ver
plichten persoonlijken clienst. Zij zullen zoo
wel in vredes- als in oorlogstijd slechts ge
dwongcn worden tot die militaire leveri ngen 
en vorderingen, wel ke aan de national en wor
den opgelegd en wel in d ezelfde mate en vol 
gens dezelfde beginselen als cleze I aatsten. Zij 
zu ll en recht hebben op de vergoedingen welke 
bij de geldende wetten ten gunste van de on
derdanen zullen zijn vastgesteld. 

Art. 2. 1. De naamlooze en andere ven
uootschappen op het gebied van handel, n ij 
verheid en financiiin , de scheepvaart- en ver
zekeringmaatschappij en daaronder begrepen, 
d ie haa r zetel hebben op het grondgebied van 
eene der Hooge Verdragsluitende Partijen, 
en die volgens de wetten dier Partij op 
rechtsgeldige wijze daar zijn opgericht, zullen 
evenzeer bevoegd zijn om op het grondgebied 
der andere Partij haar rechten te verdedigen 
en in het bijzonder in rechte op te treden, 
mits zij zich onderwerpen aan de daarop be
trekk ing hebbencle wetten on verordeningen, 
van krncht op het grondgebied dier andere 
Partij. 

2. De toelating der hierboven vermelde op 
rech tsgeldige wijze op het grondgebied van 
een der Hooge Verdragsluitende Partijen op
ger ichte vennootschappen, die na het van 
kracht worden van dit verdrag hare werk
zaamheden willen uitstrekken over het grond
gebied van de andere Partij en die daartoe 
eene bij zondere machtiging mochten behoe
,·en, zal geregeld worden overeenkomstig de 
wetten en verordeningen, welke op het grond
gebied van dien Staat van kracht zijn . 

3. De hierbedoelde, eenmaal volgens de in 
het betrokken land van kracht zijnde wetten 
en voorschriften toegelaten, vennootschappen 
zul len niet aan andere, noch hoogere belas
tingen, bijdragen, of in het algemeen gespro
ken heffingen worden onderworpen, dan aan 
die, welke worden geheven van vennootschap
pen van een derden Staat en zullen in elk 
opzicbt behandeld worden op den voet van 
de meestbegunstigde natie. 

Art. 3. 1. Elk der beide Hooge Verdrag
sluitende Partijen verbindt zich aan de anclere 
de meest gunstige behandeling te vedeenen 
we! ke zij toekent of in de toekomst zal toe
kennen aan een derden Staat voor wat betreft 
den uitvoer, den invoer, het entrepot-verkeer 
en den doorvoer van koopwaren, de voldoe
ning van rechten of van belastingen en de 
vervull ing van douaneformaliteiten. 

2. De voortbrengselen van den bodem of 
van de nijverheid herkomstig nit ederland, 
Nederlandsch-Indie, Suriname en Cura,;:ao 
worden toegelaten in Oo tenrijk en de voort
brengselen van den bodem of van de nijver
heid van Oostenrijk worden toegelaten in 
Nederland, Nedel'iandsch-Indie, Suriname en 
Curac;:ao, onder toepass ing van het gunstigste 
tarief dat elk der beide Hooge Verdragslui
tcnde Partijen verleent of zal verleenen aan 
een derden Staat, zoowel voor wat betreft 
allc rechten en belastingen als ten aanzien 
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van a ll e coefficienten, surtaxen of toeslagen 
welk op deze recbten en bela tingen betrek
king hcbben of zullen hebben. 

3. Voor bet geval in- of uitvoerverboden, 
welke door een der H ooge Verdragsluitende 
Partijen zijn of in de toekomst mochten wor
den ingesteld, den handel tusschen deze Par
tijcn zouden belemmeren, verklaart elk Harer 
zich bereid op het verzoek van de andern in 
onde1·handelingen te treden over de sluiting 
van ecn overeenkomst in zake de verleening 
van in_ of uitvoerfaciliteiten. 

4. Alinea 3 vindt geen toepassing op in
of uit.voerverboden of -beperkingen die om 
e n dc1· volgende red nen zijn of n1ochten 
word n uitgevaardigd: 

a. in buitengewone omstandigheden met 
het oog op oorlogsvoorraden; 

b. om redenen van openbare vei ligheid; 
c. ten behoeve van de Staatsmonopolies 

wclke thans bestaan of in de toekomst zu ll en 
worden ingesteld; 

d. ten einde op vreemde koopwaren de 
verboden of beperkingen toe te passen welke 
door de binnenlandsche wetgeving zijn of 
mochten worden ingesteld ten aanzien van de 
voortbrenging, den verkoop, bet vervoer of 
het verbruik in het binnenl a nd van soortge
Jijke inheemsche koopwaren; 

e. in verband met de gezondheidspoli tie en 
met het oog op de bescberming van nuttige 
dieren en planten tegen zieb."ten, insecten en 
schadelijke parasieten en vooral in bet be
laDg ,·an de openbare gezondbeid en overeen
kom tig de te dezen aanzien gehuldigde. in
ternationale beginse len. 

Art. 4. De binnenlandsche recbten, welke 
word n geheven voor rekening van den staat, 
van gemecnten of van corporaties en welke 
worden of zullen worden gelegd op de voort
brenging of het verbruik van een product 
binnen het gebied van een der Hooge Ver
dragsluitende Partijen, zullen in geen geval 
de voortbrengselen van de andere Partij hin
derl ijker treffen dan de gelijksoortige voort
brengselen van de meestbegunstigde natie. 

Art. 6. 1. Beboudens de g rootere voordee
Jen, welke in deze kunnen voortvloeien uit de 
behandeling als mee tbegunstigde natie, zul
len de handelaren, de fabrikanten en andere 
producenten van een der beide landen, als
mede hun handelsreizigers, op vertoon van 
een legitim atiebewijs, afgegeven door de auto
r ite itcn van hun land, en met inachtneming 
van de formaliteiten, voorgeschreven binnen 
het grondgebied van het a ndere land, het 
recht hebben zoowel om in dat land aankoo
pen te doen voor hun handel , nijverhe id of 
andere onderneming bij de handelaren of pro
ducenten van deze koopwaren of in de open
bare verkooplokalen als om er orders op te 
nemen bij de personen of handelshuizen die 
zich bczighouden met den wederverkoop of 
die in hun beroep of nijverheid de aange
boden handelswaren gebruiken, zonder ui t 
dien hoofde tot de betaling van eenig recht 
o f eenige belasfing gebouden te zijn. Zij 
mogen monsters of modellen doch geen koop
warcn met zich voeren, behalve in de gevall en 
dat di t aan de eigen handelsreizigers is toe
gestaan. 

2. H et hierboven bedoelde legitimatiebewijs 

moet zijn opgesteld overeenkomstig het model 
dat a ls bijlage is gevoegd bij de op 3 ovem
ber 1923 te G neve gesloten conventie voor 
de vereenvoudiging van de douaneformali tei
ten. 

3. Aan invoerrechten onderbevige goede
ren, welke a ls monsters dienst doen, met uit
zondering van verboden waren, zullen bij in
voer over en weer een tijdelijken vrijdom van 
invoerrechten genieten, mits de douaneforma
liteiten worden in acht genomen welke noodig 
zijn ten einde den wederuitvoer te verzekeren. 

4. H et is wet ver taan, dat de uitzonde
ring van de verboden waren van de toelating 
ten invier onder genot van tijdelijken vrijdom 
van invoerrechten slecht.s van toepass ing is op 
monsters van waren, welker invoer verboden 
is om human itaire en politieredenen of met 
het oog op de bescherming va n menschen, 
dieren of planten tegen besmettelijke ziekten. 

6. De herkenningsmerken welke door de 
autoriteiten van een der H ooge Verdragslui
tende Partijen op de monsters zijn aangebracht 
zullen ter va tstelling van de identiteit dier 
monste1·s door de autorite iten van de andere 
P a rtij worden erkend, met dien verstande 
evenwel, dat deze laatsten de bevoegdheid 
zullen hebben daarnevens de nationale her
kenningsmerken aan te brengen in a l die ge
vall en dat haa r zulks noodzakelijk mocht 
Yoorkomen. 

6. H et genot van dezen v rijdom Ya n in
voerrechten kan worden ontnomen aan die rei
zigers en die handelshuizen, welke zich niet 
volgens de va tgestelde bepalingen gedragen. 

Art. 6. 1. V oor al hetgeen betreft het 
spoorwegregiem en het doorvoerve1·keer ver
binden zich de Hooge Verdragsluitende Par
t ijen elkander alle redelijke vervoer-facilitei
ten te verleenen en alle geschikte maatrege
len te treffen opdat het vervoer op normale 
wijze en zonder moeilijkheden kan plaats 
hebben. 

2. De voorgaande bepalingen maken in 
geen enkel opzi ht inbreuk op de voorschrif
ten der douanereglementen inzake de behan
deling van doorvoerzendingen noch op de ver
ordeningen betrekking hebbende op het ver
keer van en den handel in goederen, wel ke 
aan een binnenlandsche belasting onderwor
pen zijn of het voorwerp zijn van een Staat.s
monopolie. De doorvoer van de hierbedoelde 
goederen zal echter niet meer belemmerd 
mog·en worden dan noodi g is in verband met 
de eventueele inning van de binnenlandsche 
belasting op dat gedeelte van de goederen 
dat in het land zou blijven, of in het belang 
van het monopolie. 

Art. 7. 1. De Hooge Verdragsluitende Par
tijen komen overeen, dat het vervoer van rei
zigers van elke nationaliteit, a lsmede van hun 
bagage over het grondgebied van elk der 
beide Hooge Verdragslui tende Partijen voor 
wat betreft de verzending, de vrachtprijzen, 
de openbare lasten, gelegd op het vervoer, en 
voor wat bet re ft het reizen zel f aan een even 
gunstig regiem zal onderhevig zijn a ls het 
algemeene regiem dat van toepassing is op 
het vervoer van reizig rs in het binnenlandsch 
verkeer of in het verkeer met een derden 
Staat, te weten onder dezelfde voorwaarden, 
in dezelfde r ichting en op hetzelfde traject. 
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2. D e uit Nederland met bestemming naar 
een Oostenrijksch station of in doorvoer door 
Oostenrijk verzonden goederen zullen op de 
Oostenrijksche spoorwegen, voor wat betreft 
de verzending en het vervoer, de vrachtprij
zen en de openbare lasten, verbonden aan 
het vervoer, niet minder gunstig behandeld 
worden dan dezel £de goederen, vervoerd tus
schen Oostenrijksche stations, we! te verstaan 
onder dezelfde voorwaarden, in dezelf.de rich
ting en op hetzelfdo traject. 

3. Deze laatste bepaling zal evenzeer war
den in acht genomen door de Nederlandsche 
spoorwegen ten aanzien van goederen verzon
den uit Oostenrijk met bestemming naar een 
Nederlandsch station of wanneer deze goede
ren in transit het Nederlandsch grondgebied 
passeeren. 

4. De voorgaande bepalingen doelen niet 
op de tariefverminderingen welke warden ver
leend ten gunste van werken van weldadig
heid of van openbaar onderwijs, noch op de 
kortingen wel ke in geval van een algemeene 
ramp worden verleend aan het vervoer van 
reizigers en goederen, noch op die, welke gel
den voor militair vervoer, voor personen in 
publieken dienst, voor spoorwegpersoneel en 
voor personeel van gelijksoortige diensten, 
alsmede voor de leden van hun gezinnen, 
noch voor de dienstzendingen van inheemsche 
vervoerondernemingen. 

5. Het is eveneens we! verstaan, dat op 
de secundaire spoorl ijnen {buurtspoorwegen, 
lokaalspoorwegen, tramwegen), welke voor
namelij k dienen voor het toeristenverkeer, 
korti ngen op de reizigerstarieven zullen kun
nen worden verleend aan de inwoners van de 
aangrenzende gemeenten . 

Art. 8. 1. De schepen van elk der beide 
Hooge Verdragsluitende Partijen, hun beman
ningen, hun passagiers en hun ladingen zul
len in de havens en wateren en op de be
vaarbare stroomen van de andere Partij alle 
voorrechten genieten welke aan de meestbe
gunstigde natie warden verleend. 

2. De meetbrieven van de schepen en vaar
tuigen van een der Hooge Verdragsluitende 
Partijen zullen door de autoriteiten van de 
andere Partij worden aanvaard zonder dat zal 
worden overgegaan tot een hernieuwd onder
zoek of tot nieuwe maatregelen, mits de re
gelen, volgens welke de meting geschiedt in 
het land waar de meetbrief is afgegeven, wor
den erkend als gel ijkwaardig aan de regelen 
welke in het land van de andere Partij zijn 
vastgesteld. 

Art. 9. De bepalingen van dit ·verdrag zijn 
niet van toepassing op de kustvaart uitge
oefend langs de kusten van het Koninkrijk 
de1· Nederlanden, welke lrustvaart uitsluitend 
onderworpen blijft aan de desbetreffende wet
ten en verordeningen. 

Art. 10. 1. Ook voor de niet bij de voor
afgaande artikelen voorziene gevallen ver
leenen de Hooge Verdragsluitende Partijen 
elkander wederkeerig de behandeling op den 
voet van de meestbegunstigde natie voor al 
hetgeen betreft den handel, de nijverheid, de 
scheepvaart en den consulairen dienst. 

2. Het is echter we] verstaan, dat de clau
sule van de meestbegunstigde natie niet van 
toepassing is op de concessies, welke een der 

Hooge Verdragsluitende Partij en verleent of 
in de toekomst zal verleenen aan de naburige 
Staten ten einde het grensverkeer te verge
makkelijken of aan de bewoners van bepaalde 
grensdictricten. 

Art. 11. Elk geschil over de uitlegging, de 
toepassing of de ten uitvoerlegging van d it 
verdrag dat door de Hooge Verdragsluitende
Partijen niet l angs diplomatieken weg is kun
nen worden opgelost, zal onderworpen warden 
aan het Permanente Hof van Internationale 
J ustitie. 

Art. 12. De bepalingen van dit verdrag· 
zijn ook van toepassing op Nederlandsch
Indie. Suriname en Cura9ao met uitzondering·· 
van de bepalingen van artikel 1, lid 1, voor 
zoover deze betrekking heeft op onroerende 
eigendommen, met <lien verstande dat in deze· 
de behandeling op den voet van de meestbe
gunstigde natie wederkeerig van toepassing· 
zal zijn. 

Art. 13. Dit verdrag zal worden bekrach
tigd en de akten van bekrachtiging zull en 
zoodra mogelij k te 's-Gravenhage warden uit
gewisseld. Het zal in werking treden dri& 
maanden na de u itwissel ing der akten van be
krachtiging en zal van kracht blijven gedu
rende een jaar te rekenen van den dag zijner
in werking treding, met sti lzwijgende ver
lenging tel kenrnale voor eenzelfde periode, 
tenzij het door een der Hooge Verdragslui
tende Partij en ten m inste drie maanden v66r
den afloop mocht zijn opgezegd . 

Ter oorkonde waarvan de Gevolmachtigden• 
dit verdrag hebben onderteekend. 

Gedaan in tweevoud te 's-Gravenhage den . 
acht en twi nt igsten Maart 1929. 

Beelaerts van Blokland. 
Duffek. 

Slotprotocol. 
Op het oogenblik, dat tot de onderteekening

van het heden gesloten verdrag van handel 
en scheepvaart tusschen Nederland en Oos
tenrijk wordt overgegaan, hebben de onder
geteekende gcvolmachtigden de volgende ver
klaringen afgelegd,. welke een integreerend
bestanddeel van dit verdrag zullen uitrnaken: 

Het is we! verstaan, dat daar, waar in dit 
verdrag wordt bepaald, dat een der Hooge 
Verdragsluitende Partijen aan de andere de
zelfde behandeling zal verleenen als aan de 
nationalen, deze laatste Partij eveneens de be
handeling van de meestbegunstigde natie zal 
mogen inroepen. 

Het is echter we! verstaan, dat de weder
zijdsche verleening van de behandel ing van 
de meestbegunstigde natie in zake belastin
gen, heffingen, bijdragen en binnenlandsche 
rechten tot voorwaarde heeft de inachtneming 
door de andere Hoage Verdragsluitende Partij 
van de wederkeerigheid in belastingzaken en 
dat zij niet van toepassing is op de bijzondere 
clausules in de tusschen een der Hooge Ver
dragsluitende Partijen met een derden Staat 
gesloten verdragen tot het brengen van even
wicht tusschen de in het binnen- en het buiten
land geheven belastingen, ter afbakening van 
het hoogheidsrecht van beide landen in be
lastingzaken en met name ter voorkoming
van dubbele belasting. 
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Het is eveneen · we! verstaan, dat op d 
clausule van de meestbegustigde natie door 
cen der R ooge Verdragslu itende Partijen 
geen beroep zal kunnen worden gedaan ter 
verkrijging van de rechten of privileges, 
welke voortvloeien uit meerzijdige verdragen 
van algemeenen aa rd, al mede uit de conven
ties van i nternationaal pri vaatrecht. 

Geclaan in tweevoud te 's-Gravenh age den 
acht en tw intigsten Maart 1929. 

Beelaerts van Blokland. 
Duffek. 

25 Augustus 1930. BESLUIT tot hern ieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 der 
H ooger-onderwijswet van de afdeeling 
gymnas ium van hot St. J anslyceum en _de 
a fdeel ing gymnasium van het St. Mar,a-
1 yceum te 's-H ertoarnbosch van de .. Ver
eenigi ng ,,Ons Midclelbaar OnderwtJS in 
Noordbrabant" te 1'ilbury. , . 376. 

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

Onderwijs, K unsten en Wetenschappen van 14 
Jul i 1930, n°. 9039 III, afdeeling Voorberei
dend H ooger en Middel baar Onderwijs; .. 

Gelet op artikel 157 cler H ooger-onderw1Js
wet; 

Gez ien Ons besluit van 16 September 1924 
(Staatsblad n°. 449): 

Den R aad van State gehoord (advies van 
12 Augustu 1930, n°. 28); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden M inister van 20 Augustu 1930, n". 
10669, a fdeel ing Voorbereidend R ooger en 
Mi ddelbaar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1930 de a f

deel ing gymnasium van het St. J ans-lyceum 
en de a fdeel ing gymnasium van het St. Maria
lyceum, te 's-H ertogenbosch van de Vereeni
g-ing .,Ons M iddelbaar Ondenvijs in Nonrd . 
brabant" te T ilburg, opnieuw voor een t ijd
vak van zes jaren aan te wijzen als bevoegd 
om met inachtnem ing der desbetreffende wet
telijke voorschriften aan haar leerlingen die 
het onderwijs tot aan het einde hebben bijge
woond een getuigschrift van bekwaamheid tot 
universitaire studiiin af te geven. dat met h<Jt 
getu igschrift, in artikel 11 der Hooger-onder
wi,invet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

Onze M inister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de u itvoering 

'van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal w01 den 
gezonden aan den R aad van State. 

Het Loo, den 25sten A ugustus 1930 . 
WILHELMINA. 

De :Minister van Onderwijs, 
Kuns/en en Wetenschappen, 

J . Te r p s t r a. 
(Uityeg. 8 September 1930. i 

25 Augustus 1930. BESLIBT tot vern ietiging 
van het besluit van Burgemeester en Wet
houders van 's-H eerenhoek d.d. 2 Mei 
1928, waarbij aan C. Geus vergunning 
werd verleend voor den verkoop van ster
ken drank in het klein, voor gebruik ter 
plaatse van verkoop, in het perceel Dorp-
traat n°. 13 te 's-H eercnhoek. . 377. 

W ij \-'VILRELMI A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Arbeid, Handel en ijverheid van 25 J un i 
1930, n°. G 907, Afdee ling Volksgezondhe id, 
en van Onzen J\1inister van Stant, l'vlinister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, van 
11 J uli 1930, n°. 8074, Afdeel ing Binnen
landsch Be tuur, betreffende het besluit van 
Burgemeester en Wethouders van 's-H eeren
hoek cl. d. 2 Mei 1928, waarbij nan C. Geus 
vergunning werd verleend voor den verkoop 
van sterken drank in het klein, voor gebrui k 
ter plaatse van verkoop, in het perceel Dorp
straat n°. 13; 

Overwegende. clat ingevol ge arti ke l 8, eer
ste lid, 1°. , der Drankwet, een vergunning 
wordt geweigerd o. m., wanneer het voor de 
gemeente vastgestelde max imum der vergun
ningen zou worden overschredcn ; 

Ovenvegende, dat ten t ijde van het verlee
nen der bovengenoemde vergunning in de ge
meente 's-H eerenhoek nog zes vergunningen 
van kracht waren, terwijl op 1 J anuari 1928 
het maximum voor die gemeente ingevolge 
artikel 4, eerste I id, van de Dranl,,-wet, 5 be
droeg; 

Overwegende, dat C. Geus geenerlei rechten 
kan ontleenen aan a rt ikel 55 der Drankwet; 

Overwegende, dat dus het be lui t van B ur
gemeester en Wethouders van 's-H eerenhoek 
d.d . 2 Mei 1928, waarbij aan C. Geus ver
gunning werd verleend voor den verkoop van 
sterken drank in het klein, voor gebruik ter 
plaatse van verkoop, is in strijd met de wet; 

Gelet op de Drnnkwet en op artikel 153 der 
Gemeentewet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 29 Juli 1930, n°. 23 ); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, Randel en ijverheid en 
van Onzen Minister van Staat, Minister van 
B innenland che Zaken en Landbouw, van 6 
A ugustus 1930, n°. 1201 G, Afdeel ing Volks
gezondheid, en van 20 Augustus 1930, n°. 
9445. Afdeel ing Bi nnenl andsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
het besluit van B urgemeester en -Wethou

ders van ? fei 1928, waarbij aan C. Geus 
vergunning werd verleend voor den verkoop 
van sterken drank in het klein, voor gebruik 
ter plaatse van verkoop in het perceel Dorp
straat n°. 13 te 's-Heerenhoek, te vernietigen 
wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Arbeid, H andel en Nij 
verheid is bela. t met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal warden ge
plaatst en ,vaarvan afschr ift za l worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 26 ten Augustu 1930. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Arb£id. 
H andel en Nijverhei:l, 
T. J . V e r s c h u u r . 

De Minister van Staat, 
Minister van B innenlandsche Zaken 

en L andbouw. 
Ruy de B eerenbrouck. 

( Uitr1eg. 17 , epte1nbe1· 1930.) 



7:',3 25 Au G u s Tu s (S.378) 1930 

25 Augustm 1930. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in bet Staatsblad van de 
toetreding tot de Hoofdstukken I, II en 
IV van de door de negende Volkenbonds
vergadering op 26 September 1928 vast
gestelde algemeene akte nopens vreed
zame regeling van internationale geschil
len (Staatsblad 1930, n° . 161 ). S. 378. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de wet van 9 Mei 1930 (Staatsblad 

n°. 161), houdende goedkeuring van de toe
tred ing tot de Hoofdstukken I, II en IV van 
de door de negende Volkenbondvergadering 
op 26 September 1928 vastgestelde algemeene 
akte nopens :vreedzame regeling van interna
t ionale geschi llen , van welke akte een afdruk 
en een vertaling 1 bij dit Besluit zijn ge
voegd ; 

Overwegende, dat Wij tot de Hoofdstukken 
I , II en IV van bedoelde akte zijn toegetre
den en dat Onze akte van toetred ing op 8 
Augustus 1930 te Geneve is nedergelegd in de 
archieven van bet Secretariaat van den Vol
kenbond; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenl andsche Za ken van den 19den Augus
t us 1930, Directie van bet Protocol, n°. 
26364 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
bovenbedoelde toetreding te doen bekend

maken door de plaatsing van d it B esluit in 
bet Staatsblad. 1 

Onze Ministers, H oofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zij n, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoe
ring van hetgeen ten deze wordt vere ischt. 

H et Loo, den 25sten Augustus 1930. 
WILHELMINA. 

D e M iniste1· van B uitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Uitgeg. 15 September 1930.) 

Vert a Ii n g. 

Algemeene Akte. 

HOOFDSTUK I. - V erzoening. 

Art. 1. Geschillen, van welken aard ook 
tusschen twee of meer Partijen, die tot deze 
Al gemeene Akte zijn toegetreden, welke niet 
opgelost zijn kunnen worden langs den diplo
matieken weg, zullen, behoudens eventueele 
voorbehouden, bedoeld in artikel 39, worden 
onderworpen aan de verzoeningsprocedure 
overeenkomstig de in dit H oofdstuk vervatte 
regelen. 

Art. 2. De in bet vorige artikel bedoelde 
geschill en zullen voor een vaste of bijzondere 
Verzoeningscommissie worden gebracht, door 
de bij bet gesch il betrokken partijen inge
steld. 

Art. 3. Op bet verzoek, dat te <li en einde 
door een V erdragsl ui ten de P artij tot een der 
andere Partijen wordt gericht, zal binnen zes 
maanden een vaste Verzoeningscommissie 
moeten worden ingesteld. 

Art. 4. Tenzij de betrokken partijen anders 

1 Hierna is alleen de Nederlandsche tekst 
opgenomen. Zie voor de Fransche en Engelsche 
tekst S. 161 van 1930. 

, 1930 

overeenkomen, zal de Verzoeningscommissie 
worden samengesteld a ls volgt: 

1. De Commiss ie zal bestaan uit vijf leden. 
De partijen zull en ieder Mn hiervan benoe
men, die gekozen zal kunnen worden uit haar 
respectievelijke onderdanen. De drie andere 
comm issarissen zullen in gemeen overleg wor
den gekozen uit de onderdanen van derde 
Mogendheden. Deze laatsten zullen van ver
schi ll ende nationali teit moeten zijn , zullen 
niet bun gewoon verblijf moeten hebben op 
bet grondgebied van de betrokken partijen en 
zich niet in dienst van deze partijen mogen 
bevinden. De partijen zull en onder deze drie 
cornrnissar issen den voorzitter van de Com
missie aanwijzen. 

2. De commissarissen zullen benoemd wor
den voor drie jaar. Zij zullen herkiesbaar 
zijn. De in gemeen overleg benoemde com
missarissen zullen met goedvinden der par
tijen in den loop van hun mandaat vervangen 
kunnen worden. I edere partij zal intusschen 
altijd kunnen overgaan tot de vervanging van 
den door haar benoemden commissaris. Niet
tegenstaande bun vervanging zullen de com
missarissen in functie blijven voor de beein
diging van de loopende werkzaamheden. 

3. Er zal in zoo kort mogelijken tijd voor
zien worden in vacatures, die zich ten ge
volge van overlijden of ontslag of welke an
dere oorzaak ook mochten voordoen, op de 
wijze vastgesteld voor de benoemingen. 

Art. 5. I nd ien, wanneer een geschil ont
staat, een vaste Verzoeningscommissie, be
noemd door de bij bet geschil betrokken par
tijen, niet bestaat , zal een bijzondere com
m issie worden samengesteld voor bet onder
zoek van bet geschil binnen drie maanden, te 
rekenen van den datum waarop een der par
t ijen bet verzoek tot de andere heeft gericht. 
De benoemingen zullen geschieden overeen
kornstig de bepalingen van bet vorige a rtikel, 
tenzij de partijen anders beslissen. 

Art. 6. 1. Indien de benoeming van de 
commissarissen, die in gemeen overleg moeten 
worden aangewezen, niet geschiedt binnen de 
in de artikelen 3 en 5 voorziene termijnen, 
zal bet doen van de noodige benoemingen 
worden toevertrouwd aan een derde Mogend
heid, welke in gemeen overleg door de par
t ij en wordt gekozen of, i ndien de partijen dit 
vragen, aan den t ijdelij ken Voorzitter van 
den Raad van den Volkenbond. 

2. Indien ten aanzien van geen dezer pro
cedures overee~temming wordt bereikt, zal 
iedere partij een verschillende Mogenheid 
aanwijzen en de benoemingen zullen geschie
den in gemeen overleg tusschen de aldus ge
kozen Mogendheden. 

3. Indien binnen een termijn van drie 
maanden deze twee Mogendheden niet tot 
overeenstemming zijn kunnen komen, zal ieder 
van haar een aantal candidaten voorstellen 
gelijk aan bet aantal leden, dat moet worden 
aangewezen. Het lot zal bepalen, welke van 
deze aldus voorgestelde candidaten zullen 
worden benoemd. 

Art. 7. 1. Geschillen zullen voor de Ver
zoeningscommissie gebracht worden door mid
del van een rekest, door de twee partijen in 
gemeen overleg, of bij gebreke hiervan door 

48 
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een van de partijen tot den voorzitter gericht. 
2. Het rekest zal, na in het kort het on

derwerp van het geschil te hebben uiteenge
zet, de uitnoodig ing tot de Commissie bevat
ten, over te gaan tot alle maatregelen noodig 
om tot een verzoening te geraken. 

3. Indien het rekest uitgaat van slechts 
Mn der partijen, zal <lit vel'Zoek onverwijld 
door deze partij ter kennis van de andere 
partij warden gebracht. 

Art. 8. 1. Binnen een termijn van vijftien 
dagen, te rekenen van den datum, waarop 
een der partijen een geschil voor een penna
nente Verzoeningscommissie zal hebben ge
bracht, zal ieder der partijen voor het onder
zoek van dit bijzondere geschil haar comm is
saris mogen vervangen door iemand, die bij 
zondere deskundigheid in de materie bezit. 

2. De partij, die van <lit recht gebruik 
maakt, zal hiervan onmiddellijk kennis geven 
aan de andere partij; deze zal in zoodanig 
geval het recht hebben hetzelfde te doen bin
nen een termijn van vijftien dagen, te reke
nen van den datum waarop de kennisgeving 
haar zal hebben bereikt. 

Art. 9. 1. De Verzoeningscommissie zal, 
tenzij partijen anders overeenkomen, bijeen
komen ter plaatse van den zetel van den Vol
kenbond of op eenige andere door haar voor
zitter aangewezen plaats. 

2. De commissie zal in alle omstandighe
den den Secretaris-Generaal van den Volken
bond kunnen vragen haar zijn bijstand te ver
leenen. 

Art. 10. De werkzaamheden van de Ver
zoeningscommissie zijn slechts openbaar krach
tens een beslissing, welke door de Commiss ie 
met instemming der partijen wordt genomen. 

Art. 11. 1. Tenzij de partijen anders overeen
komen, zal de Verzoeningscommissie zelf haar 
procedure regelen, welke in ieder geval con
tradicto ir zal moeten zijn. Voorzoover enque
tes betreft, zal de Commissie, indien zij niet 
eenstemmig anders beslist, zich gedragen over
eenkomstig de bepalingen van Titel III van 
het H aagsche Verdrag van 18 October 1907 
voor de vreedzame beslechting van interna. 
t ionale geschillen. 

2. De partijen zullen bij de Verzoenings
commissie vertegenwoordigd warden door 
agenten, die de opdracht hebben als tusschen
persoon te dienen tusschen de partijen en de 
Commissie; de partijen zull en zich boven
dien kunnen doen bijstaan door raadslieden 
en deskundigen, die door haar te <lien einde 
warden benoemd en zullen kunnen vragen, 
dat alle personen, wier getui'genis haar nut
t ig toeschijnt, warden gehoord. 

3. De commissie zal van haar kant de be
voegdheid hebben, mondelinge toelichtingen 
te vragen aan de agenten, raadslieden en 
deskundigen van de twee partijen, evenals aan 
alle personen, welke zij nuttig zou oordeelen 
met toestemming van hun R egeering te doen 
verschijnen. 

Art. 12. Tenzij de partijen anders overeen
komen, zullen de beslissingen van de Verzoe
ningscommissie genomen warden met meer
derheid van stemmen en de Commiss ie zal 
zich alleen kunnen uitspreken over het eigen-
1 ijke geschil zelf, indien alle leden aanwezig 
zijn. 

Art. 13. De partijen verbinden zich de 
wer kzaamheden van de V erzoeni ngscommissie 
te vergemakkelijken en in het bijzonder om 
haar in zoo groot mogelijke mate alle stuk
ken en inlichtingen, die haar yan dienst kun. 
nen zijn, te verschaffen, alsmede om gebruik 
te maken van de middelen waarover zij be
schikken om het aan de Commissie mogelijk 
te maken op het grondgebied der R egeeringen 
en overeenkomstig haar wetgeving over te 
gaan tot het oproepen en verhooren van ge
tuigen of deskundigen en tot het onderzoek 
ter plaatse. 

Art. 14. 1. Gedurende den duur van de 
werkzaamheden van de Commissie zal ieder 
van de comm issar issen een ve1:goeding ont
vangen, waarvan het bedrag in gemeen over
leg zal warden vastgesteld tusschen de par
t ijen, die ieder een gelij k dee! er van zullen 
dragen. 

2. De algemeene kosten, die veroorzaakt 
warden door de werkzaamheden van de Oom
missie, zullen op dezelfde wijze verdeeld war
den. 

Art. 16. 1. De Verzoeningscommissie zat 
tot taak hebben de betwiste punten op te 
helderen, te <lien einde alle noodige inlich
tingen door middel van enquete of op andere 
wijze te verzamelen en te trachten de partijen 
te verzoenen. Zij zal , na onderzoek van de 
zaak, aan de partijen de voorwaarden van de 
regaling kunnen mededeelen, die haar billijk 
zou voorkomen, en aan de partijen een ter
mijn aanwijzen, waarbinnen zij zich hebben 
uit te spreken. 

2. Aan het einde van haar werkzaamheden 
zal de Commissie een proces-verbaal opstel
len, waarbij, al naar het geval is, zal warden 
vastgesteld, of dat de partijen tot een schik
king ziin gekomen en, indien daartoe aan
leiding bestaat, de voorwaarden van de schik
king, of dat de partijen niet verzoend zijn 
kunnen warden. Het proces-verbaal zal niet 
vermelden, of de beslissingen van de Com
missie met eenstemmigheid of meerderheid 
zijn genomen. 

3. De werkzaamheden van de Commissie 
zullen, tenzij de partijen anders overeenko
men, beeindigd moeten worden binnen een 
termij n van zes maanden, te rekenen van 
den <lag, waarop het geschil voor de Com
missie zal zijn gebracht. 

Art. 16. H et proces-verbaal van de Com
missie zal onverwijld ter kennis van de pa r
t ijen warden gebracht. De partijen zullen be
slissen, of het zal worden openbaar gemaakt. 

HOOFDSTUK II. - R echterlijke regeling. 

Art. 17. Alie geschillen, ten aanzien waar
van de partijen elkander een recht zouden 
betwisten, zullen, behoudens eventueele voor
behouden, bedoeld in artikel 39, ter beoor
deeling aan het Permanente Hof van Inter
nationale Justitie worden voorgelegd, tenzij 
de partijen overeenkomen, op de wijze als 
hieronder voorzien, een beroep te doen op een 
scheidsgerecht. Het is wel verstaan, dat de 
hierboven bedoelde geschillen met name om
vatten die geschillen, welke artikel 36 van 
het Statuut van het P ermanente Hof van In-. 
ternationale J ustitie venneldt. 
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Art. 18. Indien de partijen het er over 
eens zijn, dat de in het voorafgaande artikel 
bedoelde geschillen zullen worden onderwor
pen aan een scheidsgerecht, zullen zij een 
compromis opstellen, waarin zij zullen aan
geven het onderwerp van het geschil , de keuze 
van de scheidsrechters en de te volgen proce
dure. Bij gebreke van voldoende aanwijzin
gen of bijzonderheden in het compromis zul
len voorzoover noodig de bepalingen van het 
Haagsche Verdrag van 18 October 1907 voor 

de vreedzame beslechting van internation,ile 
geschillen worden toegepast. 

Indien het compromis niets bevat omtrent 
de grondregelen, welke door de scheidsrech
ters zullen moeten worden toegepast, zal het 
scheidsgerecht de in artikel 38 van het Sta
t uut van het P ermanente Hof van Interna
tionale Justitie vermelde grondregelen toe
passen. 

Art. 19. Bij gebreke van overeenstemming 
tusschen de partijen nopens het in het vorige 
artikel bedoelde compromis of bij gebreke van 
aanwijzing van scheidsrechters, zal ieder van 
beide partijen, drie maanden na van haar be
sl uit te hebben kennisgegeven, het recht heb
ben het geschil rechtstreeks bij rekest voor 
het P e1manente Hof van Internationale Ju
sti tie te brengen. 

Art. 20. 1. In afwijking van artikel 1 zul
len de in artikel 17 bedoelde geschillen, die 
ontstaan tusschen partijen, welke zijn toege
treden tot. de in dit hoofdstuk vervatte ver
bintenissen, alleen bij onderlinge overeen
stemming aan de verzoeningsprocedure wor
den onderworpen. 

2. De verplichte verzoeningsprocedure blijft 
van toepassing op de geschillen, die door de 
werking van de voorbehouden bedoeld in ar
tikel 39 van de rechterlijke regeling zijn uit
gesloten. 

3. In geval van beroep op de verzoenings
procedure en van het mislukken daarvan zal 
geen van de partijen het geschil voor het 
Permanente Hof van Internationale Justitie 
mogen brengen of de instelling van het in 
artikel 18 bedoelde scheidsgerecht mogen vra
gen, v66rdat een maand zal zijn verloopen 
na de beeindiging van de werkzaamheden 
van de Verzoeningscommissie. 

HOOFDSTUK III. - De scheidsrechterlijke 
regeling . 

Art. 21. Alie andere geschillen dan die 
welke bedoeld zijn in artikel 17, ten aanzien 
waarvan binnen een maand na de beeindiging 
van de werkzaamheden van de in Hoofdstuk 
I bedoelde Verzoeningscommissie de partijen 
niet tot overeenstemming mochten zijn geko
men, zullen behoudens eventueele voorbehou
den bedoeld in artikel 39, gebracht worden 
voor een scheidsgerecht, dat, tenzij de partijen 
anders overeenkomen, zal worden samenge
steld op de wijze als hieronder is aangegeven. 

Art. 22. Het scheidsgerecht zal bestaan uit 
vijf leden. De partijen zullen ieder een hier
van benoemen, die gekozen zal kunnen wor
den uit haar respectievelijke onderdanen. De 
beide andere scheidsrechters en de · opper
scheidsrechter zullen in gemeen overleg wor
den gekozen uit de onderdanen van derde 
Mogendheden. Deze laatsten zullen van ver-

schillende nationaliteit moeten zijn, zullen 
niet hun gewoon verblijf moeten hebben op 
het grondgebied van de betrokken partijen en 
zich niet in dienst van deze partijen mogen 
bevinden. 

Art. 23. 1. Indien de benoeming van de 
leden van het scheidsgerecht niet tot stand 
komt binnen een termijn van drie maanden 
te rekenen van den datum, waarop de eene 
partij tot de andere het verzoek heeft gericht 
een scheidsgerecht samen te stellen, zal aan 
een derde Mogendheid, die in gemeen overleg 
.door de partijen zal worden gekozen, worden 
verzocht tot de noodige benoemingen over te 
gaan. 

2. Indien ten aanzien hiervan geen over
eenstemming wordt bereikt, zal iedere partij 
een verschillende Mogendheid aanwijzen en 
de benoemingen zullen geschieden in gemeen 
overleg tusschen de aldus gekozen Mogend
heden. 

3. Indien binnen een termijn van drie 
maanden de twee aldus aangewezen Mogend
heden niet tot overeenstemming hebben kun
nen komen, zullen de noodige benoemingen 
worden gedaan door den Voorzitter van het 
Permanente Hof van Internationale Justitie. 
Indien deze verhinderd is, of indien hij on
derdaan is van een der partijen, zullen de 
benoemingen worden gedaan door den onder
voorzitter. Indien deze verhinderd is, of in
dien deze onderdaan is van een der partijen, 
zullen de benoemingen worden gedaan door 
het lid van het Hof dat het oudste is in jaren 
en dat niet onderdaan is van een van de 
partijen. 

Art. 24. Er zal binnen een zoo kort mo
gelijken termijn voorzien worden in vacatures, 
die zich tengevolge van overlijden of ontslag 
of welke andere oorzaak ook mochten voor
doen , op de wijze vastgesteld voor de benoe
ming. 

Art. 25. De partijen zullen een compromis 
opstell en , dat het onderwerp van het geschil 
en de te volgen procedure zal omschrijven. 

Art. 26. Bij gebreke van voldoende aanwij
zingen of bijzonderheden in het compromis 
zull en voorzoover noodig de bepalingen van 
het Haagsche Verdrag van 18 October 1907 
voor de vreedzame beslechting van interna
tionale geschillen worden toegepast. 

Art. 27. Indien een compromis niet wordt 
gesloten binnen een termijn van drie maan
den, te rekenen van den datum van de sa
menstelling van het scheidsgerecht, zal het 
geschil bij rekest door een van de partijen 
voor het scheidsgerecht kunnen worden ge
bracht. 

Art. 28. Indien het compromis hierover 
niets bevat of indien het compromis niet tot 
stand is gekomen, zal het scheidsgerecht de 
in artikel 38 van het Statuut van het Perma
nente Hof van Internationale Justitie ver
melde grondregelen toepassen. Voorzoover 
zoodanige regelen, welke op het geschil zou
den kunnen worden toegepast, niet bestaan, 
zal het scheidsgerecht oordeelen ex aequo et 
bono. 

HOOFDSTUK IV. - Algemeene bepalingen. 
Art. 29. 1. Geschillen, voor de oplossing 

waarvan een bijzondere procedure is voorzien 
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in andere verdragen, welke van kracht zijn 
tusschen de bij het geschil betrokken partijen, 
zullen overeenkomstig de bepal ingen van deze 
verdragen worden geregeld. 

2. Deze Algemeene Akte maakt geen in
breuk op van kracht zijnde overeenkomsten, 
welke tusschen de Partijen een verzoenings
procedure instellen of inzake scheidsrechter
lij ke of rechterl ijke regeling verbintenissen 
medebrengen, welke de oplossing van het 
gesch il verzekeren. Indien echter zoodanige 
overeen komsten alleen een verzoeningsproce
dure voorzien, zullen, nadat d!)ze procedure 
zal zijn mislukt, de bepalingen van deze Al
gemeene Akte met betrekking tot de rech
terlijke of scheidsrechterlij ke regelingen toe
passing vinden voorzoover de betrokken par
t ijen daartoe zullen zijn toegetreden. 

Art. 30. Indien een van de partijen voor 
de Verzoeningscommissie een geschil brengt, 
dat de andere partij, zich beroepend op tus
schen de partij en van kracht zijnde verdragen, 
gebracht heeft voor het Permanente Hof van 
I nternationale Justitie of voor een scheidsge
recht, zal de Commissie het onderzoek van 
het geschi l uitstellen, totdat het Hof of het 
scheidsgerecht over het competentiegeschil zal 
hebben besl ist. H etzelfde zal geschieden, in
dien een der partijen zich tot het Hof of het 
scheidsgerecht wendt gedurende de verzoe
ningsprocedure. 

Art. 31. 1. In geval van een geschil, waarvan 
het onderwerp volgens de nationale wetgeving 
van een van de partijen behoort tot de be
voegdheid van de rechterlij ke of administra
t ieve autoriteiten, zal deze partij zich er te
gen kunnen verzetten, dat dit geschil wordt 
onderworpen aan de verschillende in deze 
Al gemeene Akte voorziene procedures, voor
dat een definitieve bes] issing binnen een rede
l ij ken tennijn zal zijn gegeven door de be
voegde autoriteit. 

2. De partij, die in zoodanig geval zal wi l
len overgaan tot de in deze Algemeene Akte 
voorziene procedures, zal van haar voornemen 
aan de andere partij moeten kennisgeven bin
nen den tennijn van een jaar, te rekenen 
van den datum van de bovenbedoelde beslis
sing. 

Art. 32. Indien in een rechterlijk of 
scheidsrechterlijk vonnis wordt verklaard, dat 
een door een rechterlijke autoriteit of door 
een andere autoriteit van een der betrokken 
partijen genomen beslissing of gelaste maat
regel geheel of gedeel telijk in strijd is met 
het internationale recht en indien het grond
wettelijke recht van genoemde partij niet of 
althans niet volledig zou toe! a ten, dat de ge
volgen van deze beslissing of maatrngel wor
den te niet gedaan, komen de partijen over
een, dat de rechterlijke of scheidsrechterlijke 
beslissing aan de benadeelde partij een bil
lijke genoegdoening zal verschaffen. 

Art. 33. 1. In alle gevallen, waarin het 
geschil het onderwerp uitmaakt van een 
scheidsrechterlijke of rechterlijke procedure, 
en in het bijzonder indien de vraag ten aan
zien waarvan de partijen verdeeld zijn, voort
vloeit uit handelingen, welke reeds zijn ver
richt of op het punt zijn te worden verricht, 
zal het Permanente Hof van I nternationale 
J ustit ie, beslissende overeenkomstig artikel 41 

van zijn Statuut, of het scheidsgerecht binnen 
den kortst mogelijken tijd aangeven, welke 
voorloopige maatregelen moeten worden ge
nomen. De bij het geschil betrokken partijen 
zullen verplicht zijn zich dienovereenkomstig 
te gedragen. 

2. Indien een geschil gebracht is voor een 
Verzoeningscommissie, zal deze aan de par
t ijen de voorloopige maatregelen, welke zij 
nuttig oordeelt, kunnen aanbevelen. 

3. De partijen verbinden zich zich te ont
houden van iederen maatregel, die zou kun
nen prejudicieeren op de uitvoer ing van de 
rechterlijke of scheidsrechterlijke beslissing 
of op de door de Verzoeningscommissie voor
gestelde regelingen en in het algemeen om 
niet over te gaan tot eenige handeling, van 
welken aard ook, welke ten gevolge zou kun
nen hebben het geschi l te verscherpen of uit 
te breiden. 

Art. 34. In geval tusschen meer dan twee 
partijen, welke tot deze Algemeene Akte zijn 
toegetreden, een geschil ontstaat, zull en de 
volgende regelen worden in acht genomen 
voor de toepassing van de in de voorafgaande 
bepalingen beschreven procedures: 

a. Voor de verzoeningsprocedure zal alt ijd 
een bijzondere commissie worden ingesteld. 
De samenstelling hiervan zal verschill end zij n 
naar gelang de partijen alle afzonderlijke be
langen hebben of twee of meer van haar ge
meenschappelijk optreden. 

In het eerste geval zullen de partijen ieder 
een commissaris benoemen en gemeenschap
pel ij k commi sarissen aanwijzen, welke onder
danen zijn van derde Mogendheden, die niet 
bij het geschil zijn betrokken, van welke het 
aantal altijd een meer zal bedragen dan dat 
van de door de partijen afzonderl ij k benoemde 
commissarissen. 

In het tweede geval zullen de partijen, die 
gemeenschappelijk optreden, in onderling 
overleg gezamenlijk haar eigen commissaris 
benoemen en zullen zij met de andere partij 
of partijen samenwerken voor de aanwijzing 
van derde commissarissen. 

Zoowel in het eene als in het andere geval 
zullen de partijen, tenzij zij anders overeen
komen, artikel 5 en volgende van deze Akte 
toepassen, voorzoover deze vereenigbaar zijn 
met de bepalingen van dit artikel. 

b. Voor de rechterlijke procedure zal het 
Statuut van het Permanente Hof van Interna
tionale J ustitie word en toegepast. 

c. Voor de scheidsrechterlijke procedure zal 
bij gebreke van overeenstemming tusschen de 
partijen nopens de samenstell ing van het 
scheidsgerecht, in geval van geschil len welke 
bedoeld zijn in artikel 17, ieder van de par
tijen het recht hebben rechtstreeks bij rekest 
het geschil voor het Permanente Hof van I n
ternationale Justitie te brengen; in geval van 
geschillen we! ke bedoeld zijn in artikel 21, 
zullen artikel 22 en volgende worden toege
past, maar ieder van de partijen, die afzon
derlij ke belangen heeft, zal een scheidsrechter 
benoemen en het aantal van de afzonderl ij k 
door de partijen benoemde scheidsrechters zal 
altijd een minder zijn dan dat van de andere 
scheidsrechters. 

Art. 35. 1. Deze Algemeene Akte zal van 
toepassing zijn tusschen de P artijen die daar-
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toe zijn toegetreden, ook wanneer een derde 
Mogendheid, al dan niet Partij bij de Akte, 
bel ang heeft bij het geschil. 

2. Bij de verzoeningsprocedure zullen de 
partijen in gemeen overleg een derde Mo
gendheid kunnen uitnoodigen. 

Art. 36. 1. Bij de rechterlijke of scheids
rechterlijke procedure zal een derde Mogend
heid, indien deze van oordeel is, dat in een 
geschil vooe haar een rechtsbelang betrokken 
is, aan het Permanente Hof van Internat,o
nale J ustitie of aan het scheidsgerecht een 
verzoek richten om te mogen tusschenkomen. 

2. H et Hof of het scheidsgerecht bes I ist 
hierover. 

Art. 37. 1. Indien het betreft de uitleg
·ging van eon verdrag, waaraan andere Sta
ten dan de partijen in het geschil betrokken 
hebben deelgenomen, stelt de Griffier van het 
Permanente Hof van Internationale Justitie 
of het scheidsgerecht zonder verwijl deze Sta
ten hiermede in kennis. 

2. Ieder van zoodanige Staten heeft het 
recht van tusschenkornst en, indien hij :van 
deze bevoegdheid gebruik maakt, is de in het 
vonnis gegovcn uitlegging te zijnen opzichte 
bindend. 

Art. 38. De toetredingen tot deze Alge
meene Akte zullen betrekking kunnen heb
ben: 

A. hetzij op de Akte in haar geheel 
(Hoofdstukken I , II, III en IV); 

B. hetzij a lleen op de bepalingen be
treffende- de verzoening en de rechterlijke 
regeling (Hoofdstukken I en II), te za
men met de algemeene bepalingen be
treffende deze procedures (Hoofdstuk IV) ; 

C. hetzij a lleen op de bepalingen be
trnffende de verzoening (Hoofdstuk I), te 
zamen met de algemeene bepalingen be
treffende deze procedure (Hoofdstuk IV). 

De Verdragsluitende Partijen kunnen zich 
slechts op de toetreding van andere Partijen 
beroepen in zoovene zij zelf dezelfde verbin
tenissen hebben aanvaard. 

Art. 39 . 1. Naast de in het vorige artikel 
vermelde bevoegdheid zal een Partij bij haar 
toetreding tot deze Algemeene Akte haar 
aanvaarding ondergeschikt kunnen maken aan 
de in het volgende lid limitatief opgenoemde 
voorbehouden. Deze voorbehouden rnoeten op 
het oogenblik van toetreding ·warden aange
geven. 

2. Deze voorbehouden zullen van de in 
deze Akte omschreven procedures kunnen uit
sl uiten: 

a. Geschillen, welke hun ontstaan dan
ken aan feiten, voorafgaande hetzij aan 
de toetreding van de Partij die het voor
behoud opstelt, hetzij aan de toetreding 
van een andere partij, waarmede de eerste 
een geschil mocht hebben ; 

b. Geschillen, betrekking hebbende op 
vragen, die het internationale recht over-
1 aat aan de uitsluitende bevoegdheid van 
Staten'; 

c. Geschillen, betrekking hebbende op 
bijzondere gevallen of bijzondere precies 
omschreven onderwerpen, zooals het terri
toriaal statuut, of geschillen weike val
len in welomschreven categorieen. 

3. Indien een van de partijen, die bij het 

geschil betrokken zijn, een voorbehoud heeft 
opgesteld, zullen de andere partijen zich ten 
aanzien van deze partij op hetzelfde voorbe
houd kunnen beroepen. 

4. Voor de Partijen, die zijn toegetreden 
tot de bepalingen van deze Algemeene Akte, 
welke betrekking hebben op de rechterlijke of 
scheidsrechterl ijke regeling, zullen de voor
behouden, we] ke zij mochten hebben gemaakt, 
behoudens uitdrukkelijke vermelding, geacht 
worden zich niet uit te strekkon tot de ver
zoeningsprocedure. 

Art. 40. Een partij, die lechts tot een 
gedeelte of onder voorbehoud is toegetreden, 
zal op ieder oogenblik door middel van een 
eenvoudige verklaring, hetzij de draagwijdte 
van haar toetreding kunnen uitbreiden, hetzij 
afstand kunnen doen van alle of een gedeelte 
van haar voorbehouden. 

Art. 41. Geschillen, welke betrekking heh. 
hen op de uitlegging of toepassing van deze 
Algemeene Akte. met inbegrip van die be
trekking hebbende op de qualificatie van de 
geschi ll en en de draagwijdte van voorbehou
den, zulJen aan het Permanente Hof van In
ternationale J ustitie warden onderworpen. 

Art. 42. Deze Al gemeene Akte, waarvan 
de Fransche en de Engelsche tekst beide als 
authentiek zullen gelden, zal de dagteekening 
dragen van 26 September 1928. 

Art. 43. 1. Tot deze Algemeene Akte zal 
kunnen toetreden ieder Staatshoofd of iedere 
andere bevoegde autoriteit van de Leden van 
den Volkenbond, evenals van de Staten niet
Leden, aan wie de R aad van den Volken
bond te dien einde een afschrift zal hebben 
toegezonden. 

2. De aktes van toetreding, ei.enals de aan
vullende verklaringen, welke bedoeld zijn in 
artikel 40 , zullen worden toegezonden aan 
den Secretaris-Generaal van den Volkenbond, 
die van de ontvangst hiervan zal kennisgeven 
aan alle Leden van den Bond en aan de 
Staten niet-Leden bedoeld in het vorige lid. 

3. De Secretaris-Generaal van den Volken
bond zal drie lij sten maken, aangeduid met 
de letters A, B , C, welke overeenkomen met 
de drie wijzen van toetreding voorzien in 
artikel 38 van deze Akte en waarop de toe
tredingen en de aanvullende verklaringen 
van de Verdragsluitende Partijen zullen war
den vermeld. Deze lijsten, welke voortdurend 
zullen worden bijgehouden, zullen in het jaar
rapport, dat de Secretaris-Generaal aan de 
Vergadering overlegt, worden openbaar ge
maakt. 

Art. 44. 1. Deze Algemeene Aide zal in 
werking treden den negentigsten dag na den 
datum, waarop door den Secretaris-Generaal 
van den Volkenbond bericht zal zijn ontvan
gen van de toetreding van ten minste twee 
Verdragsluitende Partijen. 

2. Iedere toetreding, die zal plaats hebben 
na de inwerkingtreding van deze Akte over
eenkomstig het voorgaande lid , zal van kracht 
worden met ingang van den negentigsten dag 
na den datum, waarop de Secretaris-Generaal 
van den Volkenbond bericht van deze toetre
ding zal hebben ontvangen. Hetzelfde zal het 
geval zijn met de aanvullende verklaringen 
van de Partijen, welke voorzien zijn in ar
tikel 40 . 
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Art. 45. 1. Deze Algemeene Akte zal ge
sloten worden voor vijf jaar te rekenen van 
haar inwerkingtreding. 

2. Zij zal van kracht blijven voor een 
nieuwen termijn van vijf jaar en aldus ver
volgens ten aanzien van de Verdragsluitende 
P artijen, die haar niet minstens zes maanden 
voor het verstrijken van den loopenden ter
mijn zullen hebben opgezegd. 

3. De opzegging zal geschieden door mid
del. van een schriftelijke mededeeling, welke 
gericht moet worden tot den Secretaris-Gene
raal van den Volkenbond, die alle Leden van 
den Bond en de Staten niet-Leden, welke be
doeld worden in artikel 43, hiermede in ken
nis zal stellen. 

4. pe opzegging zal alleen gedeeltelijk kun
nen z1Jn, of kunnen bestaan in de mededee
ling van n ieuwe voorbehouden. 

5. Niettegenstaande de opzegging door een 
van de Verdragsluitende P artijen, welke bij 
een geschil betrokken zijn, zull en alle proce
du~~s, welke op het oogenblik van het ver
striJken van den loopenden termijn van de 
Al gemeene Akte aan den gang zijn worden 
voortgezet totdat zij op normale wij~e beein
digd zijn. 

Art. 46. Een exemplaar van deze Alge
meene Akte, voorzien van de onderteekening 
van den Voorzitte r van de Vergadering en 
van die van den Secretaris-Generaal van den 
Vol~enbond. zal worden nedergelegd in het 
arch,ef van het Secretariaat ; eensl uidend ge. 
waannerkt a fschrift van den tekst zal door 
den Secretaris•Generaal worden toegezonden 
aan all e Leden van den Volkenbond evenals 
aan de Staten niet-Leden, welke door den 
Raad van cl n Volkenbond zijn aangewezen. 

Art. 47. Deze Algemeene Akte zal door 
den Secretaris-Generaal van den Volkenbond 
op den datum van haar inwerkingtreding wor
den geregistreerd. 

27 Augustua/5 September 1930. BESLISSI G 
van den Minist-er van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw en den Minist er van 
Financien, betreffende uitvoering van de 
W Jt O)? de financieele verhouding tusschen 
het RiJk en de gemeenten. 

I~~om_sten, welke na afkoop van voor de 
poht11:-d10naren aangegane verzekeringen, 
nog dtentengevolge door de gemeente zijn 
ontv~ngen, moeten bij de vaststelling van 
het m art . 9 van het Kon. Besluit van 
4 November 1929 (Staatsblad n°. 476) door 
de letter u voorgestelde bedrag, als in
komsten terzake van de politie worden 
aangemerkt. 

De Minister van Staat, Minister vanBinnen
landsche Zaken en Landbouw en de Minister 
van Financien, 

Gezien het tijdig ingekomen beroepschrift 
van het gemeentebestuur van Harderwijk 
dd. 8 Mei 1930, tegen het besluit van Ged'. 
Staten van Gelderland dd. 23 April 1930, no. 75, 
tot vaststelling van het in art. 9 van het Ko
ninklijk beslu:t van 4 November 1929 (Staats
blad n°. 476) door de letter u voorgestelde be
drag · 

Ge~ien de stukken ; 

Gehoord de Rijkscommissie van Advies voor 
de Gemeentefinancien ; 

0. dat door Ged. Staten bij de vaststelling 
van het vorengenoemde bedrag voor de ge
meente Harderwij_k, onder volgnummer 14 der 
In~omsten o. _m. m aanmerking zijn genomen 
de m de rekenmgen dier gemeente ov1;r de jaren 
1926 en 1927 verantwoorde renten van in 
1_905, alzoo v66r de totstandk~ming der Pen
swenwetten 1913 voor de gemeenteambtenaren 
( i. c. politiedienaren) gesloten levensverzeke
ringen" ten bedrage van f 156.12 ~n f 260.25 ; 

dat het gemeentebestuur in beroep aanvoert, 
d~~ 1 ,:i:~nuari 1905 door de gemeente Harder
WIJ_k b1J ~e Verzekeringsbank ,.Kosmos" te 
Zi:1st, tenemde het politiepersoneel bij het be
ri:iken :'an den 65-jarigen leeftijd recht-op eenige 
mtkeermg te geven, de volgende verzekeringen 
werden aangegaan : 

PolisnUIIlmer 84581, T . de Vente, geb. 7 Oc
tober 1864, rechtgevende op een jaarlijksche 
uitkeering van f 300. 

Polisnummer 84582, K. Beers, geb. 5 De
ci:mber _ 1870, rechtgevende op een jaarlijksche 
mtkeermg van f 300. 

Poli~nummer 84583, P. Hannessen, geb. 
2? Juli_ 1864, rechtgevende op een jaarlijksche 
mtkeermg van f 300. 

Polisnummer 84584, J. Drost, geb. 25 Sep
t~mber _ 1866, rechtgevende op een jaarlijksche 
mtkeermg van f 300 ; 

dat door het verkrijgen van recht op pensioen 
als gevolg van het totstandkomen van de Pen
sioenwetten 1913, deze uitkeeringen voor ge
noe~de personen zijn vervallen en de verplichte 
stortmg van de nog verschuldigde premien, per 
13 November 1913 door de gemeente werden 
a~gekocht, waardoor de jaarlijksche uitkee
rmgen aan de gemeente werden teruggebracht 
tot respectievelijk f 144.90, f 125.76, f 154.76 
en f 148.32 per jaar; 

dat met het totstandkomen der Pensioen
~etten 1913 het doe!, dat met deze verzeke
rmgen werd beoogd, geheel werd gewijzigd ; 

dat, hoewel deze rente thans is verantwoord 
op Hoofdstuk III der gemeenterekening, zij 
thans veel meer thuis behoort onder de ont
vangsten op Hoofdstuk VII ; 

dat deze inkomst clan ook niet aan de ge
meentepolitie noch aan het personeel in de 
polissen genoemd, ten goede komt of zal komen, 
doch uitsluitend aan de gemeente als privaat
rechtelijk persoon ; 

dat daarom deze inkomst sinds 1913 niet 
meer kan worden beschouwd als te behooren 
tot de gemeentepolitie: 

O. dat de uitgaven terzake van het aangaan 
der vorenbedoelde verzekeringen indertijd zijn 
gedaan voor de politie, zoodat de inkomsten, 
welke na afkoop van die verzekeringen no~ zijn 
ontvangen, terecht door Ged. Staten b1j . de 
vaststelling van het in art. 9 van het Koninklijk 
hesluit van 4 November 1929 (Staatsblad n°. 476) 
door de letter u voorgestelde bedrag, als in
komsten terzake van de politie zijn aange-
merkt; · 

dat mede voor dit standpunt pleit, de om
standigheid, dat de onderwerpelijke inkomsten 
steeds ten bate van Hoofdstuk III van den ge
wonen dienst der gemeenterekening zijn ver-
antwoord; . 

Gelet op de wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad 
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no. 388) en het Koninklijk besluit van 4 Novem
ber 1929 (Staatsblad n°. 476); 

Besluiten: 
I. het beroep ongegrond te verklaren. 
II. Afsohrift enz. (W. v. G.) 

27 Aiigustus/5 September 1930. BESLISSING 
van den Minister van Binn nlandsohe 
Zaken en Landbouw en den Minister van 
Financien, betreffende uitvoering van de 
Wet op de finanoieele verhouding tussohen 
het Rijk en de gemeenten. 

Aangezien in de bier in aanmerking 
komende jaren in de betrokken gemeente 
geen openbaar vervolgonderwijs is gegeven, 
kunnen ook de uitgaven wegens subsidie 
aan bet bestuur eener bijzondere school 
voor het geven van vervolgonderwijs voor 
die j aren, ingevolge art. 102 der Lager
onderwijswet 1920 niet vallen onder volg
nummer lfi7 der enumeratie van Bijlage 
A van bet Kon. Besluit van 4 November 
1929 (S taatsblad n°. 476). 

De Minister van Staat, Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw en de Minister 
van Financien. 

Gezien het tijdig ingekomen beroepEchrift 
van den Commissaris der Koningin in de pro
vincie Noordbrabant dd. 22 Mei 1930, A n°. 8, 
Ille afdeeling, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Noordbrabant dd. 28 April 1930, G n°. 159, 
Ille afdeeling, tot vaststelling van bet in art. 9 
van het Koninkliik besluit van 4 November 1929 
(Staatsblad n°. 476) door de letter u voorgestelde 
bedrag ten aanzien van de gemeente Geldrop. 

Gezien de stukken ; 
Gehoord de Rijkscommissie van Advies voor 

de Geme!'ntefinancien ; 
0. dat onder volgnummer 157 der uitgaven 

van de opgave model II der gemeente Geldrop 
voor de jaren 1926, 1927 en 1928 onderscheiden
lijk een som van f 300, f 339.50 en f 325 door het 
gemeentebestuur is opgenomen. 

dat deze bedragen betreffen over elk der ge
noemde jaren respectievelijk een som van f 150, 
f 189.50 en f 175 wegens subsidie aan het be
stuur eener bijzondere school voor bet geven 
van vervolgonderwijs en respectievelijk een 
130m van f 150, f 150 en f 150 wegens subsidie 
aan het bestuur van den plaatselij ken Boeren
bond voor bijzonder onderwijs, in de plaats 
tredend voor het in de Lager-onderwijswet 1920 
geregelde vervolgonderwijs ; . 

dat Ged. Staten bij de vaststelling van het 
bedrag in art. 9 van het Koninklijk besluit van 
4 November 1929 (Staatsblad n°. 476), voorge
steld door de letter u, buiten aanmerking hebben 
gelaten laatstgenoemde bedragen van respec
tievelijk f 150, f 150 en f 150 wegens subsidie 
aan genoemden Boerenbond, <loch in aanmer
king hebben genomen eerstgenoemde bedragen 
van respectievelijk f 150, f 189.50 en f 175 
wegens su bsidie aan het bestuur eener bijzondere 
·school voor het geven van vervolgonderwijs ; 

dat de Comm.issaris der Koningin voornoemd 
in beroep aanvoert, dat, aangezien de gemeente 
Geldrop geen openbaar vervolgonderwijs kent, 
gelet op art. 102 der Lager-onderwijswet 1920 
in het gebeel geen kosten voor dit doel hadden 
mogen zijn berekend, omdat bier geen sprake 
is van verplichte onderwijsuitgaven; 

0. dat aangezien in de bier in aamnerking 
komende jaren in de gemeente Geldrop geen 
openbaar vervolgonderwi,is is gegeven, de voren
bedoelde uitraven niet betreffen bijdragen als 
bedoeld in art. 102 der Lager-onderwijswet 1920; 

dat mitsdien ook de uit-1;\aven wegens subsidie 
aan het bestuur eener b1jzondere school voor 
het geven van vervolgonderwijs voor de jaren 
1926, 1927 en 1928 niet vallen onder volgnum
mer 157 der enumeratie van Bijlage A van bet 
Koninklijk besluit van 4 November 1929 
(Staatsblad n°. 476) en ook niet onder eenig 
antler volgnummer dezer enumeratie kunnen 
worden gebracht; 

Gelet op de wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad 
n°. 388) en bet Koninklijk besluit van 4 Novem
ber 1929 (Staatsblad n°. 476); 

Besluiten: 
I. met vernietiging van bet bestreden besluit 

bet bedrag in art. 9 van het Koninklijk besluit 
van 4 November 1929 (Staatsblad n°. 476) voor
gesteld door de letter u voor de gemeente Geld
rop nader te pepalen op f 126,876.40' . 

II. Afschrift enz. (W. v. G.) 

27 Augustus/5 September 1930. BESLISSING 
van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw en den Minister van 
Financien, bet,reffende uitvoering van de 
Wet op de financieele verhouding tusschen 
bet Rijk en de gemeenten. 

De Wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad 
n°. 388) zoowel als bet Kon. Besluit van 
4 November 1929 (Staatsblad n°. 476) be
oogen enkel vaststelling van het in art. 9 
van genoemd Koninklijk besluit door de 
letter u voorgestelde bedrag ten aanzien 
van ,,gemeenten" en niet van ,,afdeelingen 
van gemeenten", zoodat een vaststelling 
van dat bedrag voor elke dier afdeelingen 
afzonderlijk, met deze wettelijke voor
schriften in strij d zou zijn. 

Waar de huisvesting van gezinnen in de 
bier bedoelde noodwoningen bet gevolg is 
van wangedrag of slechte bewoning en niet 
van armlastigheid, kunnen de te dier zake 
gedane uitgaven niet gerekend worden te 
behooren tot de uitgaven, bedoeld onder 
volgnummer l !,2 der enumeratie van Bij
lage A van vorengemeld Kon. besluit. 

De Minister van Staat, Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw en de Minister 
van Financien, 

Gezien bet tijdig ingekomen beroepscbrift 
van bet gemeentebestuur van Cuyk c. a . dd. 
29 April 1930 tegen bet besluit van Ged. Staten 
van Noordbrabant dd. 16 April 1930, G. n°. 183, 
Ille afdeeling, tot vaststelling van bet in art. 9 
van bet Koninklijk besluit van 4 November 
1929 (Staatsblad n°. 476) door de letter u voor
gestelde bedrag ; 

Gezien de stukken ; 
Gehoord de Rijkscommissie van Advies voor 

de Gemeentefinancien; 
0. dat door Ged. Staten bet vorengenoemd 

bedrag voor de gemeente Cuyk c. a. is vastge
steld, waarbij tot grondslag is genomen de opgaaf 
Model II, door bet gemeentebestuur ingezonden, 
en dat door dat college de kosten voor nood
woningen, opgenomen onder volgnummer 192 
der uitgaven van de opgaaf Model II, buiten 



1930 27 AUGU STUS 760 

aanmerking zijn gelaten bij de vaststelling van 
het vorengenoemd bedrag ; 

dat het gemeentebestnur in beroep in de 
eerste plaats aanvoert, dat het bedrag in art. 9 
van het Koninklijk besluit van 4 November 
1929 (Staatsblad n°. 476), voorgesteld door de 
letter u, afzonderlijk voor elk der afdee!ingen 
Cuyk en St. Agatha behoort te worden vast
gesteld, aangezien elk der afdeelin~en een af
zonderlijk vermogen en afzonderliJke inkom
sten en lasten heeft ; 

dat die vaststelling van het bedoelde bedrag 
moet plaats hebben op f 66,739 .92 voor deaf
deeling Cuyk en op f 7,092.39• voor de af 
deeling St. Agatha ; 

dat het verband dezer afzonderlijke huis
houdingen overeenkomstig art. 217 der Ge
meentewet is geregeld door Ged. Staten van 
Noordbrabant, bij besluit, van 15 Apri l 1864, 
goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 20 Oc
tober 1864, n°. 60 ; 

dat volgens art. 3, letter d, dczer regeling de 
kosten van het onderwijs en het armwezen door 
iedere afdeeling voor zichzelf worden gedragen ; 

dat dientengevolge de afdeeling Cuyk zich 
jaarlij ks groote uitgaven voor armenzorg en 
voorziening tegen werk!oosheid had te getroos
ten, t erwijl het budget der afdeeling S t . Agatha 
van dergelijke lasten goeddeels verschoond 
bleef; 

dat indien nu de uitkeering van het Rijk niet 
voor elke afdeeling afzonclerlijk wordt berekend 
en vastgesteld, dit voor de afdeeling Cuyk een 
groote onbillijkheid zal beteekenen, omdat St. 
Agatha dan eenigszins zal genieten van de uit
gaven, welke Cuyk zich moet getroosten ; 

wat bet tweede punt betreft : 
dat de door Ged. Staten verworpen uitg;aven 

wegens kosten van noodwoningen betrekking 
hebben op ondersteuning van armlastingen in 
natura en we! in den vorm van kosteloos ver
strekte huisvesting ; 

dat de onderwerpelijke uitgaven ongetwijfeld 
onder de omschrijving van volgnummer 192 
der uitgaven van bijlage A van het Koninklijk 
besluit van 4 November 1929 (Staatsblad no . 
476) vallen, omdat zjj gedaan zijn ten behoeve 
van armlastige gezinnen en tot leniging van 
nooddruft; 

dat met evenveel recht de uitgaven voor be
deel ing met levensmiddelen of kleedingstukken 
verworpen zouden hebben kunnen worden; 

dat ook de uitgaven voor betaling van woning
huur t en behoeve van armlastigen bij Ged. 
Staten geen bezwaar hebben ontmoet, terwijl 
deze tooh in wezen niets anders zijn dan de hier 
gewraakte uitgaven; 

dat, Ged. Staten in hun ambtsbericht van 
14 Mei 1930, G. n°. 223, Ille afdeeling, aan
voeren, wat het eerste punt aangaat, dat de wet 
van 15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 388\, zoowel als 
het Koninklijk besluit van 4 November 1929 
(Staatsblarl n°. 476), enkel spreken van ,,ge
meenten" en niet van ,,afdeelingen van ge
meenten"; 

dat de door den Raad van Cuyk c.a. ge
wenschte vaststelling derhalve in strijd zou zjjn 
met deze wettelijke voorschriften ; 

dat de bezwaren van den Raad niet de vast
gestelde bedragen, doch hetgeen uit de toel ich 
ting blijkt, enkel de evi·de,ling der uitkeering 
over de afdeelingen betreffen ; 

dat deze aangelegenheid naar bet oordeel van 
dit college niet de uitvoering van de wet van 
15 Juli 1929 (-Staatsbl'ld n°. 388), doch de rege
ling van het verband der afzonderlijke huis
boudingen met de algemeene huishouding der 
gemeente betreft ; 

wat het tweede punt aangaat : 
dat de uitgaven wegens kosten van nood

woningen niet zijn geschied voor armenzorg, 
doch voor huisvesting van gezinnen, die wegens 
wangedrag of 8/echte bewoning geen behoorlijke 
huisvesting konden bekomen ; 

dat hun college aldus het karakter der betrok
ken uitgaven door bet gemeentebestuur is mede
gedeeld, en dat armlastigheid daarbij zelfs niet 
is aangeroerd ; 

dat op de vergadering van de afdeeling voor 
de beroepschriften van de Rijkscommissie van 
Advies voor de Gemeentefinancien, namens bet 
gemeentebestuur (door den Secretaris der ge
meente F. P. H. Ebben) nader is aangevoerd, 
wat het eerste punt aangaat, dat de bezwaren 
van Ged. Staten, aan de letter der wet, ontleend, 
niet door het gemeentebestuur worden gedeeld ; 

dat geen enkel wettelijk voorschrift zou wor
den geschonden indien naast en behalve de 
vaststelling van het totaal cijfer voor de geheele 
gemeente ook de cijfers afzonderlijk voor de 
afdeeling werden bepaalcl ; 

clat niet alleen daardoor aan den eisch der 
wet tot regeling der financieele verhouding vol
ledig zou worden voldaan, doch tevens naar de 
meening van appellant gehandeld zou zijn. in 
overeenstemming met den geest der Gemeente
wet, die in art. 217 uitdrukkelijk de gevallen 
van financieele splitsing erkent en handbaaft ; 

dat tot staving dezer zienswijze wordt ge
wezen op de bepalingen van de 2e afdeeling, 
titel IV, der Gemeentewet, welke handelt over 
de begrooting en rekening der gemeente ; 

dat niettegenstaande in de bepalingen van het 
Ile hoofdstuk van dezen t itel uitsluitend wordt 
gesproken over de rekening van ontvangsten 
en uitgaven der gemeente en niet van afdeelingen 
der gemeente Ged: Staten tolereeren, ja zelfs 
eischen, steunend op de begrootings- en reke
ningsvoorschriften, dat die rekening afzonderlijk 
voor elke afdeeling wordt opgemaakt en vast
gesteld ; 

dat, zouden de nieuwe wettelijke voorschriften 
inderdaad een beletsel vormen om tot eene af
zonderlijke berekening en vaststelling der uit
keering te komen, naar de meening van appel
lant daarmede het einde van het eigen finan
cieel bestaan der afdeelingen is ingeluid, en dat 
dan handhaving der 6nancieele scheiding tm
schen de afdeelingen volstrekt geen zin meer 

1 heeft en hoe eerder hoe beter behoort te ver
clwiinen; 

d';it een dergeljjk verstrekkencl gevolg als het 
illusoir maken der afzonderlijke huishouding 
van afdeelingen door den wetgever zou zijn be
doeld of gewild bezwaarlijk door iemand zal 
kunnen worden beweerd ; 

dat men veeleer geneigd zal zijn tot de mee
ning dat het niet-vermelden van de woorden 
,,afdeelingen der gemeenten", . uit welke niet-

1 vermelding het college van Ged. Rtaten zijne 
incompetentie tot afzonderlijke vast.stelling 
meen t te moeten af!eiden, geheel onopzettelijk 
heeft ·plaats gehad en zulks te meer waar de 
financieele scheiding tusschen afdeelingen slechts 
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in een betrekkelijk klein aantal gemeenten voor
komt; 

dat het hier niet de uitvoering der wet van 
15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 388) <loch de rege
ling van het verband der afzonderlijke huis
houdingen zou betreffen, kan het gemeente
bestuur nief inzien, primo omdat de factoren 
en dus ook de uitkeering vermoedelijk zullen 
verschillen indien zij voor elke afdeeling af
zonderl\jk dan wel voor de gemeente als geheel 
zullen worden berekend en secundo omdat elke 
afdeeling ten aanzien der Rijksuitkeering als een 
zelfstandige huishoudin? client te worden be
schouwd; 

wat het tweede punt betreft : 
dat het hier zonder eenigen twijfel zuiver 

armenzorg betreft en we! een vorm van armen
zorg, ·wclke wegens haar politionair karakter 
bij de gemeente thuis behoort en verstrekt is 
aan gezinnen, die wegens wangedrag of slechte 
bewoning geen behoorlijke huisvesting konden 
bekomen; 

dat het hier geen volkshuisvesting, <loch ar
menzorg betreft ; 

dat de gewraakte uitgaven telken jare zonder 
aanmerking van Ged. Staten op Hoofdstuk IX 
en niet op Hoofdstuk V der gemeentebegrooting 
(rekening) werden verantwoord; 

dat de armlastigheid der bewoners ook onder 
meer blijkt uit het feit, dat zij jarenlang zijn 
bedeeld; 

dat de omstandighP-id, dat zij wegens wange
drag en slechte bewoning van particulieren geen 
wooing konden bekomen piets afdoet aan het 
feit, dat zij armlastig waren, gelijk zeer dikwijls 
nooddi.·1rlt een gevolg is of verband houdt met 
wangedrag. 

0 . dat Ged. Staten, wat het eerste punt be
treft, terecht aanvoeren, ,fat de wet, van 15 
Juli 1929 (Staatsblad n°. 388) zoowel als het 
Koni nklijk besluit van 4 November 1929 ( Staats
blad n°. 476) enkel vaststelling van het in art . 9 
van genoemd Koninklijk besluit door de letter 
ii voorgestelde bedrag ten aanzien van ,,f!e
meenten" en niet van ,,afdeelingen van ge
meenten" beoogen en dat de door den Raad 
gewenschte wijze van vaststelling derhalve in 
strjjd zou zijn met deze wettelijke voorschriften; 

dat in de regeling inzake het verband van de 
afzonderlijke afdeelingen met de algemeene 
huishouding der gemeente moet worden be
paald, hoe de verdeeling der uitkeerine:, inge
volge de wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad no. 
388), over de afdeelingen moet plaats hebben; 

dat, wat het t,weede punt aangaat, de huis
vesting van gezinnen in de bedoelde noodwo
ningen het gevolg is van wangedrag of slechte 
bewoning en niet van armlastigheid, terwiil niet 
gebleken i~, dat bij gelijken graa.d van armoede 
het hedrag van den. onderstand wijziging heeft 
ondergaan, zoodat hier geen sprake is van onder
stand aan behoeftigen in geld of in natnra en 
mitsdien de uitgaven te dezer zake n iet ge
rekend kunnen worden te behooren tot de uit
gaven, bedoeld onder volgnummer 192 der 
enumeratie van Bijlage A van vorengemeld 
Koninklijk besluit en ook niet. onder eenig 
antler volgnummer cl.er enumeratie kunnen 
worden gebracht; 

dat Ged. Staten derhalve terecht de onder
werpelijke uitgaven uit de opgaaf Model II 
hebben verworpen ; 

Gelet op de wet van 15 .Tuli 1929 (Staatsblad 
n°. 388) en het Koninklijk besluit van 4 No
vember 1929 (Staat8blad n°. 475); 

Besluiten: 
I. het beroep ongegrond te verklaren. 
II. Afschrift enz. (W. v. G.) 

29 A_u/l'Ustus 1930. BESLUIT tot vernieti
grng van het besluit van Gedeputeerde 
Staten van N.oord-Holland d.d. 11 Decem
ber 1929, waarbij onbewoonbaarverkla
ring, door den Raad der gemeente Am
sterdam, van de woningen in het perceel 
Nieuwe Brugsteeg 3 aldaar in beroep is 
gehandhaafd. S. 379. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid en van Onzen 
Minister van Staat, Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw, van 15 Juli 
1930, n°. 4844 M/P.A., Afdeeling Volksge
zondheid, en van 18 Juli 1930, n°. 8455, Af
deel ing Binnenlandsch Bestuur, betreffende 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland, d.d. 11 December 1929, 
waarbij onbewoonbaarverklaring, door den 
raad der gemeente Amsterdam, van de wo
ningen in het perceel Nieuwe Brugsteeg 3, 
aldaar, in beroep is gehandhaafd; 

0. dat de onbewoonbaarverklaring door den 
gemeenteraad is uitgesproken, en door Ge
deputeerde Staten is gehandhaafd, op grond, 
dat de woningen ,,ongeschikt zouden zijn ter 
bewoning en niet door het aanbrengen van 
verbeteringen in bewoonbaren staat zouden 
kunnen worden gebracht" ; 

dat de ongeschiktheid ter bewoning van de 
bonedenwoning in het genoemde perceel door 
het gemeentebestuur is beweerd wegens ,,on
vol doende voorziening met daglicht'' en ,,on
oldoende gelegenheid voor luchtverversching"; 
terwijl zijn oordeel over de bovenwoningen 
steunt op ,,onvoldoende inrichting van den 
toegang" en, wat de bovenste woning betreft, 
bovendien op ,,onvoldoende verdiepinghoogte" 
en ,,brandgevaarlijken toestand"; 

dat daarmede overeenkomstige overwegin
gen het standpunt van Gedeputeerde Staten 
hebben bepaald, met <lien verstande, dat dit 
College, blijkens zijn mededeeling, in de mee. 
ning verkeerde, dat het perceel aan de ach
terzijde blind zou zijn, doordat het zou zijn 
aaneengebouwd met een achterl iggend per
ceel; 

dat deze onderstelling echter niet juist is; 
dat toch slechts een uitbouw van het perceel 
Nieuwe Brugsteeg 3 is aaneengebouwd met. 
een achterliggend perceel, maar dat naast 
<lien uitbouw en achter een dee] van eerstbe
doeld huis zich een open ruimte bevindt, die 
35 pet. grooter is dan artikel 101 van d2 
bouwverordening van de gemeente Amsterdam 
voor binnenplaatsen eischt, en die voldoende 
gelegenheid biedt voor toetreding van licht on 
lucht tot ramen aan den achterkant van dat 
huis en in den uitbouw; 

0. met betrekking tot de aangevoerde be
zwaren, dat bij onderzoek is komen vast te 
staan, dat toetreding van licht en lucht tot 
de benedenwoning - met inbegrip van drie 
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kamers in den uitbouw - in voldoende mate 
is · verzekerd, o. a. door ramen van die ka
mers; en dat de bezwaren tegen de boven
woningen kunnen worden opgeheven onder
scheidenlijk door verbetering van het tmp
penhuis; hooger optrekken van de zoldervor
diepi ng; en door het brandvrij bekleeden 
van houten afscheidingen; 

dat derhalve de woningen, voorzoover on
gescliikt ter bewoning, door het aanbreng,m 
van verbeteringen in bewoonbaren staat kun
nen worden gebracht; 

0. dat het eerste lid van artikel 21 van 
de Woningwet inhoudt het voorschrift, dat, 
indien een waning ongeschikt is ter bewoning 
en niet door het aanbrengen van verbeterin
gen in bewoonbaren staat kan warden ge
bracht, zij bij besluit van den gemeenteraad, 
<le Gezondheidscommissie gehoord, onbewoon
baar wordt verklaard; 

dat dus onbewoonbaarverklaring in strij<l 
met de wet is uitgesproken en door Gedepu
teerde Staten gehandhaafd; 

Gezien artikel 168 van de Provinciale wet 
en artikel 22, zesde lid, van de Woningwet; 

den Raad van State gehoord, advies van 
12 Augustus 1930, n°. 32; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, H andel en Nijverheid en 
van Onzen Minister van Staat, Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw, van 20 
Augustus 1930, n°. 5926 M/P. Alg. Afdeeling 
Volksgezondheid, en van 25 Augustus 1930, 
n°. 10095 Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van Gedeputeerde Sta

ten van Noord-Holland d.d. 11 December 
1929, n°. 10, te vernietigen wegens strijd met 
de wet. 

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

Het Loo, den 29sten Augustus 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, 
Handel en Nijve,·heid, 
T. J. Ve r s c h u u r. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Ruys de Beerenbrouck. 

(Uitgeg. 18 September 1930.) 

29 A'U,(lustus 1930. BESLUIT betreffende uit
zending naar Suriname en naar Curayao 
van Rijksambtenaren, die zich voor de 
vervulling van eenig ambt in den burger
lijken dienst aldaar beschikbaar stellen, en 
regeling van hun terugkeer hier te lande. 
s. 3 0 

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

Kolonien van 30 Mei 1930, 7de Afdeeling no. 6; 
.Gelet op artikel 63 van de Grondwet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

24 Juni 1930, n°. 41); 
Gelezen het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 8 Juli 1930, 7de Afdee
ling n°. 13; 

0., dat het noodzakelijk is, regelen vast te 
steI!en omtrent uitzending naar Surina.me en 
Curai;ao van personen, in dienst van het Rijk, 
ter vervulling van betrekkingen in den bur
gerlijken Landsdienst van die gewesten ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. De ambtenaar in dienst van bet Rijk, 
die wenscht te worden uitgezonden naar Suri
name of naar Curai;ao ter vervulling van eene 
betrekking in den burgerlijken Landsdienst 
van een dier gewesten, moet een daartoe strek
kend verzoek richten aan Onzen Minister van 
Kolonien. 

Waar in <lit besluit wordt gesproken van 
,,Rijksambtenaar" of ,,ambtenaar", wordt 
daarmede bedoeld ieder, die in burgerlijken 
dienst is van het Rijk, alsmede beroepsofficieren 
van de Zee- en Landmacht. 

Onze voornoemde Minister stelt -'-- voor zoo
veel hij dit noodig acht - een onderzoek in naar 
de bekwaamheid en geschiktheid van den ge
gadigde voor de door hem gewenschte betrek
king en naar zijn karakter en levenswandel ; 
tot zijne aanwijzing voor mogelijke uitzending 
op den voet van <lit besluit wordt niet besloten 
dan in overleg met het Hoofd van het Departe
ment van Algemeen Bestuur of den Voorzitter 
van het Hooge College van Staat, waaronder hij 
werkzaam is. 

2. De uitzending geschiedt met een dienst
verband van ten hoogste zes jaren, ingaande 
met den dag van aankomst uit N ederland in 
Suriname of in Curai;ao, behalve voor officieren, 
voor wie de uitzending voor niet !anger dan vier 
jaren geschiedt. 

Aan een burgerlijk ambtenaar in dienst van 
het Rijk wordt : 

10. ter voorbereiding van zijn vertrek uit 
Nederla,nd voor ten minste veertien dagen vrij
stelling van dienst verleend met behoud van 
zijne ambtelijke inkomsten ; 

2°. met ingang van den dag van zijn vertrek 
uit Nederland hetzij eervol ontslag uit den 
dienst, hetzij , voor den duur van zijne detachee
ring, verlof buiten bezwaar van 's Rijks schat
kist verleend. 

Komt een officier in aanmerking voor uit
zending, als in dit besluit bedoeld, dan wordt 
hij: 

a. indien hij tot de landmacht behoort, voor 
den duur van die uitzending beschouwd als 
te zijn ter beschikking van den Gouverneur bij 
de landmacht in Suriname of in Cura<;a,o dienst
doende g_esteld, als bedoeld in artikel 20, derde 
lid, der Bevorderingswet voor de Landmacht 
1902; 

b. indien hij tot de zeemacbt beboort, voor 
den duur der zending beschouwd als tijdelijk 
door Qn,q tot andere diensten, niet behoorende 
tot het Departement van Defensie, te zijn ge
roepen en ter beschikking te zijn gesteld van 
den Gouverneur van Suriname of van Ciiraca.o. 

Een officier van de landmacht wordt voor den 
duur van zijne uitzending voor herinnering 
gevoerd bij de landmacht in Surina.me of in 
Curacao. 

Het bepaalde bij bet tweecle lid onder 1°. 
van dit artikel is ook van toepassing ten aan
zien van een uitgezonden officier. 

3. Op uitzendingen, als bedoeld in artikel 2, 
zijn van toepassing de bepalingen van het 
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West-Indisch-Uitzendingsbesluit 1925 (Staats
bla,J, n°. 15, Gouvernementsblad n°. 14, Publicatie
blad n°. 19), en zulks met dien verstande, dat 
het in artikel 1 onder a genoemd bedrag van 
f 1500 (een duizend vijfhonderd gulden) wordt 
vervangen door f 2500 (tweeduizend vijfhonderd 
gulden) en dat het maximum van de aldaar 
onder c bedoelde vergoedingen naar laatstge
melde som wordt berekend. 

4. Aan een op den voet van de bepalingen 
van dit besluit uitgezonden ambtenaar wordt, 
nadat het kracbtens bet eerste lid van artikel 
2 gesloten dienstverband vervuld is of de be
trokkene te voren eervol uit 's Lands dienst is 
ontslagen, een uitzendingspremie uitgekeerd, 
gelijkstaande met t ien procent van de tij , ens 
bet krachtens artikel 2 aanvaarde dienstver
band door hem in Surinaamschen of Cura,ao
scben dienst genoten gezamenlijke activiteits
jaarwedden. 

In gevE,L! van overlijden tijdens den duur van 
het dienstverband wordt naar gelijken maat
staf, berekend tot en met den dag van het 
overlijden, een bedrag aan de erfgenamen uit
gekeerd. 

5. Een krachtens het tweede lid van artikel 2 
eervol ontslagen ambtenaar, die van de ver
vulling van de laatstelijk door hem in Suriname 
of in Guravo,o bekleede betrekking eervol is ont
heven, wordt bij terugkeer bier te lande zoo 
spoedig doenlijk herplaatst in de vroeger door 
hem bekleede dan we! in eene daarmede ten 
minste gelijkwaardige betrekking. 

Die herplaatsing geschiedt, indien "ettelijk 
toegelaten, desvereischt buiten voordracht of 
aanbeveling om en met voorbijgang van hen, 
die, ware de belanghebbende onafgebroken in 
den dienst van het, Rijk gebleven, in hun dienst
vak eene jongere ancienniteit zouden hebben 
gehad dan hij . 

Voor eene zoodanige herplaatsing wordt 
binnen de grenzen zijner bevoegdheid het 
noodige verricht door Onzen Minister, Hoofd 
van het betrokken Departement van Algemeen 
Bestuur. 

Aan een eervol ontslagen ambtenaar, als in 
dit artikel bedoeld, wordt bij herplaatsing eene 
wedde toegekend, welke niet lager is dan die, 
welke hij zou bebben genoten, indien hij onaf
gebroken in 's Rijks dienst ware gebleven. 

6. Zoolang een eervol ontslagen ambte
naar, als in bet vorige artikel bedoeld, niet kan 
worden geplaatst, heeft hij aanspraak op een 
wachtgeld als omschreven in artikel 4 van het 
Uitzendingsbesluit 1925 (Staatsblad n°. 15, 
Gouvernementsl la,], n°. 14, Publicatieblad n°. 19), 
welk wacbtgeld ecbter niet minder zal bedragen 
dan de wedde, welke hij zou bebben genoten, 
indien hij onafgebroken in 's Rijks dienst ware 
gebleven. 

Js de plaatsing in ' s Rijks dienst nog niet 
gescbied op bet tijdstip, waarop dit wacbtgeld, 
na zes maanden genoten te zijn, opboudt, 
dan wordt aan den belangbebbende door den 
Minister, onder wiens Departement de belang
langbebbende v66r zijn ontslag laatstelijk res
sorteerde, met ingang van den dag, waarop bet 
wacbtgeld ten laste van Suriname of van Gura
~ beeft opgebouden, een tweede wacbtgeld 
toegekend ten bedrage van de wedde, welke hij 
zou bebben genoten, indien hij onafgebroken 
in 's Rijks dienst W'c\re gebleven. 

Het door Onzen vorenbedoelden Minister 

toegekende wacbtgeld wordt gekweten ten 
laste van bet H oofdstuk der Rijksbegrooting, 
betwelk die Minister bebeert. Indien de be
trokkene inkomsten gaat genieten uit of in 
verband met arbeid of bedrijf, wordt het bedrag 
dier inkomsten op bet wacbtgeld in mindering 
uebracbt. Ten aanzien van dit wacbtgeld zijn 
;oorts van overeenkomstige toepassing de ar
tikelen 6, derde, vijfde en zesde lid, 7, eerste !id, 
7a, 8, Ba, 9, 10, ll en 12 van bet Korunklijk be
sluit van 3 Augustus 1922 (Staatsblad n°. 479), 
zooals <lit tbans luidt. 

Indien de belanghebbende in 's Rijks dienst 
berplaatst is, komt de tijd, gedurende welken 
hij op grand van dit artikel wacbtgeld genoten 
beeft,, voor de belft in aanmerking als geldig 
voor Surinaamsch of (;ura,aoscb pensioen. 

7. Een burgerlijk ambtenaar, die terugkeert 
van eene detacbeering met verlof buiten be
zwaar van 's Rijks scbatkist als in bet t,weede 
lid van artikel 2 bedoeld, wordt, gerekend van 
en met den dag van teru!!keer hier te lande, in 
activiteit bersteld en in bet genot gesteld van 
de bezoldiging, welke hij zou bebben genoten, 
indien hij niet naar Suriname of naar Gurai;ao 
gedetacbeerd ware geworden, c. q. met toe
kenning ook van den hoogeren rang, dien bij in 
dat geval zou hebben bekleed. 

8. Ten aanzien van een officier der zeemacht, 
die van eene detacbeering krachtens dit be
sluit terugkeert, wordt gebandeld, alsof bij 
hier te lande was teruggekeerd van dienst bij de 
Marine binnen de keerkringen. 

Indien een officier van de landmacht bij te
rugkeer van een zoodaruge detacheering krach
tens het bepaalde •bij artikel 70, 4°., der Be
vorderingswet voor de Landmacht 1902 op 
non-activiteit- wordt gesteld, wordt hem boven 
zijn nonactiviteitsbezoldiging eene uitkeering 
verleend, ten laste van het Hoofdstnk der Rijks
begrooting onder beheer van den Minister van 
Defensie, ten bedrage van het verschil tusschen 
hetgeen hij in actieven dienst zou genioten en 
de hem verleende nonactiviteitsbezoldiging. 

9. Het pensioen, dat aan een naar Suriname 
of naar Gurarao uitgezonden Rijksambtenaar 
of gewezen Rijksambtenaar ten Jaste van de 
geldmiddelen van een dezer gewesten m cht 
worden verleend, wordt aan den belangheb
bende, indien en zoolang hij in Rijksdienst is 
herplaatst, niet uitbetaald dan voor zoover 
noodig tot aanvulling van zijne inkomsten uit 
's Rijks kas tot ten hoogste zoodanig bedrag, 
als w arop hij, ware h~j zonder uitzicht op zoo
danig pensioen van zijne werkzaamstelling in 
genoemde gewesten ontheven, ingevolge dit 
besluit aanspraak had knnnen maken. 

10. Dit besluit, dat kan worden aangehaald 
als ,,West-Indisch Detacheeringsbesluit 1930" , 
treedt in werking met ingang van den l sten 
September 1930. 

Overgangsbepaling. 
Aan burgerlijke ambtenaren, die v66r het in 

werking treden van deze regeling, doch na 1 Ja
nuari 1926, in Suriname of Gura~ gedetacheerd 
zijn geweest, kan, nadat zij niet op verzoek 
eervol zijn ontslagen, een wachtgeld warden 
toegekend tot een bedrag, gelijk aan de bezoldi
ging, die zij op het tijdstip van dat ontslag ge
noten. Het derde lid van artikel 6 dezer regeling 
is van overeenkomstige toepassing. 

Onze voornoemde Ministers zijn, ieder voor 
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zooveel zijn Departement van Algemeen Be
stuur betreft, belast met de uitvoering van <lit 
besluit, dat in het Staatsblad geplaatst en in 
afschrift aan den Raad van State medegedeeld 
zal worden. 

Het Loo, den 29sten Augustus 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, De Graaf f. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

B e e l a e r t s v a n B l o k l a n d. 
De Minister van Justitie, J. Donner. 

De Minister van Staat, 
]Jf inister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

De llfinisler van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. Terpstra. 
De Minister van Pinanciin, De Geer. 

De Minister van De/ensi.,, L. N. Deckers. 
De Minister van Waterstaat, P. J. Rey me r. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

T. J. Verschuur. 
( Uitge,g. 17 Sept . 1930.) 

29 Augustus 1930. BESLUI'T, bepalende de 
bekendmaking in het St,aatsblad van het 
op 14 September 1929 te Gen"ve tusschen 
Nederland en Tsjechoslowakije gesloten 
verdrag tot beslechting van geschillen 
door rechtspraak, arbitrage en verzoening 
(St,aatsblad 1930, n°. 230). S. 38l. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de wet van 14 Juni 1930 (Swatsblad 

n°. 230), houdende goedkeuring van het op 
14 September 1929 te Geneve tusschen Neder
land en Tsjechoslowakije gesloten verdrag tot be
slecht ing van geschillen door rechtspraak. arbi
trage en verzoening, van welk verdrag eenafdruk 
en een vertaling b~j <lit Besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van dat verdrag op 20 Augustus 1930 te 
's-Gravenhage zijn uitgewisseld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 23 Augustus 
1930, Directie van het Protocol, n°. 25792; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
meergenoemd verdrag, alsmede de vertaling 

daarvan, te doen bekend maken door de plaat
sing van <lit Besluit in het Swatsblad. 1 

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

Het Loo, den 29sten Augustus 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e la e r t s v a n B I o k I a n cl. 

( Uitgeg. 18 Sept. 1930.) 
Vert a l in g. 

VERDRAG tusschen Nederland en Tsjeclwslo
wakij e tot beslechting van geschillen door 
rechtspraak, arbitrage en verzoening. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en 

de President van de Tsjechoslowaksche 
Republiek, 

• 1 Hierna is alleen de NederlandschP tekst 
opgenomen. 7:ie voor de Fransche tekst S. 230 
van 19:\0. 

bezield met het verlangen de vrienschaps
banden, die Nederland en Tsjechoslowakije ver
eenigen, nauwer aan te halen en in a lle gevallen 
de vreedzame beslechting te bevorderen van 
de geschillen en confucten, van welken aard 
ook, die de twee landen mochten verdeelen. 

hebben besloten daartoe een verdrag te sluiten 
en hebben tot Hare wederzijdsche Gevolmach
tigden benoemd, te weten: . 

Hare Majesteit de Koningin der N ederlanden : 
Jonkheer Frans Beelaerts van Blokland, 
Hoogstderzelver Minister van Buitenlandsche 
Zaken; 

De President van de Tsjechoslowaksche Re
publiek: den Heer Eduard Benes, Minister van 
Buitenlandsche Zaken, 

die, na elkaar mededeeling te hebben gedaan 
van hun wederzijdsche volmachten, welke in 
goeden en behoorlijken vorm zijn bevonden, 
omtrent de vo!gende bepalingen zijn overeen
gekomen. 

Art. 1. De Hooge verdragsluitende Partijen 
verbinden zich wederzijds om in geen enkel ge
val anders clan langs vreedzamen weg de op
lossing te zoeken van geschillen of conflicten 
van welken aard ook, die tusschen Nederland en 
Tsjechoslowakije mochten ontstaan en die niet 
binnen redelijken tijd mochten kunnen worden 
opgelost langs de gewone diplomatieke wegen. 

Art. 2. Alie geschillen, van welken aard ook, 
die tot voorwerp hebben een recht, waarop 
een der Hooge verdragsluitende Partijen zich 
beroept en dat door de andere betwist wordt, 
en die niet op vriendschappPlijke wjjze langs 
de o-ewone diplomatieke wegen mochten kun
nen0 worden geregeld, zullen ter berechting 
worden voorgelegd, hetz\i aan het Permanente 
Hof van Internationale Justitie, hetzij aan een 
scheidsgerecht, zooals hierna is voorzien. Men 
is het er over eens, dat de hierboven bedoelde 
geschilpunten met name die omvatten, welke 
vermeld worden in artikel l 'l van het handvest 
van den Volkenbond. 

De geschillen, voor wier oplossing een spe
ciale procedure wordt voorzien in andere ver
dragen, die tusschen de Hooge verdrag~luitende 
Partijen van kracht zijn, zullen worden geregeld 
volgens de bepalingen van die verdragen. 

Art. 3. V66r eenige procedure voor het Per
manente Hof van 1nternationale J ustitie en 
v66r eenige arbitrale procedure, zal het geschil 
in overeenstemming tusschen de Partijen, ter 
fine van verzoening kunnen worden voorgelegd 
aan een permanente internationale commissie, 
genaamd permanente verzoenin~scommissie, die 
is gevormd overeenkomstig de bepalingen van 
dit Verdrag. 

Art. 4. W anneer, in geval van een der ge
schi llen als bedoeld in artikel 2, de twee Par
tijen niet hun toevlucht h ebben gezocht bij 
de Permanente Verzoeningscommissie, of wan
neer deze laatste er niet in geslaagd is d~ Par
tijen te verzoenen, clan zal het geschil m ge
meenschappelijk overleg bij wege v~_n een com
promis worden onderworpen, hetz1J aan het 
Hof van Internationale Justitie, dat zal be
slissen onder de voorwaarden en volgens de 
procedure vastgesteld door zijn Sta~uut., h<tzij 
aan een scheidsgerecht, dat zal beshssen onder 
de voorwaarden en volgens de procedure, vast
gesteld door het Verdrag van den Haag van 
18 October 191)7 voor de vreerlzame beslechting 
van internationale geschillen. 
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Bij gebreke van overeenstemming tusschen 
dePartijen over de keuze van het rechtsprekend 
orgaan,over de bepalingen van het compromis, 
of in geva1 van een arbitrale procedure over de 
aanwijzing der arbiters, zal de een of de andere 
van haar, na daarvan een maand van te voren 
kennis te hebben gegeven, de bevoegdheid heb
ben om het geschil rechtstreeks bij verzoek
schrift voor bet Permanente Hof van Inter
nationale Justitie te brengen. 

Art. 5. Wanneer het een geschil betreft, 
waarvan het voorwerp, volgens de interne wet
geving van een der Partijen, valt onder de be
voegdheid van nationale rechtbanken, dan zal 
het ge.schil niet aan de procedure, waarin door 
dit verdrag wordt voorzien, kunnen worden 
onderworpen dan na een vonnis, dat in kracht 
van gewijsde is gegaan en dat binnen redelijke 
termijnen is gewezen door de competente na
tionale rechterlijke autoriteit. 

Art. 6. De partijen komen overeen, dat, 
wanneer het rechterlijk of arbitraal vonnis 
mocht verklaren, dat een beslissing of een ma-at
r egel, die door een rechterlijke of welke andere 
autoriteit ook van een der partijen in hat ge
schil genomen of voorgeschreven is, geheel of 
gedeeltelijk in strijd is met het internationale 
recht en wanneer het grondwettelijke recht 
van die partij niet of slechts onvoldoende toe
laat, dat de gevolgen van die beslissing of van 
dien maatregel te niet worden gedaan, er door 
het rechterlijk of arbitraal vonois aan de be
nadeelde partij een billijke genoegdoening moet 
worden toegekend. 

Art. 7. Alie vragen waarover de Hooge ver
dragsluitende Partijen verdeeld mochten zijn, 
zonder die op vriendschappelijke wijze te kun
nen oplossen langs de gewone diplomatieke 
wegen, zullen, wanneer het vragen betreft 
waarvan de oplossing niet zou kunnen worden 
gezocht door een uitspra-ak als voorzien in 
artikel 2 van dit verdrag, en wanneer daarvoor 
niet r eeds een procedure tot oplossing is voor
zien door een verdrag of overeenkomst, tusschen 
Partijen van kracht, worden onderworpen aan 
de Permanente verzoeningscomrnissie, die be
last zal zijn om aan de Partijen een aanneme
lijke oplossing voor te stellen en in ieder geval 
om haar een verslag aan te bieden. 

Bij gebreke van overeenstemming tusschen 
de Partijen omtrent het verzoek tot de Com
missie te richten, zal de een of de andere van 
haar de bevoegdheid hebben de vraag recht
streeks aan die Commissie voor te leggen, na 
daarvan een maand van te voren kennis te 
hebben gegeven. 

In alle gevallen zal, wanneer er strijd tus
schen de Partijen is over de vraag of het ge
schil al of niet de natuur heeft van een geschil 
als bedoeld in artikel 2 en derhalve zou kunnen 
worden opgelost door een uitspraak, die strijd 
v66r elke procedure voor de Permanente Ver
zoeningscommissie worden voorgelegd aan de 
beslissing van het Permanente Hof van Inter
nationale J ustitie, krachtens onderling over leg 
tusschen de Hooge verdragsluitende Partijen 
of bij gebreke van overeenstemming op het ver
zoek van een van haar. 

Art. 8. De Permanente Verzoeningscom
missie,waarin door dit verdrag voorzien wordt, 
zal zijn samengesteld uit vijf leden, die als 
volgt zullen worden aangewezen, te weten: De 

Hooge verdragsluitende Partijen zullen elk een 
Commissaris benoemen, gekozen uit haar weder
zijdsche onderdanen en zullen drie andere Com
missarissen volgens een gemeenschappelijke 
overeenkomst aanwijzen onder de onderdanen 
van derde mogendheden ; die drie Commissaris
sen zullen van verschillende nationaliteiten 
moeten zijn en de Hooge verdragsluitende Par
tijen zullen onder hen den Voorzitter van de 
Commissie aanwijzen. 

De Commissarissen worden voor drie jaar 
benoemd; hun opdracht (mandaat) kan her
nieuwd worden. Zij zullen in functie bl~jven tot 
hun vervanging en, in ieder geval, tot het vol
eindigen van hun werk, dat onderhanden is 
genomen op het oogenblik, waarop de tijd van 
hun mandaat -.,.erstrijkt-. 

Er zal zoo spoedig mogc~jk en binnen een 
tijdsverloop, dat drie maanden niet te boven 
mag gaan, worden voorzien in de vacatures die 
:dch mochten voordoen ten gevolge van over
lijden, ontslagneming of eenige voortd'J.rendc 
of tijdelijke verhindering en we! op de wijze, 
die voor de benoerningen is vastgesteld. 

Art. 9. De Permanente Verzoeningscom
missie zal warden samengesteld binnen re zes 
maanden volgende op de uit ,visseling der be
krachtigingsoorkonden van di Verdrag. 

Wanneer de benoeming van de leden, die ge
meenschappelijk moeten worden aangewezen, 
niet binnen dat tijdsverloop tot stand komt, 
of in geval van vervanging binnen drie maanden, 
te rekenen van het openvallen van den zetel, 
dan zal bij gebreke van een andere afspraak 
aan den President van d en Zwitserschen Bonds
raad worden verzocht tot de noodige aanwij
zingen over te gaan. 

Art. 10. Men zal zich tot de Permanente 
Verzoeningscommissie richten door een ver
zoekschrift, gericht tot den Voorzitter op de 
wijze, voorzien in de artikelen 3 en 7, al na-ar 
den aard der zaak. 

Het verzoekschrift zal, na het voorwerp van 
het geschil kortelijks te hebben uiteengezet, de 
uitnoodiging tot de Commissie bevatten om 
over te gaan tot alle maatregelen, die geeigend 
zijn om tot een verzoening t e geraken. 

Wanneer het verzoekschrift uitgaat van 
s lechts een der Partijen, zal het-door deze on
middellijk ter kennis van de tegenpartij worden 
gebracht. 

Art. 11. Binnen een tijdsverloop van 14 
dagen, te rekenen van den dag, waarop een 
der Hooge verdragsluitende Partijen een ge
schi l voor de Pern.anente Verzoeningscommissie 
mocht hebben gebracht, zal elk der Partjjen, 
voor het onderzoek van dat geschil, haar Com
missaris kunnen vervangen door iemand, die 
speciaal ter zake kundig is. 

De Partij, die van dat recht gebruik mocht 
maken, zal daarvan dadelijk kennis geven aan 
de andere Partij ; deze zal alsdan de bevoegd
heid hebben om op gelijke wijze te handelen 
binnen een tijdsverloop van 14 dagen, te rekenen 
van den dag waarop die kennisgeving haar zal 
hebben bereikt. 

Art. 12. De Permanente Verzoeningscom
missie zal tot taak hebben om de geschilpunten 
tot een oplossing te brengen, daartoe alle in
lichtingen, die nuttig kunnen zijn, verzamelen, 
hetzij door een onderzoek, hetzij op andere 
wijze en zich inspannen om de Partijen te ver-
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zoenen. Zij zal na onderzoek van de zaak aan 
de Partijen kunnen uiteenzetten op welken voet 
eene schikking haar redelijk zou voorkomen en 
aan de Partijen ee,;i. termijn kunnen stellen om 
zich uit te spreken, als daartoe aanleiding be
staat. 

Aan het einde van haar werkzaamheden zal 
de Commissie een verslag opstellen dat het 
resultaat zal bevatten en waarvan aan elk der 
Partijen een exemplaar zal worden overhandigd. 

De Partijen zullen nooit gebonden zijn door 
defeitelijke- rechts- of andere overwegingen, 
die de Commissie mocht hebben aangenomen. 

Onder voorbehoud van het bepaalde bij ar
tikel 7, lid 3, zullen de werkzaamheden van de 
Commissie, tenzij de Partijen anders overeen
komen, moeten worden beeindigd binnen een 
tijdsverloop van zes maanden, te rekenen van 
den dag, waarop de Commissie kennis zal heb
ben genomen van het g~schil. 

Art. l 't Behoudens bijzondere bepalingen 
in tegengestelden zin zal de Permanente Ver
zoeningscommissie zelve haar procedure regelen, 
die in alle gevallen zal moeten plaats hebben 
op tegenspraak. Wat betreft het onderzoek zal 
de Commissie, als zij niet eenstemmig anders 
beslist, zich houden aan de bepalingen van 
Titel III (internationale commissie van onder
zoek) van het Verdrag van den Haag van 
18 October 1907 voor de vreedzame beslechting 
van internationale geschillen. 

Art. 14. De Permanente verzoeningscom
missie zal, tenzij de Partijen alders mochten zijn 
overeengekomen, samenkomen op de plaats die 
door den Voorzitter is aangewezen. 

Art. 15. De werkzaamheden van de Per
manente Verzoeningscommissie zijn slechts 
openbaar krachtens een besluit van de Com
missie genomen met instemming van de Par
tijen. 

De Hooge verdragsluitende Partijen komen 
overeen om het resultaat van de werkzaam
heden van de Commissie niet openbaar te ma
ken, zonder elkaar eerst geraadplee~d te hebben. 

Art. 16. De Partijen zullen b1j de Perma
nente Verzoeningscommissie vertegenwoordigd 
zijn door agenten, die tot taak hebben als tus
schenpersonen te dienen tusschen haar en de 
Commissie; zij zullen zich bovendien kunnen 
doen bijstaan door raadslieden en deskundigen, 
daartoe door haar benoemd, en het verhoor 
vragen van alle personen, wier getuigenis haar 
nuttig mocht lijken. 

Van haar kant zal de Commissie de bevoegd
heid hebben om mondelinge uiteenzettingen te 
vragen aan de agenten, raadslieden en deskun
digen der twee Partijen, evenals aan alle per
sonen waarvan zij het nuttig mocht oordeelen 
om met toestemming van hunne Regeering 
voor zich te laten verschijnen. 

Art. 17. Behoudens bepalingen, die het 
tegendeel behelzen en die in dit Verdrag zijn 
opgenomen, zullen de beslissingen van de Per
manente Verzoeningscommissie met meerder
heid van stemmen worden genomen. 

De Commissie zal geen besluit kunnen nemen 
omtrent de kern van het geschil, dan wanneer 
alle leden behoorlijk zijn op ,eroepen en wanneer 
ten minste alle leden, die gemeenschappelijk 
zijn gekozen, aanwezig zijn. 

Art. 18. De Hooge verdragsluitende Par-

tijen verbinden zich om de werkzaamheden van 
de Permanente Verzoeningscommissie te verge
makkelijken en bijzonderlijk om aan haar den 
bijstand te verzekeren van haar bevoegde over
heden om haar in de ruimst mogelijke mate 
alle ter zake dienende stukken en inlichtingen 
te verschaffen en om de noodige maatregelen 
te nemen om de Commissie in staat te stellen 
op haar grondgebied over te gaan tot het op
roepen en hooren van getuigen of deskundigen, 
evenals tot een onderzoek ter plaatse. 

Art. 19. Voor den duur der werkzaamheden 
van de Permanente Verzoeningscommissie zal 
elk der Commissarissen een vergoeding ont
vangen, waarvan het bedrag zal worden vast
gesteld in gemeen overleg tusschen de Hooge 
verdragsluitende Partijen, die er elk een gelijk 
dee! van zullen dragen. 

Art. 20. In alle gevallen en met name als 
de vraag wa.aromtrent de Partijen verdeeld zijn 
voortvloeit uit daden die reeds zijn verricht of 
op punt zijn dat te worden, zal het Permanente 
Hof van Internationale Justitie, handelende 
ingevolge artikel 41 van zijn Statuut of naar 
omstandigheden, het scheidsgerecht zoo Apoedig 
mogelijk aangeven welke voorloopige maat
regelen genomen moeten worden ; de Perma
nente Verzoeningscommissie zal, als daartoe 
aanleiding bestaat, op dezelfde wijze kunnen 
handelen, nadat Pa1·tijen het daaromtrent eens 
zijn geworden. · 

Elk der Hooge verdragsluitende Partijen ver
bindt zicb om zich te onthouden van het nemen 
van elken maatregel. die een nadeeligen terug
slag zou kunnen hebben op de ten uitvoerlegging 
van de beslissing of op de schikkingen, die 
mochten worden voorgesteld door de Perma
nente Verzoeningscommissie en, in het alge
meen, om niet over te gaan tot het verrichten 
van eenige daad, die het geschil zou kunnen 
verergeren of uitbreiden. 

Art. 21. Dit Verdrag blijft toepasselijk tus
schen de Hooge verdragsluitende Partijen ook 
wanneer andere · mogendheden eveneens een 
belang bij het geschil hebben. 

Art. 22. Wanneer eenig geschil tusschen de 
Hooge verdragsluitende Partijen mocht rijzen 
betreffende de uitlegging van dit Verdrag, zal 
dat geschil gebracht worden voor het Perma
nente Hof van Internationale Justitie volgens 
de procedure voorzien in artikel 4, lid 2. 

Art. 23. Dit Verdrag zal bekrachtigd wor
den. De acten van bekracht.iging zullen zoo 
spoedig mogelijk te 's-Gravenhage worden uit
gewisseld. 

Art. 24. Dit Verdrag zal in werking treden 
dadelijk na de uitwisseling. der bekrachtigin_gs
oorkonden en zal een duur hebben van tien 
jaren te rekenen vanaf zijn inwerkingtredin~. 
W anneer het niet is opgezegd zes maanden v6or 
het verstrijken van dien termijn, zal het be
schouwd worden als stilzw~jgend te zijn ver
lengd voor een nieuw tijdvak van vijf jaar en 
zoo vervolgens. 

Wanneer ten tijde van de buitenwerking
treding van dit Verdrag een procedure krach
tens dit Verdrag hangende mocht zijn voor de 
Permanente Verzoeningscommissie, voor bet 
Permanente Hof van Internationale Justitie 
of voor een arbitrale rechtbank, dan zal die 
procedure tot het einde worden vervolgd. 



767 2-4 SEPTEMBER (S381-384) 1930 

Ter oorkonde waarvan de bovengenoemde 
Gevolmachtigden dit Verd rag hebben geteekend 
en er hun zegels aan hebben gehecht. 

Gedaan in tweevoud te Geneve den 14 
September 1929. 

(L.B.) Bee 1 a er t s van B 1 o k Ian d. 
(L.B.) Dr. Eduard Benes. 

2 September 1930. BESLUIT tot aanvulling 
van het Koninklijk besluit van 16 Septem
ber 1927 (Staatsblad nP. 310), ter uitvoering 
van artikel 121 der hooger-onderwijswet. 
s. 382. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
28 Mei 1930, n°. 23221, afdeeling Hooger Onder
wijs; 

Gelet op artikel 121 der hooger-onderwijswet; 
Gezien het ad vies van den Senaat der Tech

nische Hoogeschool te Delft ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

19 Augustus 1930, n°. 23); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 27 Augustus 1930, 
n°. 3811, afdeeling Hooger Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Na artikel 2 van Ons besluit van 16 Septem

ber 1927 (Staatsblad n°. 310) wordt ingevoegd 
een nieuw artikel, luidende als volgt : 

Art. 3. De bezitters van een getuigschrift, 
waaruit blijkt, dat zij aan de Technische Hooge
school teBandoeng zijn toegelaten tot het vierde 
studiejaar, zijn vrijgesteld van het candidaats
examen voor civiel -ingenieur aan de Tech
nische Hoogeschool te Delft, mits een met goed 
gevolg examen in administratief recht wordt 
afge)egd. 

De bezitters van een getuigschrift, waaruit 
blijkt, dat zij aan de Technische Hoogeschool 
te Bandoeng zijn toegelaten tot het derde studie
jaar, zijn vrijgesteld van het propaedeutisch 
examen voor civiel-ingenieur aan de Technische 
Hoogeschool te Delft en van het eerste gedeelte 
van het candidaatsexamen voor civiel-ingenieur, 
mits een aanvullend examen in landmeten en 
waterpassen met goed gevolg wordt afgelegd. 

De bezitters van een getuigschrift, waaruit 
blijkt, dat zij aan de Technische Hoogeschool 
te Bandoeng zijn toegelaten tot het tweede 
studiejaar, zijn vrijgesteld van het eerstf' dee! 
van het propaedeutisch examen voor civiel
ingenieur (Pl.) aan de Technische Hoogeschool 
te Delft, met dien verstande, dat zij in den loop 
van den volgenden cursus een aanvullend 
examen moeten afleggen in de onderdeelen : de 
bijzondere projectiemethoden (beschrijvende 
meetkunde), verlichting en akoestiek (natuur
kunde), en mortels (kennis en onderzoek van 
bouwstoffen). 

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

Het Loo, den 2den September 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. Terpstra. 
(Uitgeg. 25 Sept. 1930.) 

4 September 1930. BESLUIT tot vaststelling 
van de premien voor de vrijwillige ziekte
verzekering bij de ziekenkas van een Raad 
van Arbeid van degenen, wier verplichte 
ziekteverzekering is geeindigd. S ~83. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 28 Augustus 
1930, n°. 2755, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 78, eerste lid, ender 2°., en 
tweede lid van de Ziektewet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 

JiJenig artikel. 
De premie voor de vrijwillige ziekteverzeke

ring bij de ziekenkas van een Raad van Arbeid 
van degenen, wier verplichte ziekteverzekering 
is geeindigd, is dezelfde als die, welke bij Ons 
besluit van 3 Januari 1930, Staatsblad n°. 3,"is 
vastgesteld voor de verplichte ziekteverzekering. 

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

Het Loo, den 4den September 1930 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. Verschuur. 

(Uit,geg . 22 Sept. 1930.) 

4 September 1930. BESLUIT tot wijziging 
van Ons besluit van 23 Maart 1925 (Staats
blad n°. 105), gewijzigd bij Onze besluiten 
van 23 Juni 1925 (Staatsblad n°. 271) en 
8 October 1928 (Staatsblad n°. 394), hou
dende voorloopige voorzieningen omtrent 
het georganiseerd overleg voor het mili
taire personeel der zeemacht. S. 384. 

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

Defensie van 27 Augustus 1930, IIIde Afdee
ling A, n°. 37 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ons besluit van 23 Maart 1925 (Staatsblad 

n°. 105), het laatst gewijzigd bij Ons besluit 
van 8 October 1928 (Staatsblad n°. 394), te 
wijzigen als volgt : 

Art. 2. Het eerste lid wordt gelezen: 
,,1. De commissie bestaat uit de tweetallen 

van leden, aangewezen door de in artikel 3 te 
noemen organisaties. Onze Minister van Defen
sie kan aan twee of meer organisaties vergun
nen - zoo noodig op door Onzen Minister vast 
te stellen voorwaarden - om gezamenlijk elm 
tweetal leden aan te wijzen. Voor elk tweetal 
leden wijst de betrokken organisatie of wijzen 
de betrokken organisaties een tweetal plaats
vervangende leden aan." 

Art. 3. In het eerste lid worden de woorden: 
,,Bevoegd tot aanwijzing elk van twee leden en 
twee plaatsvervangende leden zijn :" vervangen 
door: ,,Tot aanwijzing van twee leden en twee 
plaatsvervangende leden is - behoudens het 
bepaalde in het eerste lid van artikel 2 - be
voegd elk der organisaties :". 

In het derde lid :wordt de laatste zin gelezen : 
,,In zoodanig geval wordt door de betrokken 
organisatie of organisaties een antler aange
wezen." 

Het vierde lid wordt gelezen : ,,4. Indien door 
een of meer der in het eerste lid geno~mde or
ganisaties van de in bedoeJd· lid gegeven be-
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voegdheid binnen een door Onzen Minister van 
Defensie te bepalen termijn geen gebruik is ge
maakt, komt die bevoegdbeid Yoor de betrok
ken organisatie of organisaties te vervallen." 

Art. 5. De woorden: ,,organisatie, die de 
aanwijzing deed" worden vervangen door: 
,, betrokken organisatie of organisaties". 

Art. 8. In het derde lid word en de woorden: 
,,indien de door twee van de in artikel 3 ge
noemde organisaties aangewezen leden" ver
vangen door : ,,indien twee tweetallen van 
leden". 

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

Het Loo, den 4den September 1930. 
WILHELMI A. 

De Minister van Defensie, L. . D e c k er s. 
(Uitgeg. 18 &pt. 1930.) 

4 S eptember 1910. KONINKLIJK BESLUIT. 
(L!tger O d erwijswet Art. 5 1.) 

In v ' rb, nd met dE>n tekst van het 10• 
lid, z .>oal3 deze iuidde v66r de wijzigings
wet van 30 D ez. 1926, fi. 455, toen het 
voor.chrift inhieB, dat na afloop van bet 
in het vorige lid bedoelde tijdvak opnieuw 
een wacht5eld kon WJrden toegekend, tel
kens voor dea duur van ten boogste 5 
jaran, m oet w~rden aangenomen, d 1.t de 
huidige wetsbep1l ng niet gedoogt, ten 
tweeden male daaraan t Jepas ing te geven. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, inge teld door 

Mejuffrouw J. J . B. M. Rolf, gewezen onder
wijzeres, wonende te Muiderherg, tegen de be
s! iss ing van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 21 Juni 1930 
n°. 11330, Afd. L. 0 . F., waarbij haar ver
zoek om haar, na afloop van den termijn, 
waarvoor haar bij Ons besluit van 21 Decem
ber 1929, n°. 46, een nieuw wachtgeld is toe
gekend, andermaal een nieuw waohtgeld toe 
te kennen, niet is ingewill igd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 20 
Augustus 1930, n°. 531; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
30 Augustus 1930, n°. 13552, Afd. L . 0. F.; 

0. dat, nadat Mejuffrouw J . J. B. M. Rolf, 
onderwijzeres op wachtgeld te Muiderberg, 
aan Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen te kennen had gegeven, 
dat zij in aanmerking wenschte te komen voor 
verlenging van haar wachtgeld, aangezien zij 
wegens ziekte voorloopig niet in staat was een 
betrekking bij het onderwijs te aanvaarden, 
Onze Minister bij zijn evenvermeld besluit 
daarop afwijzend heeft beschikt, uit overwe
ging, dat bij Ons besluit van 21 December 
1929, n°. 46, met toepassing van het l0e lid 
van art. 51 van de Lager-Onderwijswet 1920, 
haar een nieuw wachtgeld is verleend, met 
bepaling, dat bet zal eindigen uiterlijk 29 
J uni 1930; dat aan de belanghebbende der
hal ve reeds een nieuw wachtgeld is verleend, 
en de wet geen bepalingen bevat betreffende 
het andermaal toekennen van een nieuw 
wachtgeld na de· toepassing van het l0e li d; 

dat van deze bes lissing Mejuffrouw J. J. B. 
M. Roli bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat zij zich beroept op het l0e lid 
van a rt. 51 der Lager-Onderwijswet 1920, vol
gens hetwelk haar wachtgeld kan worden ver
leend gedurende tweemaal bet tijdvak van 
.haar diensttijd; 

0. dat krachtens het 9e lid van art. 51 der 
Lager-Onderwijswet 1920 het wachtgeld niet 
!anger beschikbaar wordt gesteld clan gedu
rende een tijdvak, gelijk aan den diensttijd 
van den onderwijzer, gerekend van den datum 
van ingang van het ontslag, terwijl bet l0e lid , 
zooals dit is gewijzigd bij de wet van 30 Dec. 
1926, S. 455, bepaal t, dat na afloop van het in 
het vorig lid bedoelde tijdvak in buitengewone 
gevallen opnieuw een wachtgeld kan worden 
toegekend; 

dat in verband met den tekst der wet, zoo
als deze luidde v66r de evenbedoelde wijzi
ging, toen het desbetreffende voorschrift in
hield , dat na afloop van het in het vorige lid 
bedoelde tijdvak opnieuw een wachtgeld kon 
worden toegekend, telkens voor den duur van 
ten hoogste 5 jaren, moet worden aangeno
men, dat de huidige wetsbepaling niet ge
doogt ten tweeden male daaraan toepassing 
te geven; 

dat Onze Minister mitsdien terecht op het 
verzoek der appellante afwijzend heeft be
scbikt · 

Gezi~n de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

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

Wetenschappen is belast enz. {A. B.) 

6 September 1930. BESLUIT, houdende be
voegd verklaring van eene instelling om 
merken uit te reiken en aanwijzing van 
landen, waarheen uitvoer of aanbieding 
tot uitvoer verhoden is, als bedoeld in 
art. 11 der Landbouwuitvoerwet 1929 (wet 
van 31 Mei 1929, houdende voorschriften 
betreffende het waarborgen van bepaalde 
eigenschappen of hoedanigheid van uitge
voerde voortbrengselen van het landbouw-, 
tuinbouw-, veeteelt- en zuivelbedrijf, Staa/$
blad n°. 277) en in artikel 1 van den alge
meenen maatregel van bestuur van 11 
April 1930 {Staatsblad n°. 137) tot toepas
sing van artikel 8 van voornoemde wet, 
een en ander met betrekking tot uien. 
s. ~85. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 2 September 1930, Directie van 
den Landbouw, Letter L. U . U., Tweede A£. 
deeling no. 9 ; 

Gelet op artikel 11 der Landbouwuitvoerwet 
1929 en artikel 1 van Ons besluit van 11 April 
1930, Staatsblad n°. 137, toepassing van arti
kel 8 der Landbouwuitvoerwet 1929 met be
trekking tot uien ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1°. met betrekking tot den uitvoer van uien 

tot het uitreiken van merken, als bedoeld in 
artikel 10 der Landbouwuitvoerwet 1929, be
voegd te verklaren het Uitvoer Controle Bu
reau voor Groenten, Fruit en Aardappelen ; 



20. aan te wijzen als landen, ·naar welke het 
uitvoeren of het tot uitvoer aanbieden van 
a ndere dan verduurzaamde uien, zilveruien en 
aroengeboste uien verboden is, voor zoover zij 
~iet zijn vergezeld van een certificaat, ten be
wijze dat de zending aan d e voor uitvoer ge
stelde eischen voldoet : alle landcn. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in hct 8taa.tshln.d zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan d e Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 6den September 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
.Minister mn Binnenl. Zaken en Landbouw, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
( Uitgeg. 11 Sept. 1930.) 

6 September 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 31.) 

Waar tegen de vastgestelde wijziging van 
het uitbreidingsplan uit een oogpunt van 
de goede ontwikkeling van de gemeente 
geen bezwaar bestaat en niet is komen 
vast te staan dat de appellant door de 
wijziging nadeel heeft ondervonden, heb
ben Ged. Staten terecht geen aanleiding 
gevonden, goedkeuring aan de wijziging 
te onthouden. 

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

M. H. M. Bakker te 's Gravenhage, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Overijssel van 18 
Maart 1930, waarbij eene wijziging van het 
uitbreidingsplan voor de gemeente H ell en
doom is goedgekeurd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
2 Juli 1930, N°. 451, en 20 Augustus 1930, 
N°. 451/97; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, H andel en Nijverheid van 29 Augus
tus 1930, N°. 6186 M./P.B.R., Afdeeling 
Volksgezondheid; 

0 . dat de Raad der gemeente H ell endoorn 
bij besluit van 27 Januari 1930, N°. 1/6, goed
gekeurd door Ged. Staten van Overijssel bij 
hun besluit van 18 Maart 1930, 4e Afd., N°. 
2304/1627, het uitbreidingsplan voor zijne ge
meente heeft gewijzigd, voorzoover betreft het 
plein dat geprojecteerd is op het perceel, 
vroeger ka<lastraal bekend als Oostelijk dee! 
van het perceel, gemeente Hellendoorn Sectie 
H. N°. 3113, welk dee! thans kadastraal be
kend staat als perceel sectie H. N °. 3281 en 
als perceel sectie H. 0

• 3282 gedeeltelijk, en 
we! in dien zin, dat dit plein als zoodar:ig 
komt te vervallen en de weg, die uitmondde 
op het plein, wordt doorgetrokken met een 
breede uitmonding op den provincialen kunst
weg van Hellendoorn naar Luttenberg; 

dat van het genoem d besluit van Ged. Sta
ten tot goedkeuring van deze wijziging van 
het uitbreidingsplan M. H. M. Bakker te 
's Gravenhage bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat bij de wijziging van het uit
breidingsplan in 1928 een dee! van zijn grond 
werd bestemd tot plein; dat door de bedoelde 
wijziging van het uitbreidingsplan de waarde 
van zijn grond, be~temd tot plein, als bouw-

19:lH. 
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terrain verloren ging; dat de gemeente krach
tens de schadevergoedingsverordening tot ver
goeding verplicht was; dat hij echter herhaal
delijk tevergeefs om vergoeding heeft vor
zocht; dat hij zich op een desbetreffende vraag 
van het gemeentebestuur beretd heeft verklaard , 
het tot plein bestemde gedeelte van zijn grond ' 
voor f 2.50 per M2 aan de gemeente te verkoo
pen, in de veronderstelling, dat het overige 
gedeelte van zijn grond aan het plein zou ko
men te liggen; dat de gemeenteraad daarop 
we! tot aankoop besloot, doch dat, voor de 
koop tot stand kwam, Burgemeester en Wet
houders het uitbreidingsplan wijzigden in dier 
voege, dat het plein verviel, met de uitge
sproken bedoeling om den te koopen grond 
als bouwterrein aan te bieden aan zijn buur
man Bronsvoort, in ruil voor <liens grond, die 
voor weg was bestemd; dat dus de bedoeling 
uitsl uitend was, om Bronsvoort schadeloos te 
stellen met den van hem (appellant) onder 
eene onjuiste voorstelling machtig geworden 
goedkoopen grond; dat hij daarop zij ne bE;>
reidverklaring tot verkoop introk en ook het 
raadsbesl uit tot aankoop werd ingetrokken; 
da t dit eveneens geschiedde met de door Bur
gemeester en Wethouders vastgestelde wijzi
ging van het uitbreidingsplan; dat uit een 
en antler volgt, dat door het gemeentebestuur 
onvoldoende rekening is gehouden met het 
belang van de eigenaars van in het uitbrei
dingsplan gelegen grond; dat thans ander
maal het uitbreidingsplan - nu door den ge
meenteraad - in denzelfden zin is gewijzi~d; 
dat deze wijziging in geenen deele noodig is 
voor eene behoorlijke uitbreiding van de ge
meente; dat zij is tot stand gebracht om te 
ontkomen aan de verplichting tot schadever
goeding; dat hij door het optreden van het 
gemeentebestuur reeds eenige jar~!l in de on
mogelijkheid heeft verkeerd om z1Jn grond te 
kunnen exploiteeren; dat de schadevergoe
dingsverordening, toen in 1928 de wijziging 
tot stand kwam, hem recht op vergoeding gaf; 
dat hij verzoekt, het bestreden besluit van 
Ged. Staten te vernietigen; 

0 . dat uit de overgelegde stukken en het 
medegedeelde in de openbare vergadering der 
Afdeeling van den Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, valt a£ te leiden, dat 
tegen het vervallen uit het uitbreidingsplan 
van het onderhavige plein uit een oogpunt 
van de goede ontwikkeling van de gemeente 
geen bezwaar bestaat; 

dat niet is komen vast te staan, dat de ap
pellant door de wijziging nadeel heeft onder
vonden; 

dat onder die omstandigheden Geel. -Staten 
terecht geen aanleiding hebben gevonden, 
goedkeuring aan de wijziging van het uitbrei
dingsplan te onthouden; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaau: 

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

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

49 



1930 8-12 SEPTEMBER (S.386-388) 770 

8 September 1930. BESLUIT tot vaststelling 
van het tijdstip van de inwerkingtreding 
van de Koninklij ke Besluiten van 11 Apri l 
1930, houdende bepalingen tot toepassing 
van artikel 8 en van artikel 11 der Land
bouwuitvoerwet 1929 met betrekking tot 

\ u ien (Staatsbladen nos. 137 en 138). S. 386. 
W ij WILHE LMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 3 September 1930, Directie van t 

den Landbouw, Letter L . U. U., afdeeling II, 
n°. 12 ; 

Gelet op de ar t ikelen 5 en 21 achtereenvol
gens van Onze besluiten van 11 April 1930, 
houdende bepalingen tot toepassing van artikel 
8 en van artikel 11 der Landbouwuitvoerwet 
1929 (wet van 31 Mei 1929, houdende voor
schriften betreffende het waarborgen van be
paalde eigenschappen of hoedanigheid van uit
gevoerde voortbrengselen van het landbouw-, 
t uinbouw-, veeteelt-, en zuivelbedrijf, Staats
blad n°. 277 ) met betrekking tot uien (Staats
bladen nos. 137 en 138); 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te b epalen, dat Onze besluiten van 11 April 

1930, houdende bepalingen tot toepassing van 
artikel 8 en van artikel 11 der Landbouwuit
voerwet 1929 met betrekking tot uien, in wer
king treden met ingang van 15 September 1930. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is bela.Jt met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

H et Loo, den 8sten September 1930. 
WILHELMI NA. 

De Minister van Staat , 
Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
(Uit{Jeg. 11 Sept. 1930.) 

10 September 1930. BE LUIT tot vaststelling 
van het tijdstip van in werking treden van 
de Koninklijke besluiten van 16 Juni 1930, 
achtereenvolgens tot toepassing van de 
artikelen 8 en 11 der Landbouwuitvoerwet 
1929 met betrekking tot den uitvoer van 
kippen- en eendencieren (Staatsbladen nos. 
265 en 266). S. 38 i . 

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

8taat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 5 September 1930, Directie van 
den Landbouw, n°. 353, Afdeeling IJ: ; 

Gelet op de artikelen 8 en 13 van Onze l,e. 
sluiten van 16 Juni 1930, Staatsbladen nos. 265 
en 266, achtereenvolgens tot toepassing van dfl 
ar tikelen 8 en 11 der Landbouwuitvoerwet 1929 
met betrekking tot den uitvoer van kippen- en 
eendeneieren ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen : 
Onze besluiten van 16 Juni 1930, Staatsbladen 

nos. 265 en 266, houdende toepassing van ar- 1 

t ikel 8 en van artikel 11 der Landbouwuitvoer
wet 1929 met betrekking tot den uitvoer van 
kippen- en eendeneieren, treden in werking 
met ingang van 13 October 1930. 

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

geplaatst en ~aarvan afschrift zal wor den ge
zonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

H et Loo, den l vden Sep tember 1930. 
WILHELMI NA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 

R u v s d e B e e r e n b r o u c k. 
· ( Uit{Jeg 19 Sept. 1930. ) 

12 September 1930. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 17 Mei 1930 te 's-Gravenhage geteekende 
protocol tot aanvulling van het Neder
landsch-Duitsch douane- en crediet.erdrag 
van 26 November 1925, alsmede van twee 
bij dat protocol behoorende nota's . S. 3!11'. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien het op 17 Mei 1930 te 's-Gmvenhage 

geteekende protocol tot aanvul ling van het 
Nederlandscb-Duitsch douane- en credietver
drag van 26 November 1925, al mede de bij 
genoemd protocol behoorende nota's, van welke 
stukken een a.fdruk bij dit Besluit is gevoegd ; 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van dat protocol op 4 September 1930 te 
Berlijn zijn uitgewisseld; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
meergenoemd protocol, alsmede de daarbij 

behoorende nota's, te doen bekendmaken door 
de p laatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 

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

Het Loo, den 12den September 1930. 
WILHE!.MINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

( Uitgeg. 30 Sept. 1930.) 

De Nederlandsche en de Duitsche Regeering 
zijn door tusschenkomst van hare ondergetee
kende gevolmachtigden tot overeenstemming 
gekomen ten aanzien van het volgende aan.
vullende protocol van het Nederlandscb-Duit
sche Douane- en Credietverdrag van 26 No
vember 1925 : 

Art. I. Op grond van de kracbtens artikel Z 
van het protocol, behoorende bij bet Neder
landsch-Duitsche Douane- en Credietverdrag 
van 26 ovember 1925, gevoerde onderbande
lingen over een aanvulling van bet tnsscben 
Nederland en Duitschland vastgestelde ver
dragstarief (bijlage bij artikel 1 van het Neder
landsch-Duitsche Douane- en Credietverdrag 
van 26 November 1925) is overeengekomen, 
dat voor de hieronder aan~eduide Nederland
sche nijverbeidsproducten b1j hun invoer in het 
Duitsche douanegebied geen andere of hoogere 
dan de daarbij aangeduide invoerrechten zullen 
worden geheven : 

uit douane-tariefnummer 651A al. 2 
Stroocarton, ook in de massa 

geverfd . . . . . . . . . . . . RM. 2,21> 
uit douane-tariefnu=er 909 
Kabels, ter geleiding van elec-

trische stroomen ten gevolge van 
hnn metaalarmeering in den vorm 
van hulzen (mantels), p laatijzer, 
draad, band of dergel. , geschikt om 
in water of in den grond gelegd te 
worden . . . . . . . . . . . . RM. 14,40, 
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Art. 2. Deze tariefafsprnken blijven even 
Jang van kracht als de bijlage bij artikel 1 van 
bet in den aanhef aangehaalde verdrag. 

Art. 3, Dit protocol zal worden bekrachtigd 
en de bekrachtigingsoorkonden zullen te Ber. 
lijn worden uitgewisseld. H et treedt in werking 
t wee weken na uitwisseling der bekrachtigings. 
oorkonden . 

Gedaan te 's.Gravenhage, den 17den Mei 1930 
in tweevoud in de N ederla ndsche en de Duitsche 
to.al. 
De Chef der Directie van Econ01nische Zaken 

van h.et Departement van Bititenlandsche 
Zaken in den Haag : 

N e d e r b r a g t . 
De Duitsche Gezant in den Haag : 

.Ju 1 i u s Graf v . Z e c b.B u r k er s r o d a. 
De Minister·ialdirigent van het Rijksministerie 

, voor Economische Zaken in B erlijn : 
H a n s Fl ac h. 

's.Gravenhage, 17 Mei 1930. 

Zcer geachte H eer F 1 a c h, 
Namens mijn R egeering heb ik de eer U de 

Yolgende afspraak nopens de toepassing van 
§ 2 van bet Protocol van bet Neder landsch
Duitsche Douane• en Credietverdrag va n 26 
November 1925 t e bevestigen: 

De op grond van de aangehaalde § 2 gevoerde 
o nderhandelingen hebben ten aanzien van bet 
douanerccht voor holglaswerk, vallende onder 
het douanetarief, nummer 737, niet t ot een 
bevredigende overeenstemming gevoerd , ter • 
wijl overigens de inhoud van de aangehaalde 
§ 2 door het onderhavige aanvullende Protocol 
afgedaan is en dit aanvullende protocol door 
opneming van een tariefverlaging voor stroo. 
carton is aangevuld. Met bet oog daarop is 
overeengekomen, dat bet punt van bet recht 
voor holglaswerk, dat reeds sinds geruimen t ijd 
bet onderwerp van verdragsonderha ndelingen 
uitmaakt t usschen Duitschland en een derden 
Staat, die bij de q uaestie van bet holglaswerk 
belang heeft, t ot den uiteindelijken afloop dezer 
onderhandelingen t usschen Nederland en 
Duitschland zal blijven rust en. 

Terwij l ik U verzoek, namens U we Regeering 
van bet bovenstaande kennis te nemen, maak 
ik van deze gelegenheid gebruik om U opnieuw 
de verzekering mijner bij zondere hoogachting 
te geven. 

N e d e r b r a g t. 

Aan den Jltinisterialdirigent den Heer 
H a n s F I a e h. 

Die Nieder landische und die Deutsche R e• 
gierung haben <lurch ihre unterzeichneten Be. 
vol!machtigten das nachstehende Zusat zproto• 
koll zu dem niederlandisch- deutschen Zoll. 
und Kreditver t rag vom 26. November 1925 
vereinbar t : 

Art. 1. Auf Grund der gemasz § 2 des Proto• 
kolls zum niederlandisch- deutschen Zoll • und 
Kreditvertrage vom 26. November 1925 ge. 
fiihrten Verhandlungen iiber eine Erganzung 
des zwischen den Nieder landen und Deutsch• 
land vereinbart en Ver t ragstarifs (Anlage zu 
Artikel 1 des niederlandisch-deutschen ZolJ. 
u nd Kreditvertrages vom 26. November 1925) 

wird vereinbart, dasz for die nach tstehend be• 
zeichnet en niederlandischen Gewerbeerzeug. 
nisse bei ihrer Einfuhr in das deutsche Zollge. 
biet keine anderen oder hiiheren als die nacb. 
stehend bestimmten Eingangszolle erhoben 
werden sollen : 

aus Zolltarif.Nummer 651 A Abs. 2 
Strohpappe, auch in der Masse 

gefarbt . . . . . . . . . . . . RM. 2,25 
a us Zolltarif-Nummer 909 
K abel, zm- Leitung elekt rische~ 

, triime infolge ihrer U mschlieszung 
mit Schut zhii llen aus Meta ll in 
Form von Hiilsen (Manteln) , Ble• 
chen , Drahten, Bandern oder dergl. 

1 zur Verlegung in Wasser oder Ertle 
geeignet . . . . . . . . . . . . RM. 1±,40 

Art . 2. Diese Tarifabreden bleiben ebenso 
lange in Kraft wie die Anlage zu Artikel 1 des 
im Eingang erwahnten Vert rages. 

Art . 3. Die es P rot okoll sol! ratifiz ier t wer . 
den, und der Austausch der R atifikationsm-
knnden soil in Berlin st a ttfinden. E s tritt 

, vierzehn Tage nach dem A ustausch cler Ratifi . 
kationsurkunden in Kraft. 

Geschehen im H aag am 17 . Ma i 1930 in dop. 
pelt er Ausfertigung in niederliindischer und 
deutscher Sprache. 

Der Leiter der Oekonomischen A bteilung des 
Auswdrtigen Amtes im Haag: 

N e d e r b r a g t . 
Der Deutsche Gesandte im Haag : 

Ju I i u s Graf v . Z e c h.B u r k e r s ro d a. 
Der JJ1inisterialdirigent i,n Reichswirtschafts. 

,ninisteriu,n in Berlin : 
H a n s F , a e h. 

H aag, den 17 . Mai 1930. 

Sehr geehrter H err N e d e r b r a g t , 

N amens meiner R egierung beehre ich mich 
die folgende Vereinbarung iiber die H andha. 
bung des Par. 2 des P rot okolls zum deutsch
niederlandischen Zoll. und K reditvertrage vom 
26. November 1925 zu bestii.tigen: 

Die gemasz clem zitierten Par. 2 gefiihrten 
Verhandlungen haben in Ansehung des Zolls 
flir H ohlglas der Zolltarifnummer 737 nicht zu 
einer endgiiltigen E inigung gefiihrt, wiihrend 
im iibr igen der Inhalt des zitierten P ar . 2 <lurch 
das heutige Zusatzprotokoll erledigt und dieses 
Zusatzprotokoll dm-ch Aufnahme einer Zoll• 
herabsetzung fii r Strohpappe ergii,nzt worden 
ist . Im Hinblick hierauf i~t, vereinbart, dasz 
die Frage des Hohlglaszolles, die ber eits sei t 
gerau mer Zeit den Gegensta nd von H andels
vertrag. verhandlungen zwischen Deutschland 
und einem dritten an der Hohlglasfrage be• 
teiligten Lande bi ldet, bis zum endgiiltigen 
Abschlusz dieser Verhandlungen zwischen 
Dentschland und den Niederla nden ruhen soil. 

Indem ich Sie bitte von Vorstehendem na mens 
Ihrer R egierung Kennt nis zu nehmen, benutze 
ich die Gelegenheit um Ihnen den Ausdruck 
meiner vorztig lichsten H ochachtung zu er. 
neuern. 

An Herrn JJf inisterialdirektor, 
Dr. J·. A. N c cl er br a i! t . 

H. F I a c h. 
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12 September 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

De gevraagde medewerking tot ui t
breiding van eene bestaande school met 
drie lokalen moet worden verleend, nu in 
verband met de sterke toeneming van bet 
aantal leerlingen niet kan worden gezegd 
dat deze uitbreiding de normale eischen, 
aan bet geven van lager onderwij s te stel
len, te boven gaat. 

Eventueele overplaatsing van leerlingen 
naar een andere bijzondere school, al staat 
die onder hetzelfde bestuur, daargelaten 
of daartegen geen bezwaren bestaan, kan 
geen punt van overweging uitmaken, om
dat bij de beslissing omtrent de aanvrage 
tot uitbreiding alleen gerekend kan worden 
met de bevolking en de grootte van de 
school, om uitbreiding van welker gebouw 
bet gaat. 

Bouw van een gymnastieklokaal aan de 
onderhavio-e school moet geacht worden 
de normale eischen, aan bet ge"l'eo van lager 
onderwijs te stellen, te boven te gaan, aan
gezien bet op korten afstand van de school 
gelegeu gymnastieklokaal van bet openbaar 
gymnasium voor bet gymnastiekonderwijs 
aan de onderhavige school op daarvoor ge
schikte uren kosteloos gebruikt kan worden. 

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

het gemeentebestuur van Arnhem, tegen het 
besluit van Ged. Staten Yan Gelderland van 
16 Apri l 1930, n°. 95, waarbij met vernieti
ging van het besluit van den Raad der ge
meente Arnhem van 20 Januari 1930, n°. 
3272, Ond. , is bepaald, dat de door het Bc
stuur der ederlandsch Hervormde Vereeni
ging voor Christelijk Lager Onderwijs te Arn
hem, overeenkomstig art. 72 der Lager-Onder
wijswet 1920, gevraagde medewerking tot eene 
verbouwing van de bijzondere school, Paters
straat n°. 35, al daar, door bijbouw van drie 
lokalen met gymnastieklokaal, alsnog moet 
worden verleend; 

Den Raad rnn State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, advies van 
27 Augustu 1930, n°. 457; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en \Vetenschappen van 8 
September 1930, n°. 13724, afd. L . 0. F.; 

0. dat de Raad der gemeente Arnhem bij 
besluit van 20 Januari 1930 afwijzend heeft 
beschikt op de aanvrage van het Bestuur der 

ederland eh Hervormde Vereeniging voor 
Christel ij k Lager Onderwijs te Arnhem, om 
uit de gemeentekas de benoodigde gelden te 
mogen ontvangen voor het bouwen van drie 
lokalen bij zijn schoolgebouw aan de Paters
straat 35, uit overweging, dat de bijbouw de 
normale eischen aan het geven van lager on
derwijs zou overschrijden, daar bij eene an
dere verdeeling van de leerlingen van de 
school aan de Patersstraat en van die van de 
school aan de Agnietenstraat van dezelfde 
vereeniging, in welke laatste school nog 
ruimte te over is, de bijbouw van drie nieuwe 
lokalen achterwege kan blijven; 

dat nadat het schoolbestuur bij Ged. Staten 
van Gelderland in beroep was gekomen, <lit 
college bij besluit van 16 April 1930 met ver
nietiging van het bestreden raadsbesluit heeft 

bepaald dat de gevraagde medewerking a ls
nog mo~t worden verleend, daarbij overwegen
de, dat ingevolge het bepaalde in bet 2e li d 
van art. 75 der Lager-Onderwijswet 1920, de 
medewerking slechts had mogen worden ge
weigerd, wanneer niet was voldaan aan de in 
art. 73, Se lid, dier wet omschreven vereisch
ten; dat bij onderzoek is gebleken, dat aan 
die vere ischten, voor zoover te dezen toepas
selijk, door het Schoolbestuur werd voldaan ; 

dat van dit besluit de Gemeenteraad van 
Arnhem bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende dat z. i. de aanvrage de normale 
eischen, ~an het geven van lager onderwijs te 
etellen, te boven gaat ; 

0. dat in verband met de sterke toeneming 
van het aarttal leerlingen van de school aan 
de Patersstraat 35 niet kan worden gezegd, 
dat het bijbouwen van drie nieuwe lokalen de 
normale eischen aan het geven van lager on
derwijs te stell en, te boven gaat; 

dat eventueele overplaatsing van leerlingen 
naar eene andere bijzondere lagere school, 
daargelaten of daartegen geen bezwaren be
staan, geen punt van ovenveging kan uitma
ken, mndat bij de beslissing omtrent de onder
havige aanvrage alleen gerekend kan worden 
met de bevolking en de grootte van de school, 
om uitbreiding van welker gebouw h~t gaat, 
en niet met die van eene andere b1Jzondere 
school in de gemeente, zij het ook, dat die 
staat onder hetzelfde bestuur; 

dat de bouw van een gymna tieklokaal aan 
de onderhavige school, waartoe de verbouwing 
blij kens de bij de aanvrage behoorende toe-
1 ichting made strekt, geacht moet worden de 
normale eischen, aan het geven van lager 
onderwijs te stellen, te boven te gaan, aange
zien blijkens nader op verzoek van de Afdee
ling van den Raad van State voor de Ge
schillen van Bestuur ingewonnen inl ichtingen, 
het op korten afstand van de school gelegen 
gymnastieklokaal van h~t openba_'.1r gymna
sium voor het gymnast1ekonderw1Js aan d 
onderhavige school op daarvoor geschikte uren 
kosteloos gebruikt kan worden, waartegen 
geen overwegende bezwaren bestaan; 

dat nu aan de vereischten, in art. 73 der 
wet omschreven, voorzoover ten deze van toe
passing, was voldaan, God. Staten terecht heb
ben bepaald, dat de gevraagde medewerking 
alsnog moat worden verleend, wat betreft het 
bijbouwen van drie lokalen, doch ten onrechte 
wat betreft den bouw van een gymnast,ek
lokaal daar dit de normale eischen, aan het 
geven 'van lager onderwijs te stellen, te boven 
zou gaan; .. 

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

met handhaving voor het overige het be
streden besluit van Ged. Staten te vernietigen, 
voor zoover is bepaald, dat medewerking be
hoort te worden verleend voor den bouw van 
een gymnastieklokaal, en te __ dien aanzien op 
de ingediende aanvrage afWJJzend te besch1k
ken. 

Onze Minister van Onderwij , Kunsten en 
Wetenschappen is belast cnz. (A. B.) 
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17 Sep·ember 1930. BESLUIT, houdende be
kendmaking van den tekst der Arbeidswet 
1919, zooals die wet laatstelijk bij de wet 
van den 14den Juni 1930 (Staatsblad n° 261) 
is gewijzigd. S. 388A. 

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

beid, Handel en Nijverheid van 13 September 
1930, n°. 2745, Afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
den tekst der Arbeidswet 1919, zooals die 

wet laatstelijk is gewijzigd bij de wet van den 
14den Juni 1930 (Staatsblad n°. 261), algemeen 
bekend te maken, door bijvoeging van dien ge
wijzigden tekst in zijn geheel bij dit besluit. 

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

's-Gravenhage, den l 7den September 1930. 
WILHELMINA. 

De lJfinister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. V er s c h u u r. 

( Uitge.g. 7 Oct. 1930.) 

T E K S T D E lt A R B E l .D S W E T 1919 

HOOFDSTUJ( I. 

INLEIDENDE BEPALINGEN. 

Art. 1. 1. Onder ,,arbeid" verstaat deze wet 
alle werkzaamheden in eene onderneming, be
halve werkzaamheden : 

a. in eene onderneming van landbouw tuin
bouw, boschbouw of in eene veehouderij : 

b. in de ondergrondsche werken van mijnen, 
benevens in de daarbij behoorende bovengronds 
gelegen werken en inrichtingen bij algemeenen 
maatregel van bestuur aangewezen ; 

c. door bet hoofd of den bestuurder van de 
onderneming of diens echtgenoot verricht, be
houdens hetgeen in paragraaf 4 van Hoofdstuk 
IV is bepaald ; 

d. buiten open of besloten ruimten voor de 
uitoefening van bet bedrijf bestemd verricht in 
de onderneming van hem, bij wien degene, . die 
ze verricht, inwoont, voor zoover zoodanige 
werkzaamheden ook buiten eenige onderneming 
in eene huishouding of stalling plegen voor te 
komen; 

e. verricht door steenhouwers, voor zoover 
daarop de Steenhouwerswet 1921 van toepas
sing is; 

/. verricht door havenarbeiders, voor zoover 
daarop de Stuwadoorswet van toepassing is. 

2. Arbeid in den zin dezer wet zijn noch
tans: 

a. werkzaamheden in fabrieken, waarin 
voortbrengselen van de bedrijven van land
bouw, tuinbouw, boschbouw of veehouderij 
worden verwerkt, zooals in fabrieken van zuivel
producten, aardappelmeel-, stroocarton-, beet
wortelsuiker-, cichorei- en conservenfabrieken, 
graanmalerijen, graan- en zaadschoonderijen en 
-zeefterijen, of in winkels, waar die voortbreng
selen worden verkocht ; 

b. werkzaamheden, bestaande in bet te koop 
aanbieden of bij de verbruikers aan huis be
zorgen van voortbrengselen uit eene onderne
ming van landbouw, tuinbouw, boschbouw of 
nit eene veehouderij ; 

c. eikschillen, teenschillen, hoepelmaken, 

vlas- of henneprepelen, -beuken, -braken, -zwin
gelen en bloembollenpellen. 

3. Voor de toepassing van deze wet worden 
met eene onderneming gelijkgestelrl: 

a. inrichtingen tot het verplegen van zieken ; 
b. inrichtingen of takken van dienst onder 

beheer van bet Rijk, eene provincie, eene ge
meente of een antler pub iekrechtelijk lichaam, 
van rechtspersoonlijkheid bezittende vereeni
gingen of van stichtingen, voor zoover aldaar 
werkzaamheden plegen voor te komen als in 
eene fabriek of werkplaats, een winkel, eene 
apotheek, een koffiehuis of een hotel plegen te 
worden verricht ; 

c. kantoren van personen, die een vrij be
roep uitoefenen, zooals advocaten, procureurs, 
zaakwaarnemers, not,arissen en account-ants, 
van rechtspersooulijkheid bezittende vereeni
gingen en van stichtingen ; 

d. societeiten; 
e. het uitvoereu in eigen beheer van den 

bouw, den aanleg, de verbouwing, de herstelling 
' of de slooping van gebouwen of bouwwerken. 

Art. :? . 1. Outler ,,fabrieken of werkplaatsen" 
verstaat deze wet : 

a. alle open of besloten ruimten, waar, 
anders dan uitsluitend ten behoeve van i>ene 
daar gevestigde huishouding, pleegt gewerkt 
te worden aan of ten behoeve van het v vaar
digen, veranderen, herstellen, versieren, af -
werken of op andere wijze tot verkoop of ge-

1 bruik geschikt of meer geschikt maken of aan 
of ten behoeve van bet vernietigen van voor
werpen of stoffen, of waar voorwerpen of stoffen 
eene daartoe strekkende bewerking plegen te 
ondergaan, of waar handelswaren met bet oog 
op den verkoop in bet klein plegen te worden 
afgewogen, afgemeten of verpakt, anders dan 
in winkels voor den verkoop ter plaatse en op 
veilingen; 

b. electriciteitsfabrieken, onderstations, zui
' Jen en andere ruimten, waar electrische energie 

wordt opgewekt, getransformeerd, verdeeld of 
verzameld; 

c. in aanbouw, aanleg, verbouwing, herstel
ling of slooping zijnde bouw-, grond-, water
werken, ondergrondsche leidingen en wegen ; 

d. bemalingsinrichtingen; 
een en antler met inbegrip der aanhoorig

heden, zooals gangen, trappen, portalen, kelders, 
zolders, berg- en opslagplaatsen, pakkamers en 
expeditie-ruimten, terreinen, laboratoria, pri 
vaten en schaftlokalen. 

2. Onder fabrieken of werkplaatsen verstaat 
wet niet : deze 

a. apotheken; 
b. koffiebuizen en hotels ; 
c. keukens; 
d. visschersvaartuigen, voor zoover a ldaar 

werkzaamheden worden verricht voor bet ver
duurzamen van met die vaartuigen gevangen 
dieren; 

e. teekenkamers en kantoren. 
Art. 3. 1. Onder ,,winkels" verstaat deze 

wet alle open of besloten ruimten, waar voor
werpen of stoffen aan bet publiek in bet klein 
plegen verkocht te worden, met uitzondering 
van: 

a. apotheken : 
b. koffiehuizen en hotels. 
2. Onder ,,winkels" verstaat deze wet mede 

ruimten, waar pleegt gewerkt te worden in eene 
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barbiers- of kappersonderneming, voor zoover 
betreft den arbeid, die bestaat in of verband 
houdt met werkzaamheden in het barbiers- of 
kappersbedrijf. 

Artikel 7 vindt ten aanzien van dezen arbeid 
geen toepassing. 

3. i\fet den winkel worden geacht een geheel 
uit te maken de in hetzelfde gebouw of op het 
bijbehoorende terrein zich bevindende ruimten, 
waar voorwerpen of stoffen worden bewaard 
voor verkoop in den winkel. 

Art. 4. 1. Onder ,,kamoren" verstaat deze 
wet alle besloten rnimten, waar administra
tieve werkzaamheden of teekenwerk plegen 
verricht te worden. 

2. Onder kantoren verstaat deze wet niet : 
a. post-, telegraaf- en telefoonkantoren; 
b. ruimten, die dee! uitmaken vaneen w.inkel, ' 

eene apotheek, een koffiehuis, een hotel of eene 1 

verplegingsinrichting of daarmede in directe 
verbinding staan en waarin administratieve 
werkzaamheden uitsluitend of in hoofdzaak 
voor zoodanige inrichting verricht worden, 
welke ruimten dan geacht worden onderschei
deulijk winkel, apotheek, koffiehnis, h6tel of 
verplegingsinrichting te zijn; 

h. ,,districtshoofd" : het bevoegde districts
hoofd der arbeidsinspectie. 

HOOFDSTUJC II. 

KINDERARBEID. 
Art. 9. Een kind beneden 14 jaar of nog 

leerplichtig mag geen arbeid verrichten noch 
werkzaamheden, die uitsluitend op grond van 
het bepaalde in artikel 1, eerste lid , onder c, 
niet als arbeid zijn aan te merken. 

HOOl'DS'fUK III. 

BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN TOT HET 
TEGENGAAN VAN GEV AAR VOOR DE GE

ZONDHEID, DE ZEDELIJKHEID OF 
HET LEVEN DER ARBEIDERS. 

Art. 10. 1. Bij algemeenen maatregel van 
oestunr wordt voorgeschreven, dat bepaalde 
soorten van arbeid of arbeid onder bepaalde 
omstandigheden door je!!gdige personen of door 
vrouwen op grond van gevaar voor de gezond
heid, de zedelijkheid of het !even niet mogen 
worden verricht of slechts mogen worden ver
r icht onder de bij of k.rachtens dien algemeenen c. kantoren van nienwsbureaux en van 

dagbladon, weekbladen en andere tijdschriften, 
voor oover daarin journalistieke werkzaam
heden worden verricht. 

1 maatregel "'este!de voorwaarden. 
2. Bij algemeenen maatregel van bestuur 

kan worden bepaald, dat arbeid, waarbij de 
wijze van loonberekening gevaar voor de ge
zondheid kan opleveren, door mannen niet mag 
worden verricht of slechts mag worden ver
richt onder de bij of k.rachtens dien algemeenen 
maatregel gestelde voorwaarden. 

Art. 5. Onder ,,lcoffiihuizen" verstaat deze 
,~,et a lle open of besloten rnimten, waar spijzen 
of dranken nitsluitend of in hoofdzaak voor ge
bruik ter plaatse plegen verkocht of in verband 
daarm.ede bereid te worden. Wachtkamers, als
mede schouwburgen en dergelijke inrichtingen 
worden als koffiehuizen beschouwd, voor zoover 
betreft den arbeid, die bestaat in of verband 
hondt met de bereiding of den verkoop van 
spijzen of dranken. 

Art. 6. Onder ,,h6tels" verstaat deze wet 
gebouwen, waar tegen betaling logies per nacht 
pleegt verstrekt te worden. 

Art. 7. 1. Indien in eene ruimte zoodanige 
verschillende werkzaamheden worden verricht, 
dat die ruimte beschouwd moet worden als eene 
fabriek of werkplaats, een winkel, een kantoor, 
eene apotheek, een koffiehuis, een hotel of eene 
verplegingsinrichting en tevens als een antler 
dezer inrichtingen, gelden ten aanzien van die 
werkzaamheden de bepalingen van de verste 
strekking, behoudens in de gevallen bij a lge
meenen maatregel van bestuur genoemd. 

2. Bij a!gemeenen maatregel van bestuur 
kan mede voor daarbij aangegeven gevallen 
worden bepaald, welke bepalingen moeten ge
ach t '.vorden van de verste strekk.ing te zijn. 

Art. S. Deze wet verstaat onder: 
a. ,,arbeiders" : personen van beiderlei knnne, 

die al of niet ~eregeld arbeid verrichten ; 
b. ,,mannen' : mannelijke arbeiders van 

18 jaar en onder; 
c. ,,vrouwen!' : vronwelijke arbeiders van 

18 jaar en onder; 
d. ,,jongens": mannelijke arbeiders beneden 

18 jaar; 
e. ,,meisjes": vrouwelijke arbeiders beneden 

18 jaar; 
f. ,,jeugdige personen" : arbeiders beneden 

8 jaar; 
1 g. ,,Onze 11:linister" : Onze Minister met de 

tvoering van deze wet belast: 

3. Bij een algemeenen maatregel van be
stnnr, als bedoeld in het eerste of het t;weede 
lid, kan een verbod van arbeid of het toegelaten 
zijn van arbeid, als daar omschreven, afhanke
liJk worden gesteld van een oordeel, eene aan
wijzing of eene verklaring, k.rachtens dien alge
meenen maatregel gegeven, of van het voldoen 
aan een eisch, krachtens dien maatregel gesteld . 

4. Een a lgemeene maatregel van bestunr, als 
bedoeld in het eerste of het tweede lid, wijst 
tevens de gevallen aan , waarin van de daarbij 
gestelde voorschriften door of namens Onzen 
Minister voorwaardelijk of onvoorwaardelijk 
vrijstellin$ kan worden verleend en waarin zoo
danige vqjstelling kan worden ingatrokken. 

Art. 11. 1. Een vrouwelijke arbeider mag 
geen arbeid verrichten binnen acht weken na 
hare bevallin~. De tijd, gednrende welken on
middellijk v6or de beva!ling geen arbeid is ver
richt, komt. tot ten hoogste twee weken in min
dering van den in den vorigen volzin gestelden 
termijn. Indien de vrouwelijke arbeider ge
huwd is, mag zij na hare bevalling geen arbeid 
verrichten, voordat overeenkomstig het be
paalde in artikel 67 de datum dier bevalling op 
de arbeidskaart is aangeteekend. 

2. H et hoofd of de bestnurder eener onder
neming is verplicht te zorgen, dat aan eene 
vrouwelijke arbeider, die een borstkind heeft en 
hiervan aan hem heeft kennis gegeven, behoor
lijk gelegenheid gegeven wordt, haar kind te 
zoogen. 

Art. 12. 1. Het hoofd of de bestuurder van 
eene onderneming is verplicht een jengdig per
soon, die in zijne onderneming arbeid verricht, 
met inachtneming van het bepaalde krachtens 
het derde lid, in de gelegenheid te stellen, ge-
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dutende ten hoogste acht uren per week de 
lessen te volgen in inrichtingen voor godsdienst-, 
voortgezet-, herhalings- of vakonderwijs, mits 
degene, bij wien die jeugdige persoon inwoont, 
ten minste een week, voordat deze de lessen 
begint te volgen, een daartoe strekkend verzoek 
schriftelijk tot het boofd of den bestuurder der 
onderneming heeft gericht. 

2. Een verzoek, als bedoeld in het eerste lid, 
moet inhouden eene opgave van den aard van 
het onderwijs, van de inrichting waarin het 
wordt gegeven, alsmede van de uren, gedurende 
welke de jeugdige persoon de lessen zal volgen. 

3. Heeft het hoofd of de bestum·der bezwaar 
tegen het verzoek op grond van de uren, ge
durende welke de jeu$dige persoon de lessen zal 
volgen, zoo wendt hij zich binnen drie dagen 
na den dag, waarop het verzoek bij hem inge
komen is, schriftelijk tot het districtshoofd. 
Deze beslist daarop gedurende welke uren het 
hoofd of de bestuurder verplicht is den jeug
cligen persoon in de gelegenheid te stellen de 
lessen te volgen. 

4. Door of namens Onzen Minister kan voor 
eene bepaalde onderneming en voor een bepaal
den tijd voorwaardelijk of onvoorwaardelijk 
geheele of gedeeltelijke ontheffing van de in 
het eerste lid aan het hoofd of den bestuurder 
der onderneming opgelegde verplichting wor
den verleend. 

5. H et districtshoofd kan bepalen, dat ge
durende een door hem vastgestelden tijd de in 
het eerste lid aan het hoofd of den bestuUl'der 
opgelegde verplichting niet geldt ten aanzien 
van een jeugdig persoon, die van de hem ge
<reven gelegenheid om de in het eerste lid be
~oelde lessen te volgen niet geregeld gebruik 
maakt. 

HOOl' DSTUK IV. 

.-\RBEIDS- EN RUSTTIJDEN. 

§ 1. Algemeene bepaling . 

Art. 13. 1. Het bepaalde bij of krachtens 
de artikelen 14, 22, 45, 49, 55, 57, 60 en 62 
ten aanzien van den Zondag vindt voor per
sonen, die tot een kerkgenootschap behooren, 
dat den wekelijkschen rustdag op den Sabbath 
of op den Zevendedag viert, overeenkomstige 
toepassing onderscheidenlijk ten aanzien van 
den Sabbath of den Zevendedag, indien die 
personen een daartoe strekkend verzoek tot 
het hoofd of den bestuurder der onderneming 
hebben gericht. 

2. Voor personen, die een verzoek hebben 
gedaan, als bedoeld in het eerste lid, vindt het 
bepaalde bij of krachtens de artikelen 15, 23 
en 50 ten aanzien van den Zaterdag overeen
komstige toepassing ten aanzien van den Vrij
dag, dan wel krachtens overeenstemmenden wil 
van het hoofd of den bestuurder der onder
neming en van den arbeider ten aanzien van 
den Zondag. 

§ 2. A.rbeid buiten fabrieken of werkplaatsen, 
winkels, kantoren, apotheken, koffl,ehuizen, hctels 

en verplegingsinrichtingen. 

Art. 14. 1. E en j eugdig persoon mag buiten 
fabrieken of werkplaatsen, winkels, kantoren, 
~P<?the~en, koffiehuizen, hotels en verplegings
mrichtmgen op Zondag geen arbeid verrichten, 

behoudens in de gevallen bij algemeenen maat
regel van bestuur genoemd. 

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
wordt voorgeschreven, dat bepaalde soorten 
van arbeid of arbeid onder bepaalde omstan
digheden buiten fabrieken of werkplaatsen, 
winkels, kantoren, apotbeken, kofitehuizen, 
hotels en verplegingsinrichtingen door mannen 
of door vrouwen op Zondag niet mogen worden 
verricht of slechts mogen worderi verricht onder 
de bij of krachtens dien algemeenen maatregel 
gestelde voorwaarden. 

Art. 15. Bij a lgemeenen maatregel van be
stuur wordt voorgeschreven, dat arbeiders op 
Zaterdag na 1 uur des namiddags bepaalde 
soorten van arbeid of arbeid onder bepaalde 
omstandigheden buiten fabrieken of werkplaat
sen, winkels, kantoren, apotheken, koffie
huizen, hotels en verplegingsinrichtingen niet 
mogen verrichten of slechts mogen verrichten 
onder de bij of krachtens <lien algemeenen maat
regel gestelde voorwaarden. 

Art. 16. 1. Een arbeider mag buiten fa. 
brieken of werkplaatsen, winkels, kantoren, 
apotbeken, koffiehuizen, hotels en verplegings
inrichtingen niet. !anger arbeid verrichten dan 
tien uren per dag en •vijf en vijftig uren per 
week. 

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kan worden bepaald, dat het bepaalde in het 
eerste lid niet van toepassing is op bepaalde 
groepen van arbeiders, mits door het hoofd of 
den bestuurder der onderneming, waarin die 
arbeiders werkzaam zijn, worden nageleefd de 
voorwaarden bij of krachtens dien algemeenen 
maatregel gesteld. 

3. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kan voor bepaalde soorten van arbeid of ar
beid onder bepaalde omstandigheden een kor
tere arbeidsduur worden voorgeschreven dan 
die, bedoeld in het eerste lid, echter niet korter 
dan acht en een half uur per dag en acht en 
veertig uren per week. 

Art. 17. Een j eugdig persoon mag buiten 
fa.brieken of werkplaatsen, winkels, kantoren, 
apotbeken, koffiehuizen, hotels en verplegings
inrichtingen geen arbeid verrichten tusschen 
7 uur des namiddags en 6 uur des voormiddags, 
behoudens in de gevallen bij algemeenen maat
regel van bestuur genoemd. 

Art. 18. Bij algemeenen maatregel van be
stuur kunnen voorschriften worden gegeven ten 
aanzien van de rusttijden van arbeiders, die 
buiten fabrieken of werkplaatsen, winkels, kan
toren, apotheken, koffiehuizen, hotels en ver
plegingsinrichtingen arbeid verrichten. 

Art. 19. 1. Indien in eene onderneming een 
bedrijf wordt uitgeoefend, waarin op bepaalde 
tijden van het jaar eene opeenhooping van werk 
pleegt voor te komen of indien in eene onder
neming zich bijzondere omstandigheden voor
doen, kan het districtshoofd, of in beroep in
gevolge het vierde lid Onze Minister, schrifte
lijk en voorwaardelijk of onvoorwaardelijk ver
gmmen, dat in zoodanige onderneming werk
zame arbeiders arbeid verrichten in afwijking 
van het bepaalde bij artikel 16, eerste lid, en 
artikel 17, of krachtens de artikelen 14, tweede 
lid, 15, 16, tweede en derde lid, en 18. 

2. Bij het verleenen der vergunning wordt 
in acht genomen : 

rt. dat mannen niet !anger arbeid mogen 

j 
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verrich ten dan twee en zeventig uren per week 
vrouwen e1;1 jeugdige personen niet !anger dan 
Zf:lS en zest1g uren per week of, indien vergun
mng wordt verleend tot afwijking van bet be
p~alde krachtens artikel 16, derde lid, mannen 
met !anger ~an t~ee en zestig uren per week, 
vrouwen en Jeugdige personen niet lanaer dan 
vijf en vijftig uren per week ; 

0 

b. dat de arbeid van jeugdige personen op 
twee _achtereenvolgende dagen moet worden 
afgew1sseld door eene nachtrust van ten minste 
elf uren achtereen en dat die personen geen 
arbeid mogen verrichten tusschen 10 uur des 
namiddags ~n ~ uur des voormiddags. 

3. H et distn ctshoofd behoeft een voor ieder 
geval aan te vragen machtiging van den direc
teur-generaal van den arbeid voor het verleenen 
van zi:iod~nige vergunning : 

a. rndren de vergunning zich over een tijd
vak van meer dan veertien dagen uitstrekt ; 

b. alvorens sedert het eindigen van eene 
voorgaa1;1de, voor dezelfde personen geldende, 
vergunm~g ten minste zes dagen zijn verloopen, 
behalve m de gevallen, door Onzen Minister 
bepaald. 

4. Tegen de beschikking van bet districts
ho Jfd op een verzoek om eene vergunnina, a ls 
bedoeld in het eerste lid, kan bet hoofd t f de 
bestull!der binnen veertien dagen na de dag
t eekenmg der beschikking in beroep komen bij 
Onz~n.Minister. Wordt in beroep de vergunning 
gewiJzrgd, dan treedt de gewijzigde vergunning 

n de plaats van die, waartegen beroep was in 
d. 

Giging bepaalt , wordt in acht genomen, dat 
een man niet !anger arbeid mag verrichten dan 
twaalf uren per dag en twee en zeventig uren 
per week en eene vrouw niet !anger dan elf 
uren per dag en zes en zestig uren per week , of 
indien machtiging wordt verieend tot afwijking 
van het bepaalde krachtens artikel 16, derde 
lid, dat een man en eene vrouw niet !anger ar
beid mogen verrichten dan elf uren per dag en 
twee en zestig uren per week . 

2. Voordat van eene machtiging, als bedoeld 
in het voorgaande lid, wordt gebruik gemaakt-, 
moet daarvan door het hoofd of den bestuurder 
van de onderneming of door zijn plaatsverva nger 
eene schriftelijke, gedagteekende en door hem 
of door zij n plaatsvervanger onderteekende 
mededeeling worden gedaan aan den burge
meester en aan het districtshoofd, in den vorm, 
vastgesteld door Onzen Minister. 

3. Eene machtiging, als bedoeld in het eerste 
lid, kan door Onzen Minister tusschentijds wor
den ingetrokken, wanneer het hoofd of de be
stuurder dan we! een der hoof den of bestuurders 
van de onderneming, waarvoor de machtiging 
geldt, of een lid van het opzichthoudend per
soneel onherroepelijk is veroordeeld wegens 
overtr eding van eene bepaling dezer wet. 
• Art. 21. 1. Een arbeider, die !anger dan 
twaalf uren per week arbeid pleegt te verrich
ten buiten fabrieken of werkplaatsen, winkels, 
kantoren, apotheken, koffiehuizen, hotels en 
verplegingsinrichtingen, mag in fabrieken of 
werkplaatsen, winkels, kantoren, apotheken, 
koffiehuizen, hotels en verplegingsinrichtingen 
geen arboid verrichten anders dan bij of krach
tens deze paragraaf ten aanzien van zijn arbeid 

5. Indien ten aanzien van eene groep van 
onder_n«:mingen in a lle of bepaalde gemeenten 
aanle1ding bestaat, om op de gronden, in het 
eerste lid omschreven, eene vergup.ning, a ls in 1 

<lat lid bedoeld, voor a lle ondernemingen te ver-
1 eenen, kan Onze Minist er voorwaardelijk of 
onvoorwaardelijk zoodanige vergunning ver
leenen. Het tweede lid vindt daarbij overeen
komstige toepassing. De beschikking, waarbij 
eene zoodanige vergunning wordt verleend, ' 
wordt afgekondigd in de Staatscourant . 

buiten die inrichtingen is bepaa ld. 
2. H et districtshoofd, of in beroep inge

volge het derde lid Onze Minister, kan Yoor een 
bepa'.tlden tijd schriftelijk en voorwaardelijk 

i of onvoorwaardelijk vergunnen, dat een man 
of eene vrouw arbeid verricht in afwijking van 
het bepaalde bij het eerste I id. 

6. Indien ten aanzien van eene groep van 
ondernemingen in alle of bepaalde gemeenten 
van een district, als bedoeld in artikel 77, tweede 
lid, aanleiding bestaat, om op de gronden, in 
het eerste lid omschreven, eene vergunning, 
als in dat lid bedoeld, voor a lle of een aantal 
ondernemingen dier groep te verleenen, kan 
Onze Minister het districtshoofd daartoe mach
t igen. H et tweede lid vindt daarbij overeen
komstige toepassing. 

Art. 20. 1. Voor eene onderneming, waarin 
s poedeischende gevallen kunnen voorkomen, 
die het tijdig aanvragen en verkrijgen van eene 
vergunning, als bedoeld in artikel 19, onmogelijk 
maken, kan door of namens Onzen Minister 
voorwaardelijk of onvoorwaardeljjk worden 
toegestaan, dat in zoodanige gevallen zonder 
eene bijzondere vergunning van het districts
hoofd mannen of vrouwen a rbeid verrichten in 
afwijking van het bepaalde bij artikel 16, eerste 
lid, of krachtens de a rtikelen 14, tweede lid. 
15, 16, tweede en derde lid, en 18. Bij het ver
leenen van zoodanige machtiging, die voor den 
tijd va n ten hoogste een jaar na hare dagteeke
ning wordt gegeven en waarvan binnen dien 
termijn slechts mag worden gebruik gemaakt 
op zestig dagen of zooveel minder als de ·mach-

3. Tegen de beschikking van bet districts-
hoofd op-een verzoek om eene vergunning, als 
bedoeld in het tweede lid, kan het hoofd of de 
bestuurder of de arbeider binnen veertien dagen 
na de da~eekening der beschikking in beroep 
komen biJ Onzen Minister. Wordt in berocp de 
vergunning gewijzigd, dan treedt de gewijzigde 
vergunning in de plaats van die, waartegen 
beroep was ingesteld. 

§ 3. Arbeid in /abrieken of werkplaatsen in het 
alge-meen . 

~rt. 22. 1. Een jeugdig persoon ruag in 
fabrieken of werkplaatsen op Zondag geen ar
beid verrichten. 

2. Eene vrouw mag in fabrieken of werk
plaatsen op Zondag geen arbeid verrichten, met 
uitzondering van den bij algemeenen maa tregel 
van bestuur toegestanen a rbeid in boter- en 
kaasfabrieken . 

3. Een man mag in fabrieken of werkplaat
sen op Zondag geen arbeid verrichten, behou

' dens in de gevallen bij algemeenen maatregel 
van bestuur bepaald. 

4. Bij een a lgemeenen maatregel van be
stuur, a ls bedoeld in bet tweede of het derde 
lid, wordt behalve in de gevallen, bedoeld bij 
artikel 25, tweede lid, onder d, derde en zesde 

1 lid , in acht genomen, dat aan een man of aan 
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eene vrouw, die op Zondag meer dan vier uren 
arbeid, niet zijnde bewakingsdiensten, verricht, 
binnen drie etmalen v66r het begin of na het 
einde van <lien arbeid een onafgebroken rust
tijd van ten minste zes en dertig uren moet ge
geven worden. 

5. Indian in eene onderneming een bed.rijf 
wordt uitgeoefend, waarin op bepaalde tijden 
van het jaar eene opeenhooping van werk pleegt 
voor te komen, of indien in eene onderneming 
zich bijzondere omstandigheden voordoen, kan 
het districtshoofd, of in beroep in$evolge het 
zevende lid Onze Minister, schriftehjk en voor
waardelijk of onvoorwaardelijk vergunnen, dat 
mannen in die onderneming arbeid verrichten 
in afwijking van het bepaalde bij het derde lid. 

6. Het districtshoofd behoeft eene voor ietler 
geval aan te vragen machtiging van den direc
teur-generaal van den arbeid voor het ver
leenen van eene vergunning voor meer dan 
twee achtereenvolgende Zondagen. 

7. Tegen de beschikking van het districts
hoofd op een verzoek om eene vergUlllling, als 
bedoeld in het vijfde lid, kan het hoofd of de 
bestuurder binnen veertien dagen na de <lag• 
teekening der beschikking in beroep komen bij 
Onzen Minister. Wordt in beroep de vergun
ning gewijzigd, dan treedt de gewijzigde ver
gunning in de plaats van die, waartegen beroep 
was ingesteld. 

8. Indien ten aanzien van eene groep van 
ondernemingen in alle of bepaalde gemeenten 
aanleiding besta.at, om op de gronden, in het 
vijfde lid omschreven, eene vergunning, als in 
dat lid bedoeld, voor alle ondernemingen te 
verleenen, kan Onze Minister voorwaardelijk 
of onvoorwaardelijk zoodanige vergunning ver
leenen. De beschikking, waarbij eene zoodanige 
vergunning wordt verleend, wordt afgekondigd 
in de Staatscourant. 

9. Indien ten aanzien van eene groep van 
ondernemingen in alle of bepaalde gemeenten 
van een district, als bedoeld in artikel 77, tweede 
lid, aanleiding bestaat, om op de gronden, in 
het vijfde lid oinschreven, eene vergunning, als 
in dat lid bedoeld, vooralle of een aantal onder
nemingen dier groep te verleenen, kan Onze 
Minister het districtshoofd daartoe machtigen. 

Art. 23. Een arbeider mag in fabrieken of 
werkplaatsen op Zaterdag na 1 uur des na
middags geen arbeid verrichten, behoudens in 
de gevallen bij algemeenen maat,regel van be
stuur bepaald. 

Art. 24. 1. Een arbeider mag in fabrieken 
of werkplaatsen nie.t !anger arbeid verrichten 
dan acht en een half uur per <lag en acht en 
veertig uren per week. 

2. Een arbeider mag in fabrieken of werk
plaatsen geen arbeid verrichten tusschen 6 uur 
des namiddags en 7 uur des voormiddags. 

Art. 25. 1. Bij algemeenen maatregel van 
bestuur kan onder de bij of krachtens dien maat
regel gestelde voorwaarden worden toegestaan, 
dat in afwijking van het bepaalde in artikel 24, 
tweede lid, in fabrieken of werkplaatsen : 

a. arbeide1·s van 15 jaar of ouder bepaalde 
soorten van arbeid of arbeid onder bepaalde 
omstandigheden verrichten tusschen des na
middags 6 en 10 uur en tusschen des voormid
dags 5 en 7 uur, mannen bovendien tusschen 
des namiddags 10 en 11 uur; 

b. vrouwen van 21 jaar of ouder of mannen 

haring speten gedurende het tijdvak van 1 Oc
tober tot 15 Maart tot uiterlijk 12 uur des 
nachts en gedurende het tijdvak van 15 Maart 
tot 1 Juni tot uiterlijk 2 uur des voormiddags; 

c. jongens van 14 jaar in glasfabrieken ar
beid verrichten tusschen des namiddags 6 en 
10 uur en tusschen des voormiddags 5 en 7 uur 
en in steenfabrieken en veenderijen tusschen 
des voormiddags 5 en "/ uur. 

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kan onder de bij of krachtens <lien maatregel 
gestelde voorwaarden worden toegestaan, dat 
in afw:ijking van bet bepaalde in artikel 24 in 
fabrieken of werkplaatsen : 

a. mannen of vrouwen, die werklokalen, 
stoffen, werktuigen, drijfwerken, toestellen, 
ovens, ketels of leidingen v66r den aanvang 
van den bedrijfsarbeid daarvoor moeten ge
reedmaken dan we! voor den aanvang, ge
durende de onderbreking of na het eindigen van 
den bedrijfsarbeid moeten verzorgen, herstellen 
of monteeren, arbeid verrichten v66r 7 uur des 
voormiddags en na 6 uur des namiddags en 
gedurende !anger dan acht en een half uur per 
dag en acht en veertig uren per week, voor zoo• 
ver een en antler onontbeerlijk is voor den ge
regelden gang van den bedrijfsarbeid, mits 
mannen niet meer dan twaalf uren per week 
en vrouwen niet meer clan zes uren per week 
!anger arbeid verrichten dan bij of krachtens de 
artikelen 24, eerste lid, 25 tweede lid, onder c, 
en derde lid, 26, 27, 28 en 29 is toegestaan 
onderscheidenlijk voor mannen en vrouwen, die 
uitsluitend a.an den bedrijfsarbeid deelnemen ; 

b. mannen, wier arbeid uitsluitend of in 
hoofdzaak bestaat in het verrichten van be
wakingsdiensten, dezen arbeid gedurende ten 
hoogste twaalf uren per <lag en twee en zeven
tig uren per·week en tusschen 6 uur des namid
dags en 7 uur des voormiddags verrichten; 

c. mannen of vrouwen bepaalde soorten van 
arhE>id of arbeid onder bepaalde omstandig
heden verrichten gedurende elf uren per <lag, 
mits niet gedurende langer dan acht en veertig 
uren per week en niet tusschen 10 uur des na
middags en 5 uur des voormiddags ; 

d. mannen in bemalingsinrichtingen gedu
rende twaalf uren per dag en vier en tachtig 
uren per week en tusschen 6 uur des namiddags 
en 7 uur des voormiddags arbeid verrichten, 
mits gemiddeld per kalenderjaar een man niet 
!anger dan acht en veertig uren per week ar
beid verricht ; 

e. mannen in banketba-kkeriien en in bloe
menbinderijen gedUl'ende ten hoogste drie dagen 
in een kalenderjaar zestien uren per dag, mits 
niet !anger dan een en tachtig uren per week 
arbeid verrichten. · 

3. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kan onder de bij of krachtens <lien maatregcl 
gestelde voorwaarden worden toegestaan, <la t 
mannen in afwijking van bet bepaalde in ar
tikel 24 in fabrieken of werkplaatsen bepaalde 
soorten van arbeid of arbeid onder bepaalde 
omstandigheden verrichten, wanneer die arbeid 
om redenen van technischen of maatschappe
lijken aard des nachts moet worden verricbt, 
mits zoodanige arbeiders: 

a. hetzij in drie achtereenvolgende weken 
niet meer dan acht en veertig uren arbeid ver. 
richten tusschen 10 uur des namiddags en 6 uur 
des voormiddags, noch langer arbeid ,errichten 
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dan vier en vijftig uren per week en, behoudens 
in verband met het bepaa!de in het tweede lid 
onder a, dan honderd vier en veertig uren in 
drie achtereenvolgende weken; 

b. hetzij in vier achtereenvolgende weken 
niet meer dan zestig uren arbeid verrichten 
tusschen 10 uur des namiddags en 6 uur des 
voormiddags, noch !anger arbeid verrichten dan 
zes en vijftig uren per Wtiek en honderd twee en 
negentig uren in vier achtereenvolgende weken ; 

c. hetzij arbeid verrichten volgens eene door 
Onzen Minister goedgekeurde werktijdregeling, 
die voor hen niet ongunstiger is dan eene rege
ling, welke voldoet aan de bij dien algemeenen 
maatregel gestelde voorwaarden ; ' 

d. hetzij arbeid verrichten volgens eene door 
Onzen Minister goedgekeurde werktijdregeling 
in eene onderneming, waarin zich omstandig
heden voordoen, die het onmogelijk of buiten
gewoon bezwaarlijk maken het aanta l uren, 
waarop door zoodanige arbeiders tussohen 10 
uur des namiddags en 6 uur des voormiddags 
<1rbeid wordt verrioht, te beperken binnen de 
onder a of b aangegeven grenzen. · 

in artikel 101, vierde lid, bedoelde tijdstip 
worden toegestaan, dat arbeiders in bepaalde 
bedrijven of arbeiders, die bepaalde soorten 
van arbeid of arbeid onder bepaalde omstan
digheden verrichten, in fabrieken of werk
plaatsen : 

a. gedurende ten hoogste een en een half 
uur per dag en zeven uren per week !anger ar
beid verrichten, dan ingevolge het bepaa]de bij 
artikel 24, eerste lid, geoorloofd is ; 

b. gedurende acht uren in drie achtereen
volgende weken !anger arbeid verrichten tus
schen 10 uur des namiddags en 6 uur des voor
middags en gedurende acht uren !anger per 
iveek en vier en twintig uren !a nger in drie 
achtereenvolgende weken dan kraohtens ar-
ti kel 25, derde lid, onder a, geoorloofd is. 

4. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kan onder de bij of kraohtens dien maatregel 
gestelde voorwaarden worden toegestaan, dat 
mannen, in afwijking van het bepaalde in ar
tikel 24, tweede lid, des nachts bepaalde soorten 
van arbeid of arbeid onder bepaalde omstandig· 
heden verriohten in iuriohtingen tot bewerking, 
verpakking of verzending van versche visch of 
sohaaldieren en tot het uitrusten van visschers
vaartui~en. 

Art. 28. 1. Ind.ien in eene onderneining een 
bedrijf wordt uitgeoefend, waarin op bepaalde 
tijden van het jaar eene opeenhooping van werk 
pleegt voor te komen, of indien in eene onder
neming zich bijzondere omstand.igheden voor
doen, kan het districtshoofd, of in beroep inge
volge het vierde lid Onze Minister, schriftelijk 
en voorwaardelijk of onvoorwaardelijk ver
gunnen, dat in die onderneming werkzame a,r-

. beiders arbeid verriohten in afwijking van het 
1 bepaalde bij a rtikel 23 of artikel 24. 

5. B1j algemeenen maatregel van bestuur 
kan worden bepaald, dat arbeid, die kraohtens 
artikel 23 door mannen of vrouwen op Zaterdag 
na 1 uur des namiddags wordt verrioht, geacht 
wordt te zijri verricht in c!e week, die op den 
Zaterda~ volgt. 

6. BiJ algemeenen maatregel van bestuur kan 
onder de bij of kraohtens dien maatregel ge
stelde voorwaarden worden toegestaan, dat 
mannen in fabrieken of werkplaatsen arbeid, 1 

die om redenen van teohnischen of maatsohappe
lij ken aard op alle tijden moet kunnen worden 
verrioht, in afwijking van het bepaalde in ar
tikel 24 verrichten, mits zoodanige arbeiders : 

a. hetzij in drie achtereenvolgende weken 
niet meer dan zes en vijftig uren arbeid ver
richten i;ussohen 10 uur des namiddags en 6 
uur des voormiddags, noch !anger arbeid ver
richten dan twee en zestig uren per week en 
honderd aoht en zestig uren in drie achtereen
vclgende weken; 

2. Bij het verleenen der vergunning wordt 
in acht genomen dat een jeugdig persoon be
neden 16 jaar niet langer arbeid mag verrichten 
dan tien uren per dag en gemiddeld acht en 
veertig uren per week of zooveel !anger als 
krachtens artikel 26 of artikel 27 is toegestaan, 
een jeugdig persoon van 16 jaar of onder of 
eene vrouw niet langer da n tien uren per <lag 
en vijf en vijftig uren per week en een man niet 
langer dan elf uren per dag en twee en zestig 
uren per week._ 

3. H et districtshoofd behoeft eene voor 
ieder geval aan te vragen machtiging van den 
directeur-generaal van den arbeid voor het ver
leenen van eene vergunning: 

a. indien de vergunning zich over een tijd
va.k van meer dan veertien dagen uitstrekt ; 

b. alvorens sedert het eindigen van eene 
voorgaande, voor dezelfde personen geldende, 
vergunning ten minste zes dagen zijn verloopen, 
behalve in de gevallen, door Onzen Minister 
bepaald. 

4. Tegen de beschikking van het districts
hoofd op een verzoek om eene vergunning, als 
bedoeld in het eerste lid, kan het hoofd of de 
bestuurder binnen veertien dagen na de dag
teekening der beschikking in beroep komen bij 
Onzen Minister. Wordt in beroep de vergunning 
gewijzigd, dan treedt de gewijzigde vergunning 
in de plaats van die, .waartegen beroep was 

b. hetzij arbeid verrichten volgens een door 
Onzen Minister goedgekeurde werktijdregeling, 
d ie voor hen niet ongunstiger is dan eene rege
ling, welke voldoet aan de bij dien algemeenen 
maatregel gestelde voorwaarden. 

1 ingesteld. . 

Art. 26. Onze Minister kan voor een door 
hem bepaalden tijd, echter niet !anger dan ge
durende zes jaren na het in artikel 101, vierde 
lid, bedoelde tijdstip toestaa n, dat in eene be
paalde fabriek of werkplaats arbeidflrs gedu
rende ten hoogste een en een half uur per dag 
en zeven uren per week !anger arbeid verrich
ten dan ingevolge het bepaalde bij artikel 24, 
eerste lid, geoorloofd is. 

Art. 27. Bij algemeenen maatregel van be
stuur kan voor een daarbij bepaalden tijd, ech
ter niet !anger dan gedurende vier jaren na het 

5. Indien ten aanzien van eene groep van 
ondernemingen in alle of bepaalde gemeenten 
aan!eiding bestaat, om op de gronden, in het 
eerste lid omschreven, eene vergunning, als in 
dat lid bedoeld, voor alle ondernemingen te .ver
leenen, kan Onze Minister voorw!\ardelijk of 
onvoorwaardelijk zoodanige vergunning ver
leenen. Het tweede lid vindt daarbij overeen
komstige toepassin((. De beschikking, waarbij 
eene zoodanige :vergunning wordt verleend, 
wordt afgekondigd in de Staatscourant. 

6. Indien ten aanzien van eene groep van 
ondernemingen in a lle of bepaalde gemeenten 

I 
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van een district, als bedoeld in artikel 77, tweede 
lid, aanleiding bestaat, om op de gronden, in 
het eerste lid o-nschreven, eene vergunning, als 
in dat lid bedoeld, voor alle of een aantal onder
nemingen dier groep te verleenen, kan Onze 
Minister het districtshoofd daartoe machtigen. 
Het tweede lid vindt daarbij overeenkomstige 
toepassing. 

7. Indien zoowel vakvereenigingen van 
werkgevers als van arbeiders in een bedrijf -
of . bij ont~tentenis hiervan eene behoorlijke ver
tegenwoordi~ing van werkgevers en arbeiders 
uit een bednjf - van oordeel zijn, dat het ge
weuscht, is in eene onderneming of in eene groep 
van ondernemingen, waarin dat bedrijf wordt 
uitgeoefend, af te wijken van het bepaalde bij 
de artikelen 22, derde lid, 23 of 24, kan Onze 
Minister voorwaardelijk of onvoorwaardelijk 
daartoe vergunning verleenen. Bij het verleenen 
eener zoodanige vergunning wordt in acht ge
nomen, dat: 

a. een jeugdig persoon of eene vrouw niet 
!anger arbeid mag verrichten dan tien uren per 
dag en een man niet !anger dan elf uren per dag 
behoudens, dat een man, die a.rbeid verricht 
in eene continu werkende fabriek of werkplaats 
of in een continu werkend gedeelte van eene 
fabriek of werkplaats, op den dag der ploeg
wisseling ten hoogste achttien uren arbeid mag 
verrichten ; 

b. een jeugdig persoon beneden 16 jaar niet 
]anger arbeid mag verrichten dan acht en veer
tig uren per week, een jeugdig persoon van 
16 jaar of ouder of eene vrouw niet !anger dan 
vijf en v:ijftig uren per week en een man niet 
!anger dan twee en zestig uren per week ; 

c. in een kalenderjaar een arbeider van 16 
jaar of ouder niet !anger arbeid mag verrichten 
dan twee duizend v:ijf honderd uren. 

8. Zoolang in eene onderneming krachtens 
het bepaalde in artikel 26 of artikel 27 een ar
beider !anger dan acht en veertig uren per week 
a rbeid mag verrichten, worden in het vorige 
lid, onder b en c, de getallen acht en veertig, 
vijf en vijftig en twee duizend vijf honderd 
dienovereenkomstig vergroot. 

9. De beschikking, waarbij eene vergunning 
wordt verleend, als bedoeld in het zevende lid, 
wordt, indien de vergunning voor eene groep 
van ondernemingen geldt, afgekondigd in de 
Staatscourant. 

Art. 29. 1. Voor eene onderneming, waarin 
spoedeischende gevallen kunnen voorkomen, 
die het tijdig aanvragen en verkrijgen van eene 
vergunning, als bedoeld in artikel 22, vijfde lid, 
of artikel 28, eerste lid, onmogelijk maken, kan 
door of namens Onzen Minister voorwaardelijk 
of onvoorwaardelijk worden toegestaan dat 
in zoodanige gevallen zonder eene bijzondere 
,ergunning van het districtshoofd mannen 
arbeid _verrichten ~n afwijking Vf!,n het bepaalde 
blJ artikel 22, art1kel 23 of artikel 24. Bij het 
, erleenen van zoodanige machtiging, die voor 
den tij~ van ten hoogste Mn jaar na hare dag
teekenmg· wordt gegeven en waarvan binnen 
<lien termijn slechts mag worden gebruik ge
maakt op zestig dagen of zooveel minder a ls de 
machtiging bepaalt, wordt in acht genomen 
dat een man niet !anger arbeid mag verrichte~ 
dan elf uren per dag en vijf en v~jftig uren per 
week. 

2. Voordat van eene machtiging. als bedoeld 1 

in het vooi;gaande lid, wordt gebruik gemaakt, 
moet daarvan door het hoofd of den bestuurder 
van de onderneming of door zijn plaatsver
vanger eene schriftelijke, gedagteekende en 
door hem of door zijn plaatsvervanger onder
teekende mededeeling worden gedaan aan den 
burgemeester en aan het di trictshoofd, in den 
vorm, vastgesteld door Onzen Mivister. 

3. Eene machtiging, als bedoeld in het eerste 
lid, kan door Onzen Minister tusschentijds wor
den ingetrokken, wanneer het hoofd of de be
stuurder dan wel Mn der hoofden of bestuur
ders van de onderneming, waarvoor de rr.ach
tiging geldt, of een lid van het opzichtboudend 
personeel onherroepelijk is veroordeeld wegens 
overtreding van eene bepaling dezer wet. 

Art. 30. 1. Van eene vergunning, als be
doeld in artikel 22, vijfde lid of artikel 28, eerste 
lid, en van eene macbtiging, als bedoeld in ar
tikel 29, eerste lid, mag slecbts worden gebruik 
gemaakt, zoolang de acte dier vergunning of 
een in den door Onzen Minister bepaalden vorm 
vervat bewijs van die machtiging wordt opge
hangen gehouden op eene door het rlistricts
hoofd aangegeven plaats, of bij gebreke van 
zoodanige aanwijzing, naast de arbeidslijst. 

2. Indien, ingevolge de bepalingen van deze 
paragraaf met uitzondering van artikel 25, 
eerste lid, onder b, afwijkingen worden toege
staan van het bepaalde in artikel 24, wordt in 
acht genomen, dat de arbeid in fabl'ieken of 
werkplaatsen van een jeugdig persoon of eene 
vrouw op twee achtereenvolgende dagen moet 
worden afgewisseld door eene nachtrust van 
ten minste elf uren achtereen en dat die per
sonen in fabrieken of werkplaatsen geen arbeicl 
mogen verrichten tusschen 10 uur des namid
dags en 5 uur des voormiddags. 

Art. 31 . 1. De arbeidstijd van een arbeider 
moet op elken dag, waarop hij meer dan vijf 
en een half uur in fabrieken of werkplaatsen 
arbeid verricht, na ten hoogste vier en een half 
uur arbeid worden afgewisseld door een onaf
gebroken rusttijd van ten .:ninste een half uur, 
behoudens in de gevallen, bij algemeenen maat
regel van bestuur bepaald. 

2. Bovendien moeten in eene onderneming 
ten aanzien van in die onderneming in fabrieken 
of werkplaatsen werkzame arbeiders worden 
nageleefd de eischen, welke door het districts
hoofd zijn gesteld omtrent : 

a. het verleenen van een rusttijd van !anger 
dan een half uur, maar ten hoogste twee uren, 
in plaats van den rusttijd van een half uur ; 

b. het verleenen van een of meer rusttijde11. 

van ten hoogste een half uur, buiten dien bu
doeld in het eerste lid of in het tweede lid, 
onder a; 

c. de tijdstippen, waartusschen de in het 
eerste lid of de in het tweede lid onder a en b 
bedoelde rusttijden moeten worden gegeven. 

3. Rusttijden van minder dan een kwartier 
worden geacht tijden te zijn, gedurende welke 
arbeid wordt verricht. 

4. Tegen een eisch, ingevolge het tweede 
lid door het dis rictshoofd gesteld, kan het 
hoofd of de bestuurder der onderneming binnen 
veertien dagen na de dagteekening van den 
eisch in beroep komen bij Onzen Minister. Diens 
beslissing wordt met redenen omkleed. 

n. Wordt in beroep de eisch gewijzigd, dan 
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treedt de in beroep gestelde eisch in de plaats 
van dien, waartegen beroep is ingesteld. 

6. Voor het hoofd of den bestuurder vloeit 
geene verplichting voort uit een eisch, zoolang 
daartegen beroep kan worden ingesteid en zoo
Jang omtrent een ingesteld beroep niet is beslist. 

7. Een arbeider mag gedurende de in dit 
artikel bedoelde rusttijden niet verblijven op 
eene besloten plaats, waar alsdan de bedrijfs
arbeid wordt verricht, behoudens in de gevallen 
bij algemeenen maatregel van bestuur bepaald. 

8. Door of namens Onzen Minister kan voor 
eene bepaalde onderneming, doch niet dan voo1· 
een t e ;;a ]den tijd, rn~gunnin ( w •rden ve le nd 
om a£ te wijken van het bepaalde bij het eerste 
en het zevende lid van dit artikel, onder zoo
danige voorwaarden als noodig blijken en met 
dien verstande, dat het aantal uren, gedurende 
welke arbeid wordt verricht, niet grooter worde 
dan ingevolge de artikelen 24 tot en met 29 
is geoorloofd. 

Art. 32. 1. Een arbeider, die langer dan 
twaalf uren per week arbeicI pleegt to verrichten 
in eene fabriek of werkplaats, mag buiten die 
fabriek of werkplaats geen arbeid verrichten 
anders dan bij of krachtens deze paragraaf ten 
aanzien van zijn arbeid in die fabriek of werk
plaats is bepaald. 

2. Het districtshoofd, of in beroep ingevolge 
het derde lid Onze Minister, kan voor een be
paalden tijd schriftelijk en voorwaardelijk of 
onvoorwaardelijk vergunnen, dat een man of 
eene vrouw arbeid verricht in afwijking van het 
bepaalde bij het eerste lid. 

3. Tegen de beschikking van het districts
hoofd op een verzoek om eene vergunning, als 
bedoeld in het tweede lid, kan het hoofd of de 
bestuurder of de arbeider binnen veertien dagen 
na de da$,teekening der beschikking in beroep 
komen b1j Onzen Minister. Wordt in beroep 
de vergunning gewijzigd, dan treedt de ge
wijzigde vergunning in de plaats van die, waar
tegen beroep was ingesteld, 

§ 4. Arbeid in broodbakkerijen. 
Art. 33. In deze paragraaf wordt verstaan 

onder: 
a. ,,broodbakkerij", alle open of besloten 

ruimten, behoorende tot eene inrichting, waar 
ten behoeve van eene onderneming brood wordt 
bereid of stoffen eene daartoe strekkende be
werking ondergaan, voor zoover in die ruimten. 
al of niet voortdurend, met de broodbereiding 
verband houdende werkzaamheden warden 
verricht; 

b. ,,bakkersarbeid", alle werkzaamheden, 
verricht in eene broodbakkerij, met uitzonde
ring van die dienende tot bewaking of tot reini
ging der inrichting, tot herstelling van ovens 
of werktuigen, tot herstelling of onderhoud van 
gebouwen, alsmede die tot het stoken van een 
stoomketel, voor zoover laatstbedoelde werk
zaamheden warden verricht door een arbeider, 
die in de onderneming geen anderen arbeid ver
richt dan het bedienen van eene stoommachine 
of een stoo n ketel ; 

c. ,,bakkersgezel", een man, die al of niet 
voortdurend in de onderneming van een antler 
bakkersarbeid verricht. 

Art. 34. 1. Het bepaalde in deze paragraaf, 
met uitzondering van artikel 36bis, is van toe
passing: 

a. op den arbeid van een bakkersgezel in of 
voor eene broodbakkerij, zulks in afwijking 
van het bepaalde in § 3 van dit hoofdstuk ; 

b. voor zooveel de artikelen 35 tot en met 
38 betreft op den arbeid van bet hoofd of den 
bestuurder van eene onderneming of dieus 
echtgenoot. 

2. Artikel 35, zesde tot en met tiende lid, 
geldt nocbtans ten aanzien van ieder, die den 
in het zesde lid van dat artikel bedoelden arbeid 
verricht, terwijl artikel 43 eveneens toepassing 
vindt op anderen arbeid dan dien in of voor 
eene broodbakkerij. 

Art. 35. 1. Het is verboden des Zondags 
bakkersarbeid te verrichten, behalve het stoken 
van heeteluchtovens, het met brandst.of vullen 
van ovens met directe verbitting, het balen van 
roggebrood uit de ovens en het verrichten van 
werkzaamheden, die met de broodbereiding 
geen verband houden, een en antler, voor zoo
ver dit geschiedt door bet hoofd of den bestuur
der der onderneming. 

2. Het is verboden bakkersarbeid te verrich
ten tusschen 8 uur des namiddags en 6 uur des 
voormiddags, behalve : 

a. op Zaterdag tusschen 4 en 6 uur des 
voormiddags ; 

b. op tien andere dagen in het kalenderjaar 
tusschen 4 en 6 uur des voormiddags, mits die 
dage~ zijn aangegeven op de arbeidslijst, of 
door het hoofd of den bestuurder der onder
neruing ten minste twee dagen voor den dag, 
waarop ingevoige deze bepaling bakkersarbeid 
tusschen 4 en 6 uur des voormiddags wordt 
verricht, van zijn daartoe strekkend voorneruen 
in den vorm, door Onzen Minister vastgesteld, 
aan bet districtsboofd kennis gegeven is en een 
afschrift dier kennisgeving naast de arbeidslijst 
is opgehangen ; 

c. op Maandag tusschen middernacht en 
6 uur des voormiddags, voor zoover betreft bet 
stoken van ovens door een persoon in de brood
bakkerij; 

d. bet afdekken van roggebrood in de ovens 
en het halen van roggebrood uit de ovens, voor 
zoover dit gescbiedt door het boofd of den be
stuurder der onderneming en hem daartoe door 
bet districtshoofd, of in beroep ingevolge het 
vierde lid door Onzen Minister, vergunning is 
verleend; 

e. in door Onzen Minister aan te wijzen ge
meenten of gedeelten van gemeenten tusschen 
5 en 6 uur des voormiddags ; 

/. in broodbakkerijen, waarin ten minste zes 
bakkersgezellen bakkersarbeid plegen te ver
richten, tusschen 5 en 6 uur des voormiddags 
en op Zaterdag boveudien tusscben 3 en 5 uur 
des voormiddags, indien daartoe door Onzen 
Minister vergunning is verleend. 

3. Eene vergunning, als bedoeld in bet 
tweede lid, onder doff, wordt voor een bepaal
den tijd en schriftelijk en voorwaardelijk of on
voorwaardelijk verleend. 

4. Tegen de beschikking van het districts
hoofd op een verzoek om eene vergunning, als 
bedoeld in het tweede lid, onder d, kan het 
hoofd of de bestuurder binnen veertien dagen 
na de dagteekening der beschikking in beroep 
komen bij Onzen Minister. Wordt in beroep de 
vergunni:ng gewijzigd, dan treedt de gewijzigde 
vergunning in de plaats van die, waartegen 
beroep was ingesteld. 
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5. In plaats van op Zaterdag tusschen 4 en 6 
uur des voormiddags mag in eene broodbak
kerij bakkersarbeid worden verricht op een 
anderen werkdag tusschen 4 en 6 uur des voor
middags, indien het hoofd of de bestuurder der 
onderneming bij het districtshoofd eene desbe
treffende verklaring heeft ingeleverd in den 
door Onzen Minister vastgestelden vorm. Deze 
,erklaring geldt, zoolang zij niet is ingetrokken. 

6. Het is verboden deeg of brood, dat na 
8 uur des namiddags van den vorigen dag ge
bakken of opgewarmd is, v66r 9 nnr des voor
middags nit het gebouw met aanhoorigheden, 
waarin zich de broodbakkerij bevindt, te ver
,oeren alsmede deeg of znlk brood v66r 10 nnr 
des voormiddags te verkoopen of af te leveren. 

7. In bijzondere omstandigheden kan het 
districtshoofd, of in beroep ingevolge het negen
de lid Onze Minister, voorwaardelijk of onvoor
waardelijk vcrgunning verleenen tot afwijking 
,an het bepaalde in het zesde lid. 

8. Het districtshoofd behocft eene voor ieder 
geval aan te vragen machtiging van den direc
teur-generaal van den arbeid voor het verleenen 
,an eene vergunning, die zich over een tijdvak 
,an meer dan veertien dagen nitstrekt en al
,orens sedert het eindigen eener voorgaande, 
voor dezelfde onderneming geldsmde, vergnn
ning ten minste zes dagen zijn verloopen. 

9. Tegen de beschikking van het districts
hoofd op een verzoek om eene vergunnirnr, als 
bedoeld in het zevende lid, kan het hoofd of de 
bestuurder binnen veertien dagen na de dag
teekening der beschikking in beroep komen bij 
Onzen Minister. Wordt in beroep de vergunning 
gewijzigd, dan treedt de gewijzigde vergunning 
in de plaats van die, waartegen beroep was in
gesteld. 

10. Indien ten aanzien van een of meer 
groepen van broodbakkerijen in alle of bepaalde 
gemeenten aanleiding bestaat, om op de gron
den, in het zevende lid bedoeld, eene vergun
ning, als in dat lid bedoeld, voor alle brood
bakkerijen dier groep of groepen te verleenen, 
kan Onze Minister voorwaardelijk of onvoor
waardelijk zoodanige vergunning verleenen. 
De beschikking, waarbij eene zoodanige ver
gunning wordt verleend, wordt afgekondigd in 
de Staatscourant. 

11. Aanwijzingen als bedoeld in het tweede 
lid, onder e, worden niet gedaan alvorens op 
een door Onzen Minister te bepalen wijze, de 
vakvereenigingen zoowel van werkgevers als 
arbeiders in het broodbakkersbedrijf in de ge
legenheid zijn gesteld daarover in een gemeen
schappelijk rapport advies nit te brengen. 

Art. 3n. 1. Voor eene broodbakkerij, waar
,an ingevolge het bepaalde in het zesde, zeven
de, achtste en negende lid vaststaat, dat zij 
behoort tot eene onderneming, waarvan het 
hoofd of de bestuurder tot een Israelietisch 
kerkgenootschap behoort, of dat zij staat onder 
rabbinaal toezicht, gelden met afwijking van 
het bepaalde in artikel 35, eerste, tweede, derde, 
,ierde en vijfde lid, de bepalingen van dit 
artikel. 

2. Het is verboden gedurende den Tsraelie
tischen Sabbath bakkersarbeid te verrichten, 
behalve het stoken van heeteluchtovens, het 
met brandstof vullen van ovens met directe 
verhitting, het halen van roggebrood uit de 
ovens en het verrichten van werkzaamheden, 

die met de broodbereiding geen verband hou
den, een en antler, voor zoover dit geschiedt 

1 door het hoofd of den bestuurder der onder
, neming. 

3. Het is verboden bakkersarbeid te ver
richten tusschen 8 uur des namiddags en 6 unr 
des voormiddags, bebalve: 

a. op Vrijdag tusschen 4 en 6 uur des voor
middags; 

b. in het etmaal, dat op den Sabbath volgt 
en bovendien in vijftien andere etmalen van 
het kalenderjaar gedurende de uren, bij alge
meenen maatregel van bestuur aangewezen, 
mits voldaan wordt aan de bij of krachtens dien 
a lgemeenen maatregel gestelde voorwaarden ; 

c. het afdekken van roggebrood in de ovens 
en het halen van roggebrood nit de ovens, voor 
zoover dit geschiedt door het hoofd of den be
stuurder der ondernemiog en hem daartoe door 
het di.strictshoofd, of in beroep ingevolge het 
vijfde lid door Onzen Minister, vergunning is 
verleend; 

d. in door Onzen Minister aan te wijzen ge
meenten of gedeelten van gemeenten tusschen 
6 en 6 uur des voormiddags; 

e. in broodbakker\jen, waarin ten minste zes 
bakkersgezellen bakkersarbeid plegen te ver
richten, tusschen 6 en 6 uur des voormiddags 
en op Vrijdag bovendien tusschen 3 en 6 uur 
des voormiddags, indien daartoe door Onzen 
Minister vergunning is verleend. 

4. Eene vergunning, als bedoeld in het derde 
lid, onder c of e, wordt voor een bepaalden tijd 
en schriftelijk en voorwaardelijk of onvoor
waardelijk verleend. 

6. Tegen de beschikking van het districts
hoofd op een verzoek om eene vergunoing, als 
bedoeld in het derde lid, onder c. kan het hoofd 
of de bestuurder binnen 14 dagen na de dag
teekening der beschikking in beroep komen bij 
Onzen Minister . Wordt in beroep de vergunning 
ge,vijzigd, dan treedt de gewijzigde vergunning 
in de plaats van die, waartegen beroep was 
ingesteld. 

6. Het bepaalde in dit artikel is van toe
passing voor eene broodbakkerij, waarvoor door 
het hoofd of den bestuurder der onderneming 
aan het districtshoofd in den door Onzen Mi
nister vastgestelden vorm eene verklaring is 
ingeleverd omtrent eene omstandigheid, als in 
het eerste lid bedoeld, en gedurenrle den tijd, 
waarvoor die verklaring geldt . Indien tot 
dezelfde onderneming meer dan eene brood
bakkerij beboort, geldt de ,erklaring voor alle 
broodbakker\jen der onderneming. 

7. Indien het districtshoofd van oordeel is, 
dat de in het voorgaande lid bedoelde verklariog 
in str\id met de waarheid is afgelegd of dat de 
in die verklaring vermelde omstandi~heid niet 
meer ten aanzien van de broodbakkenj, waarop 
zij betrekking had, geldt, geeft hij dit schrifte
lijk aan het hoofd of den bestuurder der onder
neming te kennen. Daarna verliest de verkla
ring hare kracht. 

8. Het hoofd of de bestuurder kan binnen 
veertien dagen, te rekenen van de dagteekening 
der kennisgeving, tegen het oordeel van hot 
districtshoofd in beroep komen bij Onzen Minis
ter. Diens beslissing wordt met redenen om
kleed. Uit het oordeel van het districtshoofd 
vloeit geenerlei rechtsgevolg voort, zoolang 
daartegen beroep kan worden ingesteld en zoo-



1930 1 7 S E P T E .M B E R ( S 088A) 782 

lang omtrent een ingesteld beroep niet is be
slist. 

9. Heeft eene verklaring hare kracht ver
loren, dan kan het hoofd of de bestuurder, welke 
i:iie verklaring had afgelegd, geen nieuwe ver
klaring afleggen dan na daartoe door Onzen 
Minister gemachtigd te zijn. 

10. Door Onzen Minister kunnen op ver
zoek van het hoofd of den bestuurder eener 
onderneming voor de toepassing van deze wet 
met broodbakkerijen, als bedoeld in het eerste 
lid, worden gelijkgesteld tot die onderneming 
behoorende broodbakkerijen of gedeelten van 
broodbakkerijen, waarin de uitoefening van 
bet bedrijf geschiedt met inachtnerning van 
door Onzen Minister gestelde voorwaarden. 
Zoodan ige gelijkstelling kan te allen tijcle door 
Onzen Minister warden ingetrokken. 

ll . Aanwijzingen als bedoeld in bet derde 
lid, onder d, worden niet gedaan alvorens op 
een door Onzen Minister te bepalen wijze, de 
vakvereenigingen zoowel van werkgevers als 
arbeiders in bet broodbakkersbedrijf in de ge
legenheid zijn gesteld daarover in een gemeen
schappelijk rapport a'dvies uit te brengen. 

Art. 36bi'.s. In eene broodbakkerij, waarvoor 
de bepalingen van artikel 36 gelden, mag ge
durer,de den Israelietiscben Sabbath door vrou 
wen en jeugdige personen geen arbeid worden 
verricht . 

Art. 37. I. Het districtshoofd, of in bernep 
ingevolge bet vierde lid Onze Minister, kan voor
waardelijk voor een bepaalden tijd vergunnen, 
dat in eene broodbakkerij, waarin ten minste 
zes bakkersgezellen bakkersarbeid . plegen te 
verrichten, gedurende twee men voor het tijd
stip, waarop ingevolge artikel 35 of a--rtikel 36 
de bakkersarbeid aldaar mag aanvange ' , 
iirbeid wordt v . rricht , bestaande in het gereed
maken van deeg en ovens. Aan zoodanige ver
gunning wordt steeds de voorwaarde verbonden, 
dat een bakkersgezel op niet meer clan zes dagen 
in drie achtereenvolgende weken krachtens die 
vergunning arbeid verricht-. 

eene onderneming, die in den regel zonder hulp 
van anderen bakkersarbeid verricht, mag, be
halve in door Onzen Minister aangewezen ge
meenten, tusschen 8 uur des namiddags en 
6 uur des voormiddags bakkersarbeid verrich
ten, indien hij daartoe vergunning heeft. 

2. Vervallen. 
3. Eene vergunning, als bedoeld in het eerste 

lid, wordt slechts geweigerd, indien tegen het 
verleenen ervan met het oog op de belangen 
van anderen bezwaar bestaat. Zij wordt ver
leend, voor de eerste maal voor niet !anger clan 
Mn jaar, voor de volgende malen telkens ,oor 
niet !anger clan drie jaren, doch kan steeds war
den ingetrokken, indien blijkt, dat het hoofd of 
de bestuurder regelmatig met hulp van <en of 
meer anderen bakkersarbeid verricht, of indien 
het bepaalde in artikel 35, zesde lid, niet wordt 
nageleefd. 

4 . De aanvrage van eene vergunning wordt 
gericht tot den burgemeester der gemeente, 
waar de broodbakkerij gevestigd i . Deze geeft 
van de aanvrage kennis aan Onzen Minister en 
geeft tevens aan de aauvrage openbaarheid op 
de wijze, door On, bij algemeenen maatregel 
van bestuur vastgestelcl. Bij dien algemeenen 
maatregel kan warden bepaald, dat de kosten 
dier publicatie geheel of gedeel te ijk ten laste 
van den aanvrager komen. Bezwaren kunnen 
binnen een bij genoemden algemeenen maat
regel gestelden termijn mondeling of schriftelijk 
bij den burgemeester warden ingebracht. 

5. De burgemee ter zendt de aanvrage onder 
mededeeling van de ingebrachte bezwaren bin 
nen zes weken na het verstrijken van den in het 
voorgaande lid bedoelden termijn aan het clis
trictshoofd toe. 

6. H et tlistrictshoofd brengt over de aan
vrage advies uit en doet <lit met de aanvrage 
toekomen: 

aan den burgemeester, indien o-een bezwaren 
zijn ingebracht of de bezwaren uitsluitend zijn 
ingebracht door inwoners der gemeente, waar 
de broodbakkerij gevestigd is ; 
- aan Onzen Commissaris in de provincie, in
dien bezwaren zijn ingebracht door inwoners 
van eene andere gemeente, doch uitsluitend 
door inwoners der provincie, waar de brood
bakkerij gevestigd is : · 

in .andere gevallen aan Onzen Minister. 
Deze beslissen over de hun toegezonden aan

vragen. 

2. Het districtshoofd, of in beroep ingevolge 
het vierde lid Onze Minister, kan voor een be
paalden tijd vergunnen, dat in eene broodbak
kerij, waarin ,.itsluitend roggebrood wordt ge
bakken en waarin tot dat doe! ten minste vier 
ovens warden get>rur..kt, art>eid wordt verricht 
in afwijking van het bepaalde in artikel 35, 
tweede lid, of artikel 3 ·, derde lid, bestaande 
in bet leegmaken en stoken der ovens, onder 
voorwaarde, dat een bakkersgezel op niet meer 
clan zes dagen in drie achtereenvolgende weken 1 

krachtens · die vergunning arbeid verricht. 
3. Vervallen. 

7. Intrekking van eene vergunning, als in 
het eerste lid bedoeld, geschfodt door het g:e
zag, dat in eersten aanleiz over de aanvrage heeft 
beslist, gehoord het districtshoofd en nadat aan 

' den persoon, wiens vergunning het geldt, ge-
4. Tegen de beschikking van het districts

hoofd op een verzoek om eene vergunning, a ls 
bedoeld in bet eerste of het tweede lid, kan het 
hoofd of de bestuurder binnen veertien dagen 
na de dagteekening der beschikking, in beroep 
komen bij Onzen Minister. Wordt in beroep 
de vergunning gewijzigd, clan treedt de ge
wijzigde vergunning in de plaats van die, waar
tegen beroep was ingesteld. 

5. Eene vergunning, als bedoeld in het eerste 
of het tweede lid, kan te alien tijde worden in
getr okken door bet districtshoofd, of, zoo zij 
in beroep verleend of gewijzigd is, door Onzen 
Minister. 

Art. 38. 1. Het hoofd of de bestm:irder van 

egenheid is gegeven zijne bezwaren in te 
brengen. 

R. Voor belanghebbenden en het rlistricts
hoofd staat van eene ingevolge dit artikel ge
nomen beslissing van den burgemeester of ,an 
Onzen Commissaris in de provincie binnen 
veertien dagen na hare dagteekening beroep 
open op Onzen Minister. 

9. De bovenbedoelde beslissiugen worden. 
op de door Ons vastgestelde wijze openbaar 
gemaakt. 

.A.rt. 39. T'ervallen. 
Art. 40. I. Een bakkersgezel mag per week 

niet !anger arbeid verrichten clan acht en veer
tig uren, en per dag niet !anger clan acht uren 
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behalve op de dagen, waarop ingevolge artikel 
35, tweede of vijfde lid, of artikel 36, derde lid, 
de bakkersarbeid in de broodbakkerij, waarin 
hij werkzaam is, v66r 5 uur des voormidd ags 
mag aanvangen. Op deze de.gen mag hij niet 
!anger dan 11 uren arbeid verrichten. 

2. Indien ingevolge eene vrijstelling, a.ls be
dnld in artikel 68, elfde of twaalfde lid, voor 
eene broodbakkerij op de arbeidslijst alleen het 
uur van aanvang en dat van oinde van den 
dagelijkschen werktijd zijn ingevuld, wordt de 
bakkersgezel geaoht Mn uur korter arbeid te 
verrichten dan het tijdsverloop tusschen aan
vang en einde van zijn werktijd. 

3. Bij a lgemeenen maatregel van bestuur 
k unnen voorschriften worden gegeven ten aan
zien van de rusttijden van bakkersgezellen. 

4. Aan een bakkersgezel, die tusschen 8 uur. 
des namiddags en 6 uur des voormidda~s bak
kersarbeid verricht, moet onmiddellijk vo6r den 
aanvang van zijn arbeid, die geheel of gedeelte
lijk tusschen die uren is gelegen, een onafge
broken rusttijd worden gegeven van 10 uren. 

Art. 41. 1. Door of namens Onzen Minister, 
of in bijzondere omstandigheden door of namens 
Onzen Minister van Oorlog 1 of van Marine 1, 

kan voor alle of voor sommige ondernemingen 
in een of meer gemeenten, doch niet dan voor 
een bepaalden tijd, vergunning worden verleend 
om in het belang van de verzorging van krijgs
volk af te wijken van het bepaalde bij of krach
tens deze paragraaf, onder zoodanige voor
waarden a.ls noodig blijken. 

2. Zulk eene vergunning wordt door of 
namenR Onzen Minister van Oorlog 1 of van 
Marine 1, behoudens in spoedeischende gevallen, 
niet verleend dan na overleg met Onzen Mi
nister of met door dezen aangewezen ambte
naren. 

Art. 42. 1. lndien in eene broodbakkerij 
eene opeenhooping van werk voorkomt of in
dien zich in eene broodbakkerij bijzondere om
standigheden voordoen, kan het districtshoofcl, 
of in beroep ingevolge het vierde lid Onze Mi 
nister, schriftelijk en voorwaardelijk of onvoor
waardelijk vergunnen, dat in of voor die brood- 1 

bakkerij arbeid wordt verricht in afwijking van 
het bepaalde bij of krachtens artikel 35, tweede 
lid, artikel 36, derde lid, en artikel 40. 

2. Bij het verleenen van zoodanige vergun
ning worclt in acht genomen, dat de werktijd 
van een bakkersgezel per dag met ten hoogste 
twee uren en per week met ten hoogste twaalf 
uren mag worden verlengd. · 

bedoelcl in het eerste lid, kan het boofd of de 
bestuurder binnen veertien dagen na de dag
teekening der beschikking in beroep komen bij 
Onzen Minister. Wordt in beroep de vergunning 
gewijzigd, dan treedt de gewijz igde vergunning 
in de plaats van die, waartegen beroep was 
ingesteld . 

5. Van eene vergunning, a ls bedoeld in bet 
eerste lid, mag slecbts worden gebruik gemaakt, 
zoolang de akte dier vergunning wordt opge
hangen gehouden op eene door het district6-
boofd aangegeven plaats, of, bij gebreke van 
zoodanige aanwijzing, naast de arbeidslijst. 

6. Indien ten aanzien van eene groep van 
broodbakkerijen in a.lie of bepaalde gemeenteu 
a,mleiding bestaat, om op de gronden, in het 
eer~te lid omschreven, eene vergunning, a.ls in 
dat lid bedoeld, voor a.lie broodbakkerijen te 
verleeuen, kan Onze Minister voorwaardelijk 
of onvoorwaardelijk zoodanige vergunning ver
leenen. Het t,weede lid vindt daarbij overeen- . 
komstige toepassing. De bescbikking, waarbij 
eene zoodanige vergunning worclt verleend, 
wordt afgekondigd in de Staatscourant. 

7. Indien ten aanzien van eene groep van 
broodbakkerijen in alle of bepaalde gemeenten 
van een district, als bedoeld in artikel 77, tweede 
lid, aan leiding bestaat, om op de gron<len, in 
bet eerste lid omscbreven, eene vergunniug, als 
in dat lid bedoeld, voor a.lie of een aantal brood
bakkerijen dier groep te verleenen, kan Onze 
Minister het districtshoofd daartoe machtigen. 
Het tweede lid vindt daarbij overeenkomstige 
toepJssing. 

Art. 43. 1. Een bakkersgezel mag buiten 
eene broodbakkerij geen arbeid verrichten 
anders dan bij of krachtens deze paragraaf ten 
aauzien van zijn arbeid in die broodbakkerij is 
bepaald. 

2. Het districtsboofd, of in beroep ingevolge 
bet derde lid Onze Minister, kan voor een be-· 
paalden tijd scbriftelijk en voorwa.ardelijk of 
onvoorwaardelijk vergunnen, dat een bakkers
gezel arbeid verricbt in afwijking van het be
paalde bij bet eerste lid. 

3. Tegen de beschikking van het districts
hoofd op een verzoek om eene vergunning, als
bedoeld in het tweede lid, kan het hoofd of de 
bestuurder of de bakkersgezel binnen veertien 
dagen na de dagteekening der bescbikking in 
beroep komen bij Onzen Minister. Wordt in 
beroep de vergunniug gewijzigd, dan treedt de 
gemjzigde vergunning in de plaats van die, 
waartegen beroep was ingesteld. 

§ 5. Arbeid in winkels. 
3. Het districtshoofd beboeft eene voor iede · 

geval a.an te vragen machtiging van den direc
teur-generaal van den arbeid voor het verleenen 
van eene vergunning : 

a . indien deze zich over een tijdvak van meer 
dan veertien dagen uitstrekt; 

b. a lvorens sedert bet eindigen van eene 
voorgaande, voor dezelfde personen geldende, 
vergunning ten minste zes de.gen zijn verloopen, 
behalve in de gevallen, door Onzen Minister 
bepaald. 

4. Tegen de beschikking van het districts
hoof d op een verzoek om eene vergunning, als 

Art. 44. Het in deze paragraaf bepaalde 
' geldt, behoudens in de gevallen bij algemeene , 

maatregel van bestuur genoemd, niet ten aan 
zien van arbeid, verricht in een ,vinkel in de 
eigen wooing van bet boofd of den bestuurder 
van de onderneming, die zijn bedrijf uitoefent 
zonder hulp van anderen dan zijn echtgcnoot 
en blo· d- en aanverwanten, tot den derden 
graad ingesloten, die bij hem inwonen. 

Art . 45. Een jeugdig persoon mag in winkels 
op Zondag geen arbeid verrichten . 

1 lngevolge de wet van 20 Februari 1928 
(Staatsblad n°. 38) berust het verleenen van ver
gunningen, a.ls hier bedoeld, thans bij den Mi
nister van Defensie. 

Art. 46. Een jeugdig persoon mag in winkels. 
geen arbeid verrichten tusschen 8 uur des na
middags en 8 uur des voormiddags. 

Art. 47. 1. Bij algemeenen maatregel van. 
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bestuur worden bepalingen vastgesteld ten aan• 
zien van de arbeids- en rusttijden van arbeiders 
in winkels. 

2. Bij de regeling van de arbeids- en rust. 
tijden in <lien algemeenen maatregel van be. 
stuur wordt in acht genomen : 

n. dat een man en een vrouw, behoudens 
in de gevallen, bij <lien algemeencn maatregel 
van bestuur bepaald, in winkels geen arbeid 
mogen verrichten tusschen 11 uur des namid
dags en 6 uur des voormiddags ; 

b. dat een man en een vrouw, behoudens in 
de gevallen, bij <lien algemeenen maatregel 
van bestuur bepaald, tusschen het uur van 
einde van den arbeid op een <lag en het uur van 
aanvang van den arbeid op den volgenden <lag 
een onafgebroken ru ttijd hebben van tenminste 
elf uren; 

c. dat een arbeider niet !anger dan tien uren 
per <lag en vijf en vijftig uren per week arbeid 
mag verrichten, behoudens in de gevallen, bij 
<lien algemeenen maatregel van bestuur bepaald; 

d. dat een man en een vrouw oen wekelijk• 
schen onafgebroken rusttijd hebben van ten 
minsto twee en dertig uren, behoudens in de 
gevallen, bij <lien a lgemeenen maatregel van 
bestuur bepaald ; 

e. dat een arbeider, behoudens in de geval
Ien, bij algemeenen ma-atregel van bestuur be
paald. bornnclien geen arbeid rnng verrichten 
op een <lag der week v66r of na I uur des na
micldags. 

3. Indien de in het voorgaande lid, onder d, 
bedoelde rusttijd begint op den <lag, clat de 
arbeider na 1 uur des namidda~s geen arbeid 
mag verrichten, moet die n1sttiJd ten minste 
een en veertig uren bedragen. 

4. Het bepaalde in het tweede lid, onder 
a, b en c, vinclt geen toepassing ten aanzien 
van mannen, wier arbeid uitsluitend of in hoofd
zaak bestaat in het verrichten van bewakings
cliensten, mits deze personen niet ]anger arbeid 
verrichten clan twaalf uren per dag. 

5. Bij een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in het eerste lid, kan geen kortere 
arbeidsduur worden voorgeschreven clan acht 
en een half uur per dag en acht en veertig uren 
per week. 

Art. 48. l. Een arbeider, die !anger clan 
twaalf uren per week arbeid pleegt te verriohten 
in een winkel, mag buiten <lien winkel geen 
arbeid verrirhten anders clan bij of krachtens 
deze paragraaf ten aanzien van zijn arbeid in 
<lien winkel is bepaald. 

2. Het districtshoofd, of in beroei, ingevolge 
het derde lid Onze Minister, kan voor een be
paalden tijd schriftelijk en voorwa-ardelijk of 
onvoorwaardelijk vergunnen, dat een man of 
eene vr.ouw arbeid verricht in afwijking van het 
bepaalde bij het eerste lid. 

3. Tegen de beschikking van het districts
hoofd op een verzoek om eene vergunning, als 
bedoeld in het tweede lid, kan het hoofd of de 
bestuurder of de arbeider binnen veertien dagen 
na de dagteekening der beschikking in beroep 
komen bij Onzen Minister. Wordt in beroep de 
vergunning gewijzigd, clan treedt de gewijzigde 
vergunning in de plaats van die, waartegen 
beroep was ingesteld. 

§ 6. Arbeid in kantoren. 

Art. 49 . 1. Een jeugdig persoon mag in 
kantoren op Zondag geen arbeid verrichten. 

2. Een, vrouw mag in kantoren op Zondag 
geen arbeid verrichten, behoudens. in . de ge
vallen bij algemeenen maatregel van bestuur 
bepaald. 

3. Aan een man of eene vrouw, die op een 
Zondag meer dan vier uren arbeid verricbt in 
een kantoor, moet een onafgebroken rusttijd 
van ten minste zes en dertig uren binnen drie 
etmalen v66r het begin of na het einde van <lien 
arbeid gegeven worden. 

Art. 50. 1. Een arbeider mag in kantoren 
op Zaterdag na 1 uur des namiddags geen ar
beid verrichten, behoudens in de gevallen bij 
algemeenen maatregel van bestuur bepaald. 

2. Het districtshoofd, of in beroep ingevolge 
het vierde lid Onze Minister, kan schriftelijk en 
voorwaardelijk of onvoorwaardelijk vergunnen, 
dat arbeiders in afwijking van hot bepaalde bij 
het voorgaande lid des Zaterdags na 1 uur des 
namiddags in een kantoor arbeid verrichten. 

3 . Het districtshoofd behoeft eene voor 
ieder geval aan te vragen machtiging van den 

, directeur-generaal van den a'rbeid voor het 
verleenen van eene vergunning voor meer clan 
twee achtereenvolgende Zaterdagen. 

4. Tegen de beschikking van het districts
hoofd op een verzoek om eene vergunning, als 
bedoeld in het tweede lid, kan het hoofd of de 
bestuurder binnen veertien dagen na de dag
teekening der beschik.king in beroep komen bij 
Onzen Minister. Wordt in beroep de vergunning 
gewijzigd, clan treedt de gewijzigde vergunning 
in de plaats van die, waartegen beroep was 
ingesteld. 

Art. 51 . Een jeugdig persoon mag in kan
toren geen arbeid verrichten tusschen 6 uur des 
namicldags en 8 uur des voormiddags. 

Art. 52. 1. Een arbeider mag in kantoren 
niet !anger arbeid verrichten clan acht en een 
half uur per <lag en acht en veertig uren per 
week. 

2. Het bepaalde in het voorgaande lid vinclt 
geene toepassing ten aanzien van mannen, wier 
arbeid uitsluitend of in hoofdzaak bestaat in 
het verrichten van bewakingsdiensten, mits 
deze personen niet !anger arbeid verrichten clan 
twaalf uren per <lag. 

3. Indien zich in eene onderneming bijzon• 
dere omstandigheden voordoen of indien in 
eene onderp.eming eene opeenhooping van werk 
voorkomt, kan het districtshoofd, of in beroep 
ingevolge het vijfde lid Onze Minister, schrifte. 
l\jk en voorwaarde!iik of onvoorwaarde]ijk ver
gunnen, dat in een kantoor werkende arbeiders 
van 16 jaar of ouder ten hoogste tien uren per 
<lag, <loch niet !anger clan vijf en vijftig uren 
per week, arbeid verrichten. 

4. Het districtshoofd behoeft eene voor 
ieder geval aan te vragen machtiging van den 
directeur-generaal van den arbeid voor het ver
leenen van zoodanige vergunning : 

a. indien de vergunning zich over een tijd
vak van meer clan veertien dagen uitstrekt ; 

b. alvorens sedert het eincligen van eene 
voorgaande, voor dezelfde personen geldende, 
vergunning ten minste zes clagen zijn verloopen, 
behalve in de gevallen, door Onzen Minister 
bepaald. 

5. Tegen de beschikking van het districts
hoofd op een verzoek om eene vergunning, als 
bedoeld in het derde lid, kan het hoofd of de 
bestuurder binnen veertien dagen na de dag
teekening der beschikking in beroep komen bij 



785 17 S E PT EM B ER (S.888A) 1930 

Onzen Minister . Wordt in beroep de vergunning 
gewijzigd, dan treedt de gewijzigde vergunning 
in de plaats van die, waartegen beroep was in
gesteld. 

6. Voor eene onderneming, waarin spoed
eiRchende gevallen kunnen voorkomen, die bet 
tij<lig flanvragen en verkrijgen van eene ver
gunning, als bedoeld in het derde lid, of in ar
tikel 50, tweede lid, onmogelij k maken, kan door 
of namenR Onzen Minister voorwaardelijk of on
voorwaardel,ik worden toegestaan, dat in zoo
da ige gevallen zonder eene bijzondere ver
gunning van bet districtsboofd mannen of 
vrouwen arbeid verricbten in afwijking van het 
bepaalde hij bet eerste lid of bij artikel 50, eerste 
lid. Bij het verleenen van zoodanige machtiging, 
die voor den tijd van ten hoogste een jaar na 
hare dagteekening wordt gegeven en waarvan 
binnen <lien termijn slechts mag warden gebruik 
gemaakt op zestig dagen of zooveel minder als 
de machtiging bepaalt, wordt in acht genomen, 
dat een man en eene vrouw niet !anger arbeid 
mogen verricbten dan elf uren per dag en vijf 
en vijft g uren per week. 

7. Voordat van eene machtiging, als bedoeld 
in het voorgaande lid, wordt gebruik gemaakt, 
moet daarvan door bet hoofd of den bestuurder 
van de onderneming of door zijn p laatsvervan
uer eene schriftelijke, gedagteekende en door 
hem of door zijn plaatsvervanger onderteekende 
mededeeling warden gedaan aan den bur!!e
meester en aan het districtsboofd, in den vorm, 
vastgesteld door Onzen Minister. 

·s. Eene machtiging, als bedoeld in het zesde 
lid, kan door Onzen Minister tusschentijds wor
den in etrokken, wanneer het hoofd of de be
stuurder dan we! Mn der hoofden of bestuur
ders van de onderneming, waarvoor de mach 
tiging geldt, of een lid van het opzichthoudend 
personeel on erroepelijk is veroordeeld wegens 
overtreding van eene bepaling dezer wet. 

9. Van eene vergunning, als bedoeld in bet 
derde lid of in artikel 50, tweede lid, en van eene 
machtiging, als bedoeld in bet zesde lid, mag 
slechts worden gebruik gemaakt, zoolang de 
acte dier vergunning of een in den door Onzen 
Minister bepaalden vorm vervat bewijs van die 
machtiging wordt opgehangen gebouden op 
eene door het districtshoofd aangegeven plants, 
of bij gebreke van zoodanige aanwijzing, naa t 
de arbei<lslijst. 

10. lndien ten aanzien van een groep van 
ondernemingen in alle of bepaalde gemeenten 
aanleiding bestaat, om op d e gronden, in het 
derde lid omschreven. eene vergunning, als in 
dat I id bedoeld, voor alle ondernemingen te 
verleenen, kan Onze Minister voorwaardelijk 
of onvoorwaardelijk zoodanige vergunning ver
leenen. De beschikking, waarbij eene zoodanige 
vergunning wordt verleend, wordt afgekondigd 
in de Staatscourant. 

11. Indien ten aanzien van eene groep van 
ondernemingen in alle of bepaalde gemeenten 
van een district, als bedoeld in artikel 77, tweede 
lid, aan leiding bestaat, om op de gronden, in 
bet derde lid omschreven, eene vergunning, als 
in dat lid bedoeld, voor alle of een aantal onder
nemingen dier groep te verleenen, kan Onze 
Minister het districtshoofd daartoe macbtigen. 

12. Indien zoowel vakvereenigingen van 
werkgevers als arbeiders in een bedrijf - of 
bij ontstentenis biervan eene behoorlijke ver-

J !J;J( 1 

tegenwoordiging van werkgevers en arbeiders 
u it een bedrijf - van oordeel zijn, dat het ge
wenscht is in eene onderneming of in eene groep 
van ondernemingen, waarin dat bedrij f wordt 
uitgeoefend, af te wijken van het bepaalde in 
het eerste lid, of in artikel 50, eerste lid. kan 
Onze Minister daartoe voorwaardelijk of on
voorwaardelijk vergunning verleenen ten aan
zien van: arbeiders van 16 jaar en ouder. Bij 
bet verleenen eener zoodanige vergunning wordt 
in acht genomen, dat zoodanig<' arbeiders niet 
!anger arbeid verricbten dan tien uren per <lag, 
noch !anger dan vijf en vijftig uren per week 
en twee duizend vijf honderd uren in een 
kalenderj aar. 

13. De bescbikking, waarbij eene vergunning 
wordt verleend, als bedoeld in het twaalfde lid, 
wordt, indien de vergunning voor eene groep 
van ondernemingen geldt, afgekondigd in de 
Staatscuurant. 

14. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kan worden bepaald, dat arbeid, die kracbtens 
artikel 50 door mannen of vrouwen op Zaterdag 
na 1 uur des namiddags wordt verricht, geacht 
wordt te zijn verricht in de week, die op den 
Zaterdag volgt. 

Art . 52bis. Bij a lgemeenen maatregel van 
bestuur kunnen voorscbriften worden gegeven 
ten aanzien van de rusttijden van arbeiders in 
kantoren. 

Art. 53. l . Een arbeider, die !anger dan 
twaalf uren per week arbeid pleegt te verricb 
ten in een kantoor, mag buiten dat kantoor 
geen arbeid verricbten anders dan bij of krach 
t ens deze paragrnaf ten aanzien van zijn arbeid 
in dat kantoor is bepaa!d. 

2. Het districtsboofd, of in beroep ingevolge 
bet derde lid Onze Minister, kan voor een be
paalden tijd schriftelijk en voorwaardelijk of 
onvoorwaardelijk vergunnen, dat een man of 
eene vrouw arbeid verricbt in afwijking van 
bet bepaalde bij het eerste lid. 

3. Tegen de bescbikking van bet districts
hoofd op een verzoek om eene vergunning, als 
bedoeld in bet tweede lid, kan bet boofd of de 
bestuurder of de arbeider binnen veertien dagen 
na de dagteekening der bescbikking in beroep 
komen bij Onzen Minister. Wordt in beroep de 
vergunning gewijzigd, dan treedt de gewijzigde 
vergunning in de plants van die, waartegen 
beroep was ingesteld. 

§ 7. Arbeid in apotheken. 
Art. 54. Het in deze paragraaf bepaa!de 

geldt, beboudens in de gevallen bij algemeenen 
maatregel van bestuur genoemd, niet ten aan
zien van arbeid, verricbt in eene apotheek in 
de eigen wooing van bet hoofd of den bestuu.r
der van de onderneming, die zijn bedrijf uit
oefent. zonder bulp van anderen dan zijn echt
genoot en bloed- of aanverwanten, tot den 
derden paad ingesloten, die bij hem inwonen. 

Art. 55. Een jeugdig persoon mag in apo
theken op Zondag geen arbeid verrichten. 

Art. 56. Een jeugdig persoon mag in apo
tbeken geen arbeid verricbten tusscben 8 uur 
des namiddags en 8 uur des voormiddags. 

Art. 57. l. Bij algemeenen maatregel van 
bestuur worden bepalingen vastgesteld ten aan
zien van de arbeids- en rusttijden van arbeiders 
in apotbeken. 

2 Bij de regeling van de arbeids- en rust-

50 

j 
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tijden in dien algemeenen maatregel van be
stuur wordt in acht genomen : 

a. dat een man en een vrouw een wekelijk
schen, onafgebroken rusttijd hebben van ten
minste zes en dertig uren, behoudens in de 
gevallen, bij dien algemeenen maatregel van 
bestuur bepaald, en dat in dezen tijd ten minste 
zes en twintig maal in een kalenderjaar de Zon-
dag valt; . 

b. dat· een arbeider niet !anger dan tien uren 
per dag en vijf en vijftig uren per week arbei~ 
mag verrichten, behoudens m de gevallen, b1J 
dien algemeenen maatregel v:an bestuur be
paald. 

3. Bij een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in het eerst e lid, kan geen 
kortere arbeidsduur worden v9orgeschreven 
dan acht en een half uur per dag en acht en 
veertig uren per week. 

Art. 58. 1. Een arbeider, die !anger dan 
twaalf uren per week arbeid pleegt te verrich
ten in eene apotheek, mag buiten die arotbeek 
geen arbeid verrichten anders dan bij o krach
tens deze paragraaf t en aanzien van zijn arbeid 
in die apotheek is bepaald. 

2. Het districtshoofd, of in beroep ingevolge 
het derde lid Onze Minister, kan voor een be
paalden tijd schriftelijk en voorwaardelijk of 
onvoorwaardelijk vergunnen, dat een man of 
eene vrouw arbeid verricht in afwijking van het 
bepaalde bij het eerste lid. 
- 3. Tegen de bescbikking van het districts
hoofd op een verzoek om eene vergunning, als 
bedoeld in het tweede lid. kan het hoofd of de 
bestuurder of de arbeider binnen veertien dagen 
na de da~teekening der beschikking in beroep 
komen biJ Onzen Minister. Wordt in beroep de 
vergunning gewijzigd, dan treedt de gewijzigde 
vergunning in de plaats van die, waartegen 
beroep was ingesteld. 

§ 8. Arbeid in koffeehuizen en hotels. 
Art. 59. Het in deze paragraaf bepa_alde 

geldt, behoudens in de gevallen bij algemeenen 
maatregel van bestuur genoemd, niet ten aan
zien van arbeid, verricht in een koffiehuis o f 
een hotel in de eigen woning van het hoofd of 
den bestuurder van de onderneming, die zijn 
bedrijf uitoefent zonder hulp van anderen dan 
zijn echtgenoot en bloed- of aanverwanten, tot 
den derden graad ingesloten, die bij hem in
wonen. 

Art. 60. Een jeugdig persoon mag in koffie
huizen of in hotels op Zondag geen arbeid ver
richten. 

Art. 61. E en jeugdig persoon mag in koffie
buizen of in hotels geen arbeid verrichten tus
schen 8 uur des namiddags en 8 uur des voor
middags. 

Art . 62. 1. Bij algemeenen maatregel van 
bestuur worden bepalingen vastgesteld ten aan
zien van de arbeids- en rusttijden van arbeiders 
in koffiehuizen en hotels. 

2. Bij de regeling van de arbeids- en rust
tijden in dien algemeenen maatregel wordt in 
acht genomen: 

a . dat een man en een vrouw een dagelij k
schen, onafgebroken rusttijd hebben van ten 
minste 10 uren, behoudens in de gevallen, bij 
algemeenen maatregel van bestuur bepaald ; 

b. dat een man en een vrouw een wekelijk
schen, ona.fgebroken rusttijd hebben van t en 

minste zes en dertig uren, behoudens in de ge
vallen, bij dien a lgemeenen maatregel van be
stuur bepaald, en dat in dezen tijd ten minste 
zeventien maal in een kalenderjaar de Zondag 
valt; van deze laatste bepaling kan ten aan
zien van t oonkunstenaars, werkzaam in koffie
huizen en hotels, bij algemeenen maatregel van 
bestuur worden afgeweken ; 

c. dat een jeugdig persoon •niet !anger ar
beid mag verrichten dan negen uren per da1r; 

d. dat een man en een vrouw niet !anger 
arbeid mogen verricbten dan tien uren per dag, 
beboudens in de gevallen, bij dien algemeen.en 
maatregel van bestuur bepaald. 
· 3. Het bepaalde in bet voorgaande lid, onder 
d, vindt geene toepassing ten aanzien van m au
nen, wier arbeid uitsluitend of in hoofdzaak 
bestaat in bet verricbten van bewakingsdicn
sten, mits deze personen niet \anger arbeid ver
ri chten dan twaalf uren per dag. 

4. Bij een algemeenen maatregel van be
st.uur, als bedoeld in het eerste lid, kan geen 
kortere arbeidsduur worden voorgeschreven 
clan acht en een half uur per dag en acht en
veertig uren per week. 

Art. 63. 1. Een arbeider, die !anger dan 
twaalf uren per week arbe id pleegt te ver
richten in een koffiehuis of in een hotel, mag 
buiten dat koffiehuis of dat hotel geen arbeid 
verricht-en anders dan bij of krachtens deze 
paragraaf ten aanzien van zijn arbeid in dat 
koffiehuis of in dat hot-el is bepaald. 

2. B et districtshoofd, of in beroep ingevolge 
het derde lid Onze Minister, kan voor een . 
bepaalden t ijd schri ftelijk en voorwaardelijk ' 
of onvoorwaardelijk vergunnen, dat een man ' 
bf eene vrouw arbeid verricht in afwijking 
:Van het bepaalde bij het eerste lid. 

3. Tegen de beschikking van bet districts
hoofd op een verzoek om eene vergunning, als 
bedoeld in het tweede I id, kan het hoofd of de 
bestuurder of de arbeider binnen veerti.en da
gen na de dagteekening der beschikking in 
beroep komen bij Onzen Minister. Wordt in 
beroep de vergunning gewijzigd, dan treedt 
de gewijzigde vergunning in de plaats van di,e, 
waartegen beroep was ingesteld. 

§ 9. Arbeid i11 verpl egingsinrichtingen. 
Art. 64 . . B et in deze paragraaf hepaalde 

geld t niet ten aanzien van arbeid ve rricht 
door: 

a. geneeskundigen en vroedvrouwen; 
b. personen, die in eene verplegingsinr ich

t-ing, noch krachtens arbeidsovereenkomst, 
noch in dienst van een publ iekl'echtelijk 
lichaam, arbe id verrichten. 

Art. 65 . 1. Bij algemeenen maatregel van, 
bestuur worden bepalingen vastgesteld ten aan
zien van de arbe ids- en rusttijden van arbei~ 
ders in verplegingsinrichtingen. 

2. Bij de regeling van de a rbeids- en rust
tijden in dien algemeenen maatregel wordt in 
acht genomen: 

a. dat een arbe ider een wekelijkschen, onuf
gebroken rusttijd van ten minste zes en dertig 
uren of een onafgebroken rusttijd van ten min
ste zestig uren in twee achtereenvol gende we
ken heeft, behoudens in de gevallen bij di cn 
algemeenen maatregel van bestuur bepaald ; 

b. dat een arbeider niet !anger arbeid mug 
verrichten dan t ien uren per dag en vijf en 
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vij,ftig uren per week, behoudens in de geval
len bij dien a lgemeenen maatregel van be
stuur bepaal d. 

· 3. Bij een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in ,het eerste lid , kan geen 
kortere arbeidsduur warden voorgeschreven 
d'an acht en een half uur per dag en acht en 
,·eertig uren per week. 

Art. 66. 1. Een arbeider, die !anger clan 
t waa lf uren per week arbeid pleegt te verrich
tcn in eene verplcgingsinrichting, 1nag buiten 
die verplegingsinrichting geen arbeid verrich
ten anders clan bij of krachtens deze paragraaf 
ten aanzien van zijn arbeid in die verp legings
inrichting is bepaald. 

2. Het districtshoofd, of in beroep ingevolge 
het derde lid Onze Minister, kan voor een be
J?aalden ,tijd schr iftel ijk en voorwaardelijk of 
onvoorwaardelijk v·ergunnen, dat een man of 
eene' vrouw arbeid verricht in afwijking van 
het bepaalde bij het eerste lid. 

3. Tegen de beschikking van het districts
hoofd op een verzoek om ecne vergunning, a ls 
bedoeld in• het tweede lid , kan het hoofd of de 
bestuurder of de arl:)eider binnen veertien da
gen na de dagteekening der beschikking in be
roep komen bij Onzen Minister. Wordt in be
roep de vergunning gewijzigd, clan treedt de 
gewijzigde vergunning in de plaats van die. 
waartegen beroep was ingesteld. 

HOOFDSTUK V. 

ADMINISTRA'rIEVE BEPALINGEN. 

Art. 67. 1. H et hoofd of de bestuurder van 
eene onderneming is verplicht te zorgen, dat. 
in zijne onderneming geen arbeid wordt ve r-
1·icht door een jeugd'ig persoon of eene g·e
huwde vrouw, tenzij hij in het bezit is van 
eene <lien persoon of die vrouw betreffende· 
arbeidskaart, welke voldoet aan de -in dit arti
kel gegeven voorschriften en waarvan - in-· 
dien zij eene gehuwde vrouwelijke persoon be
t reft - de geldigheidsduur niet ve rstreken is. 
Hij is verplicht te zorgen, dat de arbeidskaar
ten op aanvrage onverwijld ter inzage worden 
verstrekt aan de bij artikel 84 be'doelde amb
tenaren, en dat op ,de kaarten, zoolang zij in 
zijn bezit zijn, geene aanteeken ingen of merk
teekens warden geplaatst. 

2. Onvermi nderd het bepaalde in het voor
gaande lid, kan het districtshoofd voor bepaal 
de ondernemingen e ischen , dat een jeugdig 
persoo11 of eene gehuwde vrouw bij den arbeid 
in die ondernemingen een duplicaat bij zich 
draagt van de in het voorgaande lid bedoelde 
arbeidskaart. Dat duplicaat moet op aanvrage 
onverwijld ter inzage warden verstrekt aan de 
bij artikel 84 bedoelde ambtenaren. 

3. De arbeidskaart vermeldt den naam, de 
voornamen, den dag en de plaats van geboorte 
van den persoon, wien zij betreft. Is deze een 
jeugdig persoon, clan vermeldt de arbeidskaart 
mede den naam en de woonplaats van het 
hoofd van het gezin, bij wien , of den ·naam 
van het gesticht, waarin die persoon inwoont. 
Betreft de arbeidskaart eene gehuwde vrou
welijke persoon, clan vermeldt de kaart in 
plaats yan de in de voorgaande zinsnede be
doelde opgaven, h are woonplaats, den dag en 
de plaats van haar huwelijk en den naam van 
haren echtgenoot, de data harer bevallingen 

en den tijd , waarvoor de kaart geldig is. Deze 
tijd wordt bepaald overeenkomstig door Onzen 
Minister gegeven voorschriften. 

4. Het model der arbeidskaart wordt vast
gesteld door Onzen Minister. Ten behoeve van 
verschill ende groepen van personen, voor wie 
eene arbeidskaart is voorgeschreven, kun11en 
verschillende modellen warden vastgesteld. 

5. De arbeidskaart wordt onderteekend en 
afgegeven door of van wege den burgemees ter 
det gemeente, binne n welke de persoon woont, 
op wien de arbeidskaart betrekking heeft. 
Woont de persoon, ten aanzi en van wien eene 
arbeidskaart wordt gevorderd, buiten het Rijk, 
clan wordt de hem betreffende arbe idskaart 
onderteekend en afgegeven door of vanwege· 
den burgemeester der gemeente, binnen welktt 
de persoon arbeid verricht. De datum van be
va lling eener gehuwde vrouwel ijke persoon 
wordt op hare kaart aangeteekend en gewaar
merkt door of vanwege den burgemeeste r der 
gemeente, waar de bevalling plaats had. 

6. De· burgemeester houdt op eene doo,· 
Onzen Minister te bepalen wijze aanteekening 
van de a rbeidskaarten, we! ke door of vamvege 
hem zijn afgegeven. 

7. Voor kinderen, die ingevolge deze wet 
geen arbeid mogen verrich ten, warden gecne. 
arbeidskaarten afgegeven. . 

8. Voor een tweede of verder exemplaa r, 
van eene arbeidskaart of van een duplicaat,' 
a ls bedoeld in het tweede I id , wordt ten bate 
van de gemeentekas cen bedrag van vijf en 
twint.ig cents betaald. 

9. De arbeidskaar ten, de daarvoor nootlige 
inlichtingen en uittrekse ls uit de registers van 
den burgerlijken stand en van het bevolkings
register, alsmede de stukken of inlichtingen 
waaruit kan bl ijkcn. of een persoon nog leer
pi ichtig is, warden kosteloos verstrekt. 

10. Bij het eindi gen van de arbei dsbetrek
king tusschen het hoofd of den bestuurder VU!) 

de onderneming en den persoon, ten aanz ien 
van wien hij eene arbeidskaart in zijn bezi t 
heeft, zorgt hij , dat de arbeidskaart op eerste 
aanvrage aan dezen wordt afgegeven of onver
wijld tot diens beschikkiug wordt gesteld. 

Art. 68. 1. Het hoofd of de bestuurder van, 
eene onderneming, waarin arbeid wordt ver
richt in eene fabriek of werkplaats, een win
kel, een kantoor, een apotheek, een koffiehuis, 
een hotel of eene verplegingsinrichting, is ver
plicht te zorgen: 

a. dat in die inrichting op eene plaats, die 
vrij toeg11,nkelijk is voor alle arbeiders in de 
inrichting werkzaam , eene gedagteekende en· 
door hem onderteekende arbe idslijst, welke 
voldoet aan de in of krachtcns dit artikel ge
geven voorschriften, wordt opgehangen en op
gehangen blijft, zoodani g dat daarvan gemak
kelij k kan warden kenn is genomen; 

b . dat in die inrichting een arbeidsreg ister 
aanwezig is, dat voldoet aa11 de in dit artikel 
gegeven voorschriften. 

2. De arbeidslijst vermeldt omtl'ent a lle in 
de on,derneming in de inrichting, genoemd in 
het eerste lid, werkza;ne a rbeiders, het uur 
van begin en e inde van den dagelijkschen 
werktijd en de daartm ·chen gelegen rusttij 
den, al smede den dag voor wekelijkschen rust
dag of de tijdruimte, voo,· wekelijkschen rust
tijd bestemd. 
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3. I s de in het voorgaande lid bedoelde re

galing niet voor a lle werkdagen of voor elke 
week dezelfde, dan moeten die verschillende 
regel ingen op de arbe idslijst afzonderlijk war
den ve,·meld. 

4. De arbeidslijst vermeldt mede de stand
plaats van het districtshoofd. 

5. De arbeidslijst kan uit een of meer bla
den bestaan. Elk dier bladen moet overeen
komstig het bepaalde in het eerste lid, onder 
a, gedagteekend en onderteekend zijn. 

6. Inclien de arbeidsregeling niet voor alle 
in de inrichting, genoemd in het eerste lid , 
werkzame personen gelijk is, moeten die ver
schillende regelingen iecler op een afzonder
lijk blad van de arbeidslijst worden vermeld. 
Tevens moet op elk blad duidelijk zijn aange
geven voor welke groep van personen die ar
beidsregeli ng geld t. 

7. De arbeidslijst mag geene regaling be
vatten, welke in strijd is met het bepaalde bij 
of krachtens deze wet. 

8. Een arbeider mag in eene inrichting, ge
noemd in het eerst.e licl. waar eene hem be
treffende arbeidslij t geldt, geen arheid ver
rirhten t11sschen hPt voor hPm op cle lij st ver
melde uur van einde en clat van aanvang van 
den dagelijkschen werktijd, en evenmin gedu
rende de rusttijden of op de rustclagen , voor 
hPm on clP •]ijst vermelcl. 

!l. Elk hlad der arheidsliist treedt in wer
king- op den daarop hepaalclen clag. of is zoo
danige dag op dat blad niet bel)aald. on den 
dag, waarop het is gedateerd. H et g-elrlt on
verandord, totdat het door een a nder hi ad is 
vervangen. Door het in werking treclen van 
een blad der arbeidsliist wordt het hlad, waar
voor eerstgenoemd blad in de plaats treedt, 
geacht te zijn vervallen. 

10. Het hoofd of cle hestuurcler van eene 
onderneming zendt voor of op den clal?, waar
op een blacl -der arbeidsl ijst in werking treeclt, 
een afsrhri ft daarvan aan het districtshoofcl. 

11. Bij algemeenen maatregel van hestuur 
kan. onder de bij of kracht.ens dien maatreg-f11 
gest.el de voorwaarden. g-eheel of ten cleelfl vrii 
ste11 ing worden verleend van het bepaalde bij 
het eerste, het tweede, het derde, het zesde 
en het achtste lid van dit artikel. 

12. Door of namens Onzen Minister kan 
aan het hoofd of den hestunrcler van eene on
dernem i ng voor een bepaalclen tijd en voor
waardeliik of onvoorwaarclelijk g-eheel of ten 
deele vrijstelling worden verleend van het he
paalde bij het eerste, het tweede, het clerde, 
het zescle en het achtste 1 id van clit artikel. 

13. Het arbeidsregister vermeldt de namen, 
de voornamen en de geboortedata van al le ar
beiders, werkzaam in de inrichting. genoemd 
i•n het eerste 1 id, benevens voor ieder hunner 
eene aanwijzing op welk blad der arbeid lijst 
te zijnen of haren aanzien de arbeidsregeling
is vermeld. 
14. Door Onzen Minister kan voor a11e of 

voor sommige ondernemingen worden vastge
stelcl , in welken vorm aan de bepalingen van 
dit, artikel moet worden voldaan. 

Art. 69. Het hoofd of de bestuurder van 
een onderneming in het eerste lid van artikel 
68 bedoeld, is verpl icht te zorgen: 

a. dat in elke door het districtshoofd aan
gewezen ruimte, waar in zijne onderneming 
arbeid wordt verricht, een afschrift van het 

blad van de arbeidslijst, dat de arbeidsrege
ling, voor in die ruimte werkzame .personen 
geldend, aangeeft, wordt opgehangen en opge
hangen bl ijft, zoodanig dat daarvan gemakke
Jijk door de daar werkende a rbeiders kan wor
den kennis genomen; 

b. dat het arbeidsregister op aanvrage on
verwijld ter inzage wordt verstrekt aan de bij 
artikel 84 bedoelde ambtenaren; 

c. dat aan de bij artikel 77 bedoelde amb
tenaren gelegenheid wordt gegeven om op de 
bladen van de arbeidsl ijst en de afschriften 
van die bladen en in het arbeidsregister de 
door hen wenschelijk geachte aanteekeningen 
te stellen, betrekking hebbende op de nale
ving van eenige wet, waarvan het toezicht op 
de naleving aan de arbeidsinspectie is opge
dragen; 

d. dat de onder c bedoelde aanteekeningen 
niet onleesbaar worden gemaakt, daaraan 
niets wordt toegevoegd en daarin geene ver
anderingen worden aangebracht door anderen 
dan de onder c bedoelde ambtenaren en dat op 
een nieuw blad van de arbeidslijst, alsmede in 
een nieuw arbeidsregister, de aanteekeningen 
worden overgenomen van het veNallen blad 
of register; 

e. dat wordt voldaan aan een eisch van het 
districtshoofd om op eene door hem aange
geven plaats op te hangen en opgehangen te 
houden rle door of namens dat districtshoofd 
schriftel ij k, gedagteekend en onderteekend, 
verstrekte mededeelingen, betrekking hebben
de op de naleving van eenige wet, waarvan 
het toezicht op de naleving aan de arbeids
inspectie is opgedragen. 

Art. 70. Op a rbeicl, verricht in een winkel, 
eene apotheek, een koffiehuis of een hotel in 
de eigen woning van het hoofd of den bestuur
der van de onderneming, die zijn bedrijf zon
der hulp van anderen dan zijn echtgenoot en 
bloed- of aanverwanten, tot den derden graad 
ingesloten, die bij hem inwonen, uitoefent, zijn 
de artikelen 67 tot en met 69 niet toepasselijk, 
behondens in de gevallen bij algemeenen maat
regel van bestuur genoemd. 

Art. 71. Bij a lgemeenen maatregel van be
stuur kunnen voorschriften van overeenkom
stigen aard, als zijn vervat in de artikelPn 68 
tot en met 70, worrlen vastgesteld voor alle of 
bepaalde bedrijven, waarin buiten fahrieken 
of werkplaatsen, winkels, kantoren, apotheken, 
koffi ehnizen, hotels en verplegingsinrichtingen 
arbeid wordt Yerricht. H et hoofd of de be
stuurder van eene onderneming, waarin zoo
danig bedrijf wordt uitgeoefend, is verpl icht 
die voorschriften na te !even, en te zorgen, 
dat die voorschriften in zijne onderneming 
worden nageleefd. 

Art. 72. Wanneer bij het districtshoofd de 
overtuiging bestaat, dat in eene onderneming 
de bij of krachtens deze wet vastgestel de be
pal ingen ten aanzien van de arbeids- en rust
tijden worden overtreden, kan Onze Minister, 
na onderzoek en na het hoofd of den bestuur
der der onderneming in de gelegenheid te heb
ben gest.eld om te worden gehoord, bepalen, 
dat deze verpl icht is na te !even en te zorgen, 
dat in diens onderneming worden nageleefd, 
door hem aangewezen voorschriften, welke bij 
algemeenen maatregel van bestuur zijn vast
gesteld en strekken ter bevordering van eene 
richtige naleving van die bepalingen. 
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Art. 72bis . H et hoofd of de bestuurder van 
eene ondernerning, waarin arbeid wordt ver
richt aan boord van een schip, in gebruik 
voor de zeevaart met uitzondering van de zee
visscherij, is verplicht te zorgen, dat in zijne 
ondernerning geen bernanning voor zoodanig 
schip wordt aangemonsterd op eene monster
rol, die niet de bepalingen bevat, bij alge
meenen maatregel van bestuur vastgesteld ter 
uitvoering van artikel 6 van het bij de wet 
van 10 Juni 1926 (Staatsblad n°. 185) goed
gekeurde ontwerp-verdrag van Geneve betref
fende den minimum-leeftijd , waarop jeugdige 
personen mogen worden toegelaten tot het 
verrichten van arbeid als tremmer of stoker. 

HOO FDSTUK VI. 

VAN DE AANSPRAKELIJKHEID. 
Art. 73. H et hoofd of de bestuurder mag in 

zijne onderneming geene ,verkzaamheden in 
strijd met het bij of krachtens de ar ti kelen 
35, 36, 37 en 38 bepaalde verrichten. 

Art. 74. 1. H et is verboden arbe id, strijdig 
met het bij of krachtens deze wet bepaalde, te 
doen ver richten, alsmede om in strijd met het 
bij of krachtens deze wet bepaalde arbeiders 
gedurende hunne rusttijden te doen verblijven 
op eene besloten plaats, waar alsdan de be
drijfsarbeid wordt verricht. 

2. H et hoofd of de bestuurder van eene on
derneming is verplicht te zorgen, dat in zijne 
onderneming 

a. geen arbeid wordt verricht in strijd met 
het bij of krachtens deze wet bepaalde; 

b. geen arbeiders in strijd met het bij of 
krachtens deze wet bepaalde gedurende hunne 
rusttijden verblijven op eene besloten plaats, 
waar al sdan de bedrijfsarbeid wordt verricht; 

c. wordt nageleefd het bepaalde bij of krach
tens art ikel 67, tweede l id. 

3. De in het voorgaande lid bedoelde ver
plichting van het hoofd of den bestuurder 
geldt niet ten aanz ien van personen, die geen 
dee! nemen aan den bedrijfsarbeid, indien deze 
personen 

a. hetzij zelf hoofd of bestuurder zijn van 
cene andere onderneming; 

b . hetzij in dienst zijn van het hoofd of den 
bestuurder van eene andere, in Nederland ge
vestigde, onderneming. 

4. H et hoofd of de bestuurder van eene on
derneming is verplicht na te !even en te zor
gen, dat in zijne onderneming wordt nage
leefd : 

a. het bepaalde bij de artikelen 30, eerste 
lid, 42, vijfde lid, en 52, negende lid ; 

b. een voorschrift of eene voorwaarde, krach
tens deze wet gesteld bij een algemeenen maat
regel van bestuur of bij eene bes! issing van 
Onzen Minister of van het districtshoofd. 

5. Teder, die de ouderlijke macht of de 
voogdij uitoefent, is na schriftelijke waarschu
wing van het distri ctshoofd verpl icht te zor
gen, dat zijn kind of pupil beneden veertien 
jaar of nog leerplichtig geen a rbei d verricht 
noch werkzaamheden, die ui tsluitend op grand 
van het bepaalde in artikel 1, eerste lid , onder 
c, niet als arbeid zijn aan te mecken . 

Art. 75. Gelijke verplichting .als d()Qr de 
artikelen 11, tweede lid; 12, eerste lid ; 20, 
tweede lid; 29, tweede lid ; 52, zevende lid ; 
67, eerste en tiende lid; 68, eerste en tiende 

lid; 69 ; 72bis; 74, tweede en vierde l id, en 
79, tweede l id, of krachtens de artikelon 16, 
tweede lid, 71 en 72 op het hoofd of den be
stuurder is gelegd, rust op het opzichthoudend 
personeel, voor zoover het door hem met de 
zorg voor de naleving van die bepalingen is 
belast. 

Art. 76 . 1. Aan de verpl ichting van het 
hoofd of d_en bestuurder en van het opzicht
houdend personeel wordt geacht te zij n vol 
daan, wanneer zij aantoonen, dat door hen de 
noodige bevelen • zijn gegeven, de noodige 
maatregelen zijn genomen, de noodige midde
len zijn verschaft en het redelijkerwijze te vor
deren toezicht is gehouden, om de naleving 
te verzekeren van de bepalingen, voor welker 
naleving zij verplicht waren te zorgen. 

2. Hij, die de ouderl ij ke macht of de voog
dij uitoefent, wordt geacht aan de verpl ich
ting, bedoeld in artikel 74, vijfde lid, te heb
ben voldaan, wanneer hij aantoont, dat door 
hem de noodige bevelen zijn gegeven, de noo
dige maatregelen zijn genomen en het redelij
kerwijze te vorderen toezicht is gehouden, om 
te voorkomen, dat door zijn kind of pupil be
neden veertien jaar of nog leerplichtig arbeid 
wordt verricht of werkzaamheden, die uitslui 
tend op grand van het bepaalde in artikel 1, 
eerste lid, onder c, niet als arbeid zijn aan te 
merken. 

HOOFDSTUK VII. 

VAN HET TOEZICHT EN HET VER
STREKKEN VAN INLICHTINGEN. 

Art. 77. 1. Er is eene arbe idsinspectie. 
2. Aan het hoofd van den dienst der ar

beidsinspectie staat een directeur-generaal van 
den arbeid. Ten behoeve van den dienst der 
arbeidsinspectie wordt het Rij k door Ons ver
deeld in districten. 

3. De ambtenaren der arbeidsinspectie zij11 
behalve met de taak, hun bij andere wetten 
opgedragen, belast met de handhaving van 
deze wet en met de medewerking aan de uit
voering ervan. Zij zijn werkzaam onder de be
velen van Onzen Minister , en worden door 
Ons benoemd, geschorst en ontslagen. 

4. Hun werkkring en bevoegdheden warden 
geregeld bij algemeenen maatregel van be
stuur. Daarbij wordt bepaald, dat en op welke 
wijze voor elk district een ambtenaar als hoo[d 
van dienst wordt aangewezen. 

5. De instructien voor de ambtenaren der 
a1·beidsinspectie worden door Ons vastgesteld. 

6. J aarlijks wordt een verslag van de werk
zaamheden der arbeidsinspectie aan de Staten
Generaal overgelegd. 

7. Bij een algemeenen maatregel van bc
stuur, als bedoeld in het vierde lid , kan de in 
het derde lid bedoelde taak betreffende de 
handhaving van deze wet en de medewerking 
aan de ui tvoering er van geheel of gedeel tel ij k 
worden opgedragen: 

a. ten aanzien van bij dien algemeenen 
m aatregel aangewezen verp legingsinricht ingen 
aan bij <lien maatregel aangewezen geneeskun 
dige ambtenaren in Rijksdienst; 

b. ten aanzien van bij <li en algemeenen 
maatregel aangewezen vaar tuigen aan bij dien 
maatregel aangewezen ambtenaren, bedoelct 
in a rt ikel 17, eerste lid, der Stuwadoorswet. 

Art. 78. 1. Aan de ambtenaren, bedoeld in 
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het vorige artikel , worden toegevoegd de amb
tenaren en bedienden, die zij voor de uitoefe
ning van hunne taak behoeven. Deze worden 
door Ons of krachten Onze machtiging door 
Onzen Minister benoemd, geschorst en ont
slagen. 

2. Hunne instructien worden vastgesteld 
door Onzen Minister. 

Art. 79. 1. Het hoofd of de bestuurder van 
eene onderneming en de daarin werkzame per
sonen zijn verplicht, aan de bevoegde ambte
naren de verlangde inlichtingen te geven om
trent zaken en feiten, de naleving van deze 
wet betreffende. 

2. Het hoofd of de bestuurder is verpl ich t 
op aanvrage van het districtshoofd hem in het 
belang van de vervulling van de bij artikel 
77 omschreven taak in de gelegenheid te stel
len en hulp te verleenen om monsters te ne
men van stoffen of voorwerpen, welke in de 
onderneming ontstaan, worden verwerkt, ver
vaardigd, bereid of ten behoeve van de onder
neming worden gebruikt. 

3. Op verzoek van het hoofd of den bestuur
der stelt het districtshoofd hem gelijktijdig 
een gel ijk monster ter hand, dat door dat dis
trictshoofd in tegenwoordigheid van het hoofd 
o f den bestuurder behoorlijk is ingepakt en 
verzegeld. 

Art. 80. De arbeider, die in meer dan een 
onderneming arbeid verricht, is verplicht aan 
de hoofden of bestuurders dier ondernemingen 
of aan het opzichthoudend personeel uit eigen 
beweging tijdig de voor de naleving dezer wet 
noodige inlichtingen betreffende zijn arbeid 
in die ondernemingen te verstrekken. 

Art. 81. De in artikel 77 bedoelde ambtena
rnn nemen behalve in de gevallen, door Onzen 
Minister bepaald, zonder diens toestemming 
middellijk noch onmiddellijk dee! aan onder
nemingen, waarvoor bepalingen gelden, wel
ker handhaving aa11 hen is opgedragen of tot 
we! ker uitvoering zij moeten medewerken. 

Art. 82. 1. I eder geneeskundige i ver
pl icht aan Onzen Minister of aan een door 
dien Minister aangewezen ambtenaar schrif
telijk aangifte te doen van de aan zijne be
handeling onderworpen gevallen van bepaal
de, bij algemeenen maatregel van bestuur aan
gewezen, ziekten. De algemeene maatregel 
kan, ten aanzien van alle of sommige dier 
ziekten, de verpl ichting tot aangifte beperken 
tot die gevallen, ,vaarin de patient in bepaal
de, bij den algemeenen maatregel genoeII)de, 
bedrijven werkzaam is of binnen zekeren ter
mijn voor den aanvang der geneeskundige be
handel ing werkzaam is geweest. 

2. Bij den algemeenen maatregel van be
stuur, of krachtens den algemeenen maatregel 
door Onzen Minister, wordt nader geregeld de 
wijze, -waarop aan de verplichting van het 
voorgaande lid moet worden voldaan. De al
gemeene maatregel kan voor het doen van 
aangifte eene geldelijke vergoeding vaststell en. 

HOOFDSTUK VIII. 

STRAFBEP ALINGEN. 
Art. 83. 1. Overtreding van het bepaalde 

in een der artikelen 11 , tweede lid; 12, eerste 
lid; 20, tweede lid ; 29, tweede lid ; 52, ze
vende lid; 67, eerste en tiende lid ; 68, eerste 
en tiende lid; 69; 72bis; 73; 74 ; 75; 79, 

I eerste en tweede I id, en 80 of krachtens een 
der artikelen 16, tweede . lid; 71 en 72, wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste een 
maand of geldboete van ten hoogste honderd 
gulden. 

2 . Indien tijdens het plegen van het feit nog 
geen twee jaren zijn verloopen sedert eene 
vroegere veroordeeling van den schuldige we
gens eene overtreding, in het vorige .lid be
doeld, onherroepelijk is geworden, kan -hech
tenis van ten hoogste twee maanden of geld
boete van ten hoogste twee honderd gulden 
worden opgelegd. 

3. Bij tweede of volgende herhaling, tel
kens biunen twee jaren, nadat de laatste ver-
001'deeling onherroepelijk is geworden, wordt 
slechts de straf van hechtenis opgelegd. 

4. Eene afzonderlijke straf wordt op~elegd 
ten opzichte van el ken persoon, met of ten 
aanzien van wien overtreding i gepleegd, en 
voor iederen dag, in den loop waarvan die 
overtreding is gepleegd. . 

5. Overtreding van het bepaalde in artikel 
82 wordt gestraft met geldboete van ten hoog
ste vij ftig gulden. Gel dboete van ten hoogstc 
honderd gulden kan worden opgelegd, indien 
tijdens het plegen van het feit nog geen twee 
jaren zijn verloopen sedert eene vroegere ver
oordeeling van den schuldige wegens gelijke 
overtreding onherroepelijk is geworden. 

6. Niet strafbaar is een. bij het eerste lid 
strafbaar gesteld feit, indien het onder de ge
geven omstandigheden als gerechtvaardigd is 
te beschonwen en onverwijld door of namens 
het hoofd of den bestuurder der onderneming 
wordt medegedeeld aan het districtshoofd. 

Art. 84. 1. Met het opsporen van de bij 
artikel 83 strafbaar gestelde feiten zijn, be
halve de bij artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast de 
ambtenaren van Rijks- en gemeentepolitic, als
mede de in artikel 77 bedoelde ambtenaren. 

2. Ten aanzien van de inrichtingen, bedoeld 
bij artikel 24 der wet van 2 Juni 1876 (Staats 
blad n°. 95), zijn uitsluitend met deze taak 
belast de districtshoofden en de door Onzen 
Minister van Oorlog * op grond van het twee
de lid van genoemd artikel 24 der wet van 2 
Juni 1875 (Staatsblad n°. 96) aangewezen 
ambtenaren en officieren. 

Art. 85. 1. De in het eerste lid van artikel 
84 bedoelde ambtenaren ·hebben toegang tot 
alle p laatsen, waar arbeid verricht wordt of 
pleegt verricht te worden of ten aanzien waar.
van redelijkerwijze vermoed kan worden, · .dat 
a ldaar arbeid verricht wordt, met uitzonde
ring van: 

a. de inrichtingen bedoel d bij arti kel 24 der 
wet van 2 J uni 1875 ( Staatsblad n°. 95), 
waartoe, behoudens uit anderen hoofde aan 
anderen toekomende bevoegdheid, a ll een toe
gang hebben de districtshoofden; 

b. door Onzen Minister aangewezen verple
gingsinrichtingen en gestichten, waartoe, be
houdens uit anderen hoofde aan anderen toe
komende bevoegdheid, alleen toegang hebben 
de door Onzen Minister aangewezen ambtena
ren, die bij het gebruik maken van dez~ be-

* Ingevolge de wet van 20 Februari l928 
( Staatsblad n°. 38) berust het doen van aan 
wijzingen, als hier bedoeld; thans bij den Mi-
nister van Defens ie. ,. 
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:vo1igdheid de door <lien Minister gegeven voor
schriften hebben na te leven. 

2. De beambten der marechaussee, niet zijn
de hulpofficier van justitie, de veld- en bosch
wachters en andere ambtenaren van Rijks- en 
gemeentepolitie beneden den rang van inspec
teur der Rijksveldwacht en van cornmissaris 
van politie, behoeven daartoe, voor zoover hun 
de toegang niet uit anderen hoofde vrijstaat, 
een schriftelij ken bijzonderen last van den 
burgemeester of van den kantonrechter. Aan 
de in den voorgaanden volzin bedoelde beamb
ten der marechaussee en ambtenarcn van 
Rijks- en gerneentepolitie kan , voor zoover 
hun de toegang niet uit anderen hoofde vrij
staat, een algerneene schriftelijke last worden 
verstrekt, die, behoudens intrekking tusschen
t.ijds, van kracht is voor den tijd van drie 
maanden. Deze last wordt verstrekt aan be
ambten der rnarechaussee en aan ambtenaren 
van Rijkspolitie door den kantonrechter onder 
goedkeuring van den procureur-generaal, fun
geerend directeur van politie, aan d ie van ge
mecnte-politie door den burgemeester onder 
goedkeuring van Onzen Commissaris in de 
provincie. 

3. Wordt aan de bij artikel 84 bedoelde 
ambtenaren de toegang geweigerd of belem
merd of wordt hun op aanmelding- tot toela
ting niet geantwoord, clan verschaffen zij zich 
dien desnoods met inroeping van den sterken 
arm. 

4. In plaatsen, waar arbeid verricht wordt 
of pleegt verricht te worden of ten aanzien 
waarvan redelijkerwijze vermoed kan worden, 
dat aldaar arbeid verricht wordt, die tevens 
woningen of alleen door eene woning toegan
kelijk zijn, treden zij tegen den wil van den 
br wone1· niet binnen dan op vertoon van eenen 
schri ftelijken bijzonderen last van den burge
mcester of van den kantonrechter. Van dit 
binnentreden wordt door hen proces-verbaal 
opgemaakt en binnen tweemaal vier en twin
t.ig uren aan dengenen, in wiens woning is 
binnengetreden. in afschrift medegedeeld. 

Art. 86. 1. De bij artikel 84 bedoelde amb
tcnaren zijn verpl icht tot geheimhouding van 
hetgeen hun in plaatsen waar arbeid wordt 
verricht of pleegt verricht te worden omtrent 
het daa.r uitgeoefend wordend bedrijf is bc
kend geworden, voor zoover deze niet in strijd 
is met de bepalingen dezer of eener ande,·e 
we t. Zij zijn, behoudens tegenover hen, aan 
wier 'bevelen zij uit kracht van hun ambt zijn 
onderworpen; verplicht tot geheimhoudin.cr van 
de namen der personen, door wie aangifte is 
gedaan van eene overtreding van het bij of 
krachtens deze wet bepaalde, behoudens wan
neer deze personen hun schriftelijk hebben ver
klaard, tegen de mededeeling hunner namen 
geen bezwaar te hebben. 

2. Hii, die opzettelijk de bij het vorige 1 id 
oj:,gelegde geheimhoudinir sohendt, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste zeshon
derd gul den, met of zonder ontzetting van het 
1·echt om ambten te bekleeden. 

3. Hii, aan wiens schuld schending van d ie 
geheimhouding te wijten is, wordt gestraft met. 
hechtenis van ten hoogste drie maanden of 
geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 

4. Geene vervolging heeft plaats dan op 
klachte: 

a. van het hoofd of den bestuurder van de 
ondorneming, ter zake van overtreding van 
het bepaalde bij den eersten volzin van het 
eerste lid; 

b. van hem, wiens naam is medegedeeld, te,· 
zake van overtreding van het bepaalde bij den 
tweeden volzin van het eerste 1 id. . 

Art. 87. De bij deze wet strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd a ls overtrediagen, 
behalve de feiten, strafbaar gesteld bij het 
tweede en derde lid van artikel 86, die al~ 
misdrijven worden beschouwd. 

HOOFD STUK IX. 

SLOT- EN OVERGANGSBEPALI GEN. 

Art. 88. 1. Deze wet is niet van toepas
sing op: 

a. werkzaamheden in ambachtsscholen en 
vakscholen, voor zoover verricht door het on
derwijzend personeel en door leerlingen dier 
inrichti ngen; 

b. werkzaamheden in Rijksopvoedingsge
stichten, in Rijkswerkinrichtingen, in tucht
scholen en in gevangenissen, voor zoover ver
richt door het personeel dier inrichtingen, door 
verpleegden en door gevangenen; . 

c. door Onzen Minister bepaalde werkzaam
heden in door <li en Minister aangewezen ge
stichten, waarin kinderen worden opgevoed, 
die ter beschikking van de Regeering zijn ge
steld of waarin personen worden verpleegd, 
die daar zijn opgenomen in verb;md met het 
feit, dat zij met justitie of politie in aanra
king zijn geweest; 

d. werkzaamheden, verricht door militairen 
in dienst; 

e. door Onzen Minister bepaalde werkzaam
heden in door <lien Minister aangewezen ver
plegingsinrichtingen of gedeelten daarvan, in
dien die inrichtingen n iet uitsluitend of in 
hoofdzaak strekken tot het verplegen van 
zieken. 

2. Het bepaalde in artikel 9 geldt niet voor 
arbeid van dertienjarige niet-leerplichtige jon
gens, te wier behoeve eene leerovereenkomst, 
als bedoeld in Titel II der Nijverheidsonder
wijswet, van kracht is, voor zoover op <lien 
arbeid die leerovereenkomst van toepassing is. 

Art. 89. 1. Het bepaalde in de hoofdstuk
ken IV en V, met uitzondering van artikel 67, 
geldt niet voor arbeid in dienst van spoor- en 
tramwegondernemingen, waarop de wet van 
9 April 1875 (Staatsblad n°. 67) tot regeling 
van den dienst en het gebruik der spoorwegen, 
hetzij geheel, hetzij gedeel telijk van toepassing 
is - behalve voor zoover betreft den door 
Onzen Minister aangewezen arbeid in fabrie
ken of werkplaatsen en koffiehuizen. De a r ti
kelen 32 en 53 · zij n val} toepassing op arbeid, 
verricht door arbeiders, wier .werkzaamheden 
gedeeltelijk bestaan uit krachtens den vorigen 
volzin door Onzen Minister aangewezen arbeid 
in fabrieken of werkplaatsen en koffiehuizen. 

2. Nochtans kunnen bij a lgemeenen maatre
gel van bestuur voorschriften van overeen
komstigen aard, als zijn vervat in de Hoofd
stukken IV en V, worden vastgesteld ten aan
zien van arbeid in dienst van een spoor- of 
tramwegonderneming, verricht door arbei
ders, wier dienst- of arbeids- en rusttijden 
noch ingevolge de in het eerste lid bedoelde 
wet of de Locaalspoor- en Tramwegwet, noch 
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ingevol ge het voorgaande lid bij of krachtens 
deze wet geregeld zijn. 

Art. 90. 1. Door Ons kan warden bepaald, 
dat het bepaalde . in de Hoofdstukken IV en 
V en in de artikelen 84 en 85 geheel of ten 
deele niet van toepassing is op bepaalde soor
ten van arbeid of arbeid onder bepaalde om
standigheden van mannen of van vrouwen in 
dienst van het Rijk of van door Ons aange
wezen provincien, gemeenten of andere pu
bliekrechtelijke lichamen of van naamlooze 
vennootschappen, waarvan uitsluitend zooda
nige I ichamen aandeelhouder zijn, mits die 
arbeid gesch iedt met inachtneming van door 
Ons gestelde voorwaarden. 

2. H et bepaalde in het eerste lid vindt geen 
toepassing ten aanzien van den arbeid van 
vrouwen in fabrieken of werkplaatsen, voor 
wover betreft het gestelde in Hoofdstuk IV 

Art. 91. 1. Bij algemeenen maatregel van 
bestuur kan voor alle of voor bepaalde bedrij
ven voorwaardelijk of onvoorwaardelijk war
den bepaald, dat het bepaalde in de Hoofd
stukken IV en V geheel of ten deele niet van 
toepassi ng is: 

a. op den arbeid van personen, uitsl uitend 
of in hoofdzaak belast met de leidinir van eene 
onderneming of een onderdeel daarvan of met 
wetenschappelijk onderwek of wetenschappe
lij ke controle; 

b. op den arbeid van personen, wier jaar
lijksch inkomen in de onderneming, waarin zij 
werkzaam zijn, de grens overschrijdt bij dien 
algemeenen maatregel van bestuur aangege
ven, welke grens niet lager dan drie duizend 
gulden mag warden gesteld; 

c. op den arbeid van den persoon, die bij 
ziekte van het hoofd of den bestuurder der 
onderneming dezen vervangt, gedurende die 
vervanging, of die, waar het hoofd der onder
neming eene vrouw is, in hare plaats den ar
beid in de onderneming leidt; 

d. op den arbeid van personen, die naar het 
oordeel van het districtshoofd, of in beroep 
naar het oordeel van Onzen Minister, op grand 
van den aard van hun arbeid met personen, 
als bedoeld onder a of c, kunnen warden ge
lijkgesteld. 

2. Bij den algemeenen maatregel van be
stuur kunnen regels warden gesteld betreffen
de de intrekking van gelijkstellingen, bedoeld 
in het eerste lid, onder d. 

Art. 92 . Op arbeid in het schippers- of vis
schersbedrijf, aan board van een vaartuig ver
richt door aldaar wonende bloed- en aanver
wanten, tot den derden graad ingesloten, van 
den schipper, is, behoudens in de gevallen bij 
algemeenen maatregel van bestuur genoemd, 
niet van toepassing het bepaalde in de Hoofd
stukken II, IV en V , met uitzondering van 
artikel 72b i-S, en evenmin artikel 12. 

Art. 93. Wanneer in eene fabriek of werk
plaats of in een kantoor een arbeider aange
troffen wordt op eene besloten plaats, waar 
arbeid wordt verricht of pleegt te warden ver
richt en die niet tevens een woonvertrek is, 
wordt hij geacht a l daar zelf arbeid te ver
richten, tenzij het tegendeel blijkt. 

Art. 94 . 1. Indien twee of meer personen 
voor ge:i;amenlijke rekening of als leden eener 
cooperatieve vereeniging tot. bereiking van 
haar doe! werkzaamheden verrichten, welke 
bij niet-toepassing van het bepaalde in artikel 

1, eerste lid, onder c, als arbeid in den zin de
zer wet zouden zijn aan te merken, warden zij 
a ls arbeiders en die werkzaamheden als ar
lieid beschouwd, tenzij ingevolge het bepaalde 
in het tweede of in het vierde lid op hen de 
verplichtingen rusten van het hoofd of den 
bestuurder der onrlerneming. 

2. De in het eerste lid genoemde personeu 
of de bestuurders der vereeniging wijzen aan 
den burgemeester der gemeente, waar de werk
zaamheden warden verricht, zoomede aan het 
districtshoofd onder vermelding van naam en 
woonplaats, elm dier personen of Mn der leden 
van die vereeniging aan, dien zij wenschen te 
zien aangemerkt als hoofd of bestuurder der 
onderneming. Bij niet-voldoening aan deze 
verplichting wordt door het districtshoofd eeu 
dier personen of een der leden als hoofd aan
gewezen. Zoolang zoodanige aanwijzing niet 
heeft pi aats gehad, wordt van die personen 
of leden degene, die in de onderneming feite
lijk het beheer voert, als hoofd of bestuurder 
aangemerkt. Wordt het beheer gevoerd door 
twee of meer personen, dan wordt van hen de 
oudste in jaren als hoofd of bestuurder der 
onderneming aangemerkt. 

3. Het districtshoofd is bovendien bevoegd 
personen, niet aangewezen ingevolge het voor
gaande lid, op hun daartoe strekkend verzoek 
als hoofd of bestuurder der onderneming aan 
te wijzen. Bij weigering van het districtshoofd 
om zoodanig verzoek in te willigen, kan de 
aanwijzing in beroep door Onzen Minister ge
schieden. 

4. Op de ingevolge het tweede en het derde 
lid aangewezenen rusten de verplichtingen, bij 
deze wet op het hoofd of den bestuurder der 
onderneming gelegd. 

5. Het in het eerste tot en met het vierde 
lid bepaalde geldt niet ten aanzien van twee 
echtgenooten, die voor gezamenlijke rekeniug 
werkzaamheden verrichten, indien een hunner 
hoofd of bestuurder der ondernerning is of 
beiden zulks zijn. 

6. Eene aanwijzing, a ls bedoeld in het derde 
lid, kan te allen tijde warden ingetrokken of 
gewijzigd door het gezag, dat de aanwijzing 
heeft gedaan. Heeft de intrekking plaats door 
het districtshoofd, dan kan de persoon, ten 
aanzien van wien de intrekking is geschied, 
in beroep komen bij Onzen Minister. 

Art. 95. 1. Indien een persoon in dienst 
van een publiekrechtelijk lichaam voor dat 
lichaarn arbeid verricht, wordt als hoofd of 
bestuurder der onderneming aangemerkt het 
hoofd of de bestuurder van de inrichting, waar 
die werkzaamheden warden verricht, of - in
dien zij buiten eenige inrichting plaats hebben 
- het hoofd van den tak van dienst, waa1·
voor zij worden verricht. 

2. Indien het gezag, gesteld boven het hoofd 
van eene inrichting of een tak van dienst, al s 
bedoeld in het vorige lid, aan dat hoofd de 
middelen onthoudt, welke noodig zijn, om hem 
in staat te stellen tot het nakomen van de 
verplichtingen, bij deze wet op het hoofd of 
den bestuurder der onderneming gelegd, wordt, 
in afwijking van het bepaalde bij het eerste 
lid, dat gezag als hoofd of bestuurder der on
derneming aangemerkt. 

Art. 96. Alle stukken, tengevolge van deze 
wet opgemaakt, warden behoudens in de ge
vallen, bij a lgemeenen m aatregel van bestuur 
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bepaald, en onverminderd het bepaalde in het 
ach tste lid van artikel 67, kosteloos uitgereikt. 

Art. 97. 1. Eene vergunning, machtiging 
of vrijstelling ingevolge een der artike len 19 , 
eerste lid, 20, eerste lid, 22, vijfde lid, 26, 28 , 
eerste lid, 29, eerste lid, 31, achtste lid, 42 , 
eerste lid, 50, tweede ]jd, 52, derde I id en 
zesde lid, en 68, twaalfde lid, verleend, kan 
onverminderd het bepaalde bij di e a rtikel en 
te alien tijde door Ouzen Minister worden in
getrokken of gewijzigd op verzoek van eene 
vakvereeniging waarvan arbeiders lid zij n, 
voor wie de vergunning, machtiging of vrij
stell ing geldt, indien Onzen Minister blijkt, 
dat door de vergunning, machtiging of vrij
stelling de belangen der arbeiders worden ge
schaad. 

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden voorschriften gegeven omtrent de me
dedeeling van beschikkingen, waarbij eene 
vergunning, machtiging of vrijstell ing, als be
doeld in het eerste lid, is verleend aan de 
daar bedoelde vakvereenig ingen en a rbeiders. 

3. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden , · ,rschriften gegeven ter uitvoering 
van het bepaalde in het eerste I id . 

4. Eene vergunning, bedoeld in de artike
len 19 , vijfde lid, 22, achtste li d, 28, vijfde 
lid , 42 , zcsde lid, en 52, tiende lid, of eene 
machtiging, bedoeld in de artikelen 19, zesde 
lid , 22, negende lid, 28, zesde lid, 42, zeven<le 
lid, en 62, elfde lid, wordt behoudens in on
voorziene spoedeischende gevallen niet ver
leend, a lvorens de vakvereenigingen van werk
geve rs en arbeiders uit het bedrijf, waarop de 
vergurming of de machtiging betrekking zal 
hebben, in de gelegenheid zijn geste ld daar
over h are meening kenbaar te maken. 

Art. 98. 1. Bij een algemeenen maatregel 
van bestuur, ingevolge deze wet vastgesteld, 
kan worden bepaald, dat de maatregel, ge
heel of ten deel e, slechts voor bepaalde ge
meenten of gedeelten van gemeenten zal gel
den. 

2. Bij een a lgemeenen maatregel van be
stuur, ingevolge deze wet vastgesteld, kan eene 
verschillende rege ling voor verschillende ge
meenten of gedeelten van gemeenten worclen 
getroffen. 

Art. 98bis. 1. Uitzonderingen op de bepa
lingen van deze wet, gesteld bij een algemee
nen maatregel van bestuur, als bedoeld in een 
der artikelen 7, eerste lid , 14, eerste lid, 17, 
22, tweede en dercle I id, 23, 31, eerste en ze
vende lid , 49, tweede lid, en 50 , eerste lid, 
benevens uitzonderingen op de bepalingen van 
een algemeenen maatregel van bestuur, a ls 
bedoeld in een cler artikelen 47, 52bis, 57, 62 
en 65, kunnen afhankelijk warden gesteld van 
voorwaarden , bij of krachtens <lien a lgemee
nen maatregel gestel d, of van eene goedkeu
ring of eene aanwij zing, krachtens dien alge
meenen maatregel gegeven. 

2. Uitzonderingen op de bepalingen van een 
a lgemeenen maatregel van bestuur, als be
doel d in een der artikelen 47, 52bis, 57, 62 en 
65, kunnen ook voonvaardelij k of onvoorwaar
clelijk warden toegestaan bij eene vergunning 
of eene machtiging, krachtens <lien maatregel 
gegeven. 

3. Teia aanzien van de wijze, waarop de in 
het tweede lid bedoelde vergunningen worden 
verleen~. worden bij den algemeenen maatre-

gel regels gesteld van overeenkomstige strek
king, als d ie, vervat in artikel 28, eerste , der
de en vierde lid. Voorts kturnen bij den a lge
meenen maatregel ten aanzien van de wijze, 
waarop de in het tweede lid bedoelde vergun
ningen of machtigingen warden verleend of 
ingetrokken, regels gesteld worclen van over" 
eenkomstige strekking, als die, vervat in de 
artikelen 28, vijfde lid, zesde lid, zevende lid , 
eersten volzin , en negende lid, 29, eerste 1ic.i. 
eersten volzin, en derde lid , en 97. 

4. Op grond van een algemcenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in artike l 71, kan 
van de bij dien algemeenen maatregel geste l
de voorschriften door Onzen Minister of rloor 
het districtshoofd voorwaardelijk of onvoor
waardelijk vrijstelling worden verleend. 

Art. 98ter. Bij een a lgemeenen maatregel 
Yan bestuur, a ls bedoeld in een der artikelen 
18, 40, derde lid, 47, 52b i.~, 57, 62 en 65 , kan 
aan het districtshoofd de bevoegdheid worden 
gegeven eischen te stell en betreffende het ver
leenen van rusttijden aan arbeiders tusschen 
het uur van begin en van einde van hun c!rt
gelijkschen werktijd. 

Art. 98quater. 1. Voorwaarden, oordeelen, 
eischen, aanwijzingen, verklaringen, goed keu
ringen, vrijste llingen of andere beslissingen , 
op grond van de artikclen 10, 14, tweede I id. 
15, 16, tweede lid, 25, 36, derde lid , onder b, 
68, elfde lid, 91, eerste lid, onder d, en tweede 
lid, 98bis, eerste en vierde lid, en 98ter krach
tens een algemeenen maatregel van bestuur 
gesteld, gegeven of genomen , betreffen - be
houdens algemeene ·voorschriften van admi
nistratieven aard door Onzen M inister ter uit
voering van den a lgemeenen maatregel gege
ven - de u itvoering in een bepaald geval van 
in den algemeenen maatregel vervatte voor
schrif ten. 

2. De in het eerste lid bedoelde beslissingen 
worden genomen door het districtshoofd, be
houdens in de gevallen, waarin het nemcn 
daarvan bij den algemeenen maatregel van 
bestuur aan Onzen Minister, aan een genees
kundig am btenaar der arbe idsinspectie of aan 
een door Onzen Minister of door het districts
hoofd aangewezen geneeskundige is opgedra
gen. 

3. Van eene ingevolge het tweede lid dom· 
het districtshoofd, een geneesku nd ig ambtc
naar der arbeidsinspectie of een door Onzen 
Minister of door het di strictshoofd aangewezen 
geneeskundige genomen beslissing, of van eene 
weiger ing -0m zoodan ige bes! iss ing te nemen , 
kunnen de bij den algemeenen maatregel va1., 
bestuur aangewezen belanghebbenden, over
eenkomstig regels bij den algemeenen maat
regel gesteld , bij Onzen Minister in beroep 
kom en. De a lgemeenc maatregel regelt de ge
volgen eener bes! issing in beroep, en voor zoo
veel noodig de gevolgcn eener bes! issing in 
eersten aanleg, zoo lang daartegen beroep ka n 
worrlcn ingesteld of zoolang omtre nt een in
gestel<l beroep niet is beslist .. 

Art. 99. Gemeentelijke verordeningen op de 
sl u iting van winkels en van koffiehuizen war
den geach t te vallen buiten het ondenverp, in 
deze wet geregeld. 

Art. 100. Deze wet kan warden aangebaald 
onder den titel van .,Arbeidswet" met bijvoe
ging van het jaartal van het Staatsblad, waar
in zij zal warden afgekond ig d. 
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Art. 101. 1. Door Ons wordt bepanld, op 
welk tijdstip , of op welke t ijdstippen oncler
scheiclenlijk, de bepalingen van deze wet in 
werking treclen. 

2. Zoodanig tijdstip kan met betrekking tot 
verschill ende soorten van arbeid en verschil
lende categorieen van al'be iclers versch ill encl 
warden gestelcl. 

3. De artikelen 9, 10 en 22 tot en met 43 
treclen nochtans tegelijkertijcl in werking. 

4. Op het tijdstip, waarop in werking tre
den de artikelen 9, 10 en 22 tot en met 43, 
vervalt de Arbeidswet 1911. 

5. Het bepaalde bij artikel 9 geldt niet : 
a. voor kinderen, die op het in het vierde 

lid bedoelde tijdstip twaalf jaar oud en niet 
leerpl ichtig zijn, indien v66r dat tijdstip te 
hunnen aanz ien eene verklaring is afgogeven, 
als bedoeld in de slotzinsnede van ar t ikel 22, 
vierde lid, der Arbeidswet 1911 ; 

b . voor kinderen, die op het in het vierde 
lid bedoelde tijdstip der tien jaar oud en niet 
leerplichtig zijn; 

c. voor dertienjarige, niet leerplichtige kin
deren van het mannelijk geslachb, die dien 
leeftijd zullen bereikt hebben tusschen het in 
het vierde lid bedoelde tijclstip en een ander 
door Ons te bepalen tijdstip, hetwelk uiet 
later clan 1 Septembel' 1922 mag warden ge
steld. 

Behoort bij Koninklij k besluit van 17 Sep
tember 1930 (Staatsb lad n°. 388A). 

Mij bekend, 
De M inister van Arbeid, 

Handel en Nijverheid, 
T. J . V ersc huur. 

19 Septembe,· 1930. BESLUIT, strekkende 
tot vernietiging van het besluit van Ge
deputeer<le Staten van Friesland cl .cl. 16 
April 1930, 2de Afdeeling, n°. 14, waarbij 
ongegrond werd verkl aard het beroep, in
gesteld door J. A . Oosterveen, voorheen 
wonende te Jubb ega, gemeente Schoter
land van 26 Maart 1930, tegen het be
sluit van Burgemeester en Wethouders van 
Schoterland cl .cl. 17 Maart 1930, houden
de in t rekking van het aan appell ant ver
leende verlof voor den verkoop van alco
holhoudenden drank, anderen clan sterken 
drank. S . 389. 

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

Arbeid, H andel en Nijverheid van 30 Juli 
1930, n° . G.-1156. Afdeeling Volksgezond
heid en van Onzen Minister van Staat, Minis
ter van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
van 7 Augustus 1930, n°. 9194, afdeeling 
Binnenl andsch Bestuur; 

betreffende het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Friesland dd. 16 April 1930, 2e 
nfdeeling, n°. 14, waarbij ongegrond werd 
verklaard het beroep, ingesteld door J . A. 
Oosterveen, voorheen wonende te lttbbega, ge
meente S choterland, tegen het besluit van 
Burgemeester en Wethouclers van Schoterland 
dd. 17 Maart 1930, houdende intrekking van 
het aan hem verleende verlof voor den ver
koop van alcoholhoudenden drank, anderen 
cl an sterken drank ; 

Overwegende, da.t Burgemeester en Wet
houders van Schoterland bij besluit van 7 

December 1927 aan J . A. OosterveeL verlof 
hebben verleend voor den verkoop ;an a loo
holhoudenden drank, anderen dan sterken 
drank, in de hen clenkamer van het perceel 
J ubbega-Schurega, n°. 509 ; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wet
houders van Schoterlarul bij besluit van 17 
Maart 1!130, dit verlof hebben ingetrokken, 
daar volgens het bepaalde in artikel 39, eer
·te lid, onder 1 ° ., in verband met artikel 36 . 
ee rste lid , 2, onder 2°. a, der Drankwet, het 
verlof wordt ingetrokken o. a. wanneer d e ver
lofhouder binnen de laatste vijf jaren twee
maal onherroepelijk is veroordeeld · wegens 
een der feiten, omschreven in artikel 50. 
eerste lid, nos. 1, 3, 4, 7, 10 der Drankwet ; 

Overwegende, clat het bij Gedeputeerde Sta
ten van Friesland ingestelde beroep van J . A . 
Ooste rveen, door dit college bij besluit van 16 
April 1930, 2e afdeeling, n°. 14, werd onge
grond verklaard op grand van de overweging, 
dat Burgemeester en Wethouders van Scho
terland bij de intrekking van het verlof ge
heel overeenkomstig de wet hebben gehandeld ; 

Overwegende, dat de verlofhouder J . A . 
Oosterveen binnen de laatste vijf jaren welis
waa.r tweemaal zich aan een of meer der fei 
ten, omschreven in arti kel 50 , lid 1, onder 1 °. , 
3°. en 7°. der Drankwet heeft schuldig ge
maakt, maa.r dat hij voor de beide overtre
dingen eene transactie als bedoeld bij artikel 
74 van het Wetboek van Stra frecht heeft aan
gegaan ; 

Overwegende, dat artikel 36, eerste lid , 
onder 2°., laatste zin, der Drank-wet met on
herroepelijke veroordeeling a ll een gelijk stelt 
betaling van de opgelegde boete; 

Overwegende, clat bij toepassing van artikel 
74 van het Wetboek van Strafrecht geen 
sprake is van het betalen van een ,,opge
legde boete" ; 

Overwegende dat, waar J. A. Oosterveen 
niet onherroepelijk is veroordeeld, het beslui t 
van Gedeputeerde Staten van Friesland dd. 
16 April 1930, 2e Afdeeling, n°. 14, is in 
strijd met artikel 36, eerste lid, onder 2° ., a, 
der D rankwet eu derhalve is in strijd met de 
wet; 

Gelet op de Drankwet en op artikel 166 
der Provi nciale wf,t ; 

Den Raad van State gehoord {advies van 
den 26 Augustus 1930, n°. 81; 

Gelet op het na der rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, H andel en Nijverheid van 
den 9 September 1930, afdeel ing Volksgezond
heid, n°. 1329 G en van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenla ndsche Zaken en 
Landbouw van den 16 September 1930, af
deel ing Binnenlandsch Bestuur, n°. 11332 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 

Friesland dd. 16 April 1930, 2e afdeeling, 
n°. 14, waarbij ongegrond werd verklaard 
het beroep, ingesteld door J . A. Oosterveen, 
tegen het besluit van Burgemeester en Wet
houders van Schot erland dd. 17 Maart 1930, 
houdende intrekking van het aan hem ver
leende verlof voor den verkoop van alcohol
houdenden drank, anderen dan sterken drank, 
te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij . 
verheid is belast met de uitvoering van di t 
besluit, dat in het Staatsblad zal warden ge-
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plaatst en waarva n afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van S tate. 

.' s-Gravenhage, den 19den September 1930. 
WILHELMINA. 

V il Minister van Arbeid, H andel en N·ijverheid, 
T. J . V e r s c h u u r . 

De M inister van Staat, 
Ministe1· van Binncnlandsche Zaken 

en Landb ou w, 
Ru y s d e Be ere nb ro u c k. 

(Uitgeg. 7 Octob er 1930.) 

19 S epte,nber 1930. BESLUIT, houdende 
nadere aanwijzing van losplaatsen en kan
toren bedoeld bij artikel 4 der Suikerwet 
).924 (Staatsblad n°. 425 ). S . 390. 

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

:Financien va n 16 September 1930, n°. 64, In
voerrechten en Accijnzen ; 

Gezien artikel 4 der Suikerwet 1924 (Staats
blad n°. 425) en het Koninklijk besluit van 
14 Augustus 1897 (Staatsblad n°. 194) ; 
H ebben goedgevonden en verstaa n te bepalen : 

Met ui tbreiding van bovengenoemd Konink-
1 ijk besluit, worden, rnet ingang van de dag
teekening van <lit besluit, Dordrecht en M ep
pel aangewezen als lospl aatsen en kantoren 
bedoeld bij art ikel 4 der Suikerwet 1924 
(Staatsblad n°. 425) , doch M eppel ui tsluitend 
'voor zooveel betreft suikerhoudende vloeistof
fen. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van <lit beslui t, hetwel k in het 
Staa.tsblad zal worden gepl aatst. 

's-Gravenhage, den 19den September 1930. 
WILHELMINA. 

De Mi11iste1· van Financiifn, d e G ee r. 
( Uitgeg. 30 S eptem ber 1930.) 

20 Septembe1· 1930. BESLUIT tot schorsing 
tot 1 Maart 1931 van het bes! uit van den 
Raad der gemeente Didam, van 29 
Augustus 1930, waarbij benoemd is tot 
onderwijzeres aan de openbare lagere 
school Didam-kom Mejuffrouw J . G. M . 
Stork, thans onderwijzeres aan de open
ba re lagere school te W adenoijen. S. 391. 

Geschorst tot 1 M aart 1931. 

23 September 1930. KONil\TKLIJ K BESLUIT. 
(Gerneentewet Art. 213.) 
_ De onderhavige begrootingspost beoogt 
toepassing t e geven aa n eene verordening 
op het Jeenen van geld onder hypothecair 
crediet, welke ten doe! heeft het mogelijk 
te maken, dat weinig kapitaalkrachtige 
personen cen eigen woning verkrijgen van 
eene geschatte waarde van t en hoogste 
f 6000. Deze verordening laat t oe, dat gel-

. den worden verstrekt tot 85 % van de 
geschatte waarde va n het onderpand, in
dien deze niet meer dan f 4000 bedraagt. 
Bij een zooda nig percentage neemt de ge
meente een z66 belangrijk risico op zich , 
dat uit een oogpunt va n richtig fina ncieel 
beleid er bez waar t e~en bestaat, da t boven
dien nog de mogeliJkheid wordt geopend, 
dat de gemeente de gelden verstrekt tegen 

. een lager percentage dan waarvoor zij zelf 
moet leenen. · 

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

den R aad der gemeente B rummen tegen het 
beslui t van Ged. Staten van Gelderland van 
25 Maar t 1930, N °. 118, waarbij goedkeuring 
is ont.houden aan het raadsbeslui t van 24 Fe
bruari 1930 tot wijzig ing van de gemeentebe
grooting voor het dienstj aar 1930 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoord, adv ies van 20 
Augustus 1930, N °. 526 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat , Ministe r van Binnenl andsche Za ken en 
Landbouw, van 19 September 1930, N °. 11371, 
afdeel ing Binnenl a ndsch Bestuur; 

0 . dat het besluit van Ged. Staten steunt 
op de overweging, dat gelden op de begroo
ting worden uitgetrokken ter uitvoering van 
de bij raadsbeslui t va n 7 ovember 1929 vast
gestelde verorden ing op het leenen van geld 
onder hypotheca ir verba nd; dat volgens a rt. 
8, l e lid, van de gemelde verordening voor 
credietnemers, bedoeld onder art. 2, onder a . 
dier verordening, zal gelden eene rente, welke 
de rente, bepaald voor de Rijksvoorschot ten , 
ingevolge de Landarbeiderswet te verl eenen, 
in den re gel niet overtreft ; dat door deze be
pal ing de ,,mogelijkheid" niet is ui tgesloten, 
dat aa n deze credietnemers eene I age re rente 
in rekening zal worden gebracht da n de ge
meente zal hebben te vo ldoen voor de door 
·haa r gesloten leeningen ; dat het Gemeentebe
stum· van oordeel is, da t dat rte gen geen be
zwaar kan worden gemaakt, omdat de ge
meente ook gelden toelegt, wanneer zij a rbei 
derswoningen bouwt om te verhuren ; dat in 
deze redeneering niet ka n worden gedeeld. 
omdat in het laatste geval de ten laste der 
gemeente komende offers een gevolg zijn van 
de taak, die op de gemeente r ust om te voor
zien in de Volksh~ii svesting, tenvijl bij toe
passing van de verordening weini g kapitaal 
kracht ige personen tot huiseigenaa r worden 
gemaakt op kosten van de gemeente; dat 
voor <lit doeleinde geen fasten op de gemeente 
mogen worden gelegd, daar dit bui ten de 
bemoeienis van de gemeente geacht moet wor
den te l iggen; 

dat de R aad van Brummen in beroep aan
voert, dat, de gemeente ook gel den toelegt, 
wannt,ar zij a rbeiderswoningen bouwt om te 
verhuren ; da t de arbeiders, die h uurwoningen 
der gemeente bewonen, en landarbeiders, die 
een voorschot ingevol ge de La ndarbeiderswet 
hebben verkregen, in den regel ook geen ka
pi taalkrachtige personen zijn, en de verorde
ning, als slechts aan kapi taalkrachtige per
sonen hypotheek zou worden verleend, niet 
aan haar doe! zou beantwoorden ; dat het doe! 
dier verordening toch is, anderen dan land
arbeiders in de gelegenheid te stellen wonin
gen met grond in eigendom te verkrijgen, 
gelijk dit in de L anda rbeiderswet voor de 
landarbeiders is geregeld ; dat niet is aa n te 
nemen, waarom voor dit doe! geen lasten op 
de gemeente mogen worden gelegd, en waar
om dit buiten de bemoeienis der gemeente 
geacht zou moeten worden te liggen ; 

0 . dat de onderhav ige begroot ingspost he
oogt toepassi ng te geven aan de verordening 
op het leenen van geld onder hypothecair cre
diet, welke tot doe! heeft het mogelijk te ma
ken , dat ·weinig kapitaalkrachtige personen 
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een eigen woning verkrijgen van eene ge
schatte waarde van ten hoogste f 6000; 

dat deze verordening toelaat, dat gelden wor
den verstrekt tot 85 % van de geschatte waar
de van het onderpand, indien deze niet rneer 
dan f 4000 bedraagt; 

dat bij zoodanig percentage de gerneente 
een belangrijk risico op zich neernt; 

dat uit een oogpunt van richtig financieel 
beleid er bezwaar tegen bestaat, dat boven
dien nog de mogelijkheid wordt geopend, dat 
de gemeente de gel den verstrekt tegen een 
lager percentage clan waarvoor zij zelf moet 
leenen; 

dat mitsdien Ged. Staten terecht bezwaar 
tegen de onderhavige begrootingswij ziging 
hebben gemaakt; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

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

24 September 1930. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad der Nederlanden. 
Straatbelasting der gemeente Zandvoort. 

Al moge art. 8 der Verordening op de 
heffing eener straatbelasting in de gemeente 
Zandvoort van 22 Nov. 1927 niet gelukkig 
zijn geredigeerd, omdat krachteIJJl de daarin 
genoemde Wet op de Personeele Belasting 
1896 niet perceelen <loch gebruikers van 
perceelen warden aangeslagen, is de strek
king van <lit voorschrift, dat de Straatbe
lasting wordt berekend naar de huurwaarde 
van het perceel, zooals die voor den eersten 
grondslag van de Personeele belasting is 
bepaald en dat wel voor de voile huur
waarde, zulks met terzijdestelling van die 
bepalingen der wet op de Personeele be
lasting, volgens welke de huurwaarde 
slechts ten deele als belastbare hnurwaarde 
wordt beschouwd of verminderd. 

Volgens art. 242c der Gemeentewet is 
aan den gemeentelijken wetgever onder 
toezicht der Koningin overgelaten om de 
in <lit artikel bedoelde ,, bijdrage" met het 
oog op de plaatselijke omstandigheden te 
regelen en staat de vraag of hierbij de bil
lijkheid is betracht niet ter beoordeeling 
van den rechter. 

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

Burgemeester der gemeente Zandvoort, tegen 
de nitspraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe BelastiIJgen te Haarlem van 31 Jan. 
1930, betreffende den aanslag in de Straatbe
lasting der gemeente Zandvoort, over het jaar 
1928 opgelegd aan A. te X; 

Gezien de stnkken ; 
Gelet op de schriftelijke conclnsie van den 

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

0. dat het eerste lid van art. 8 der Verorde
ning op de heffing eener Straatbelasting in de ge
meente Zandvoort van 22 Nov. 1927, goedge
kenrd bij K. B. van 3 Fehr. 1928, n°. 4, luidt: 
,,De belasting wordt met inachtneming van bet 
in art. 9 bepaalde berekend naar de voile huur
waarde van het perceel, waarvoor het is aange-

slagen naar· den l en grondslag van de meer
malen gewijzigde wet van 16 April 1896 (Stbl. 
n°. 72)", terwij l in art. 9 het bedrag der belas
ting is bepaald ; 

dat belanghebbende in die straatbelasting 
over het jaar 1928 voor zeker perceel is aange
slagen naar een hnurwaarde van f 2010 tot een 
bedrag van f 200, welken aanslag de gemeente
raad bij beschikking op bezwaarschrift van 
21 Maart 1929 heeft gehandhaafd; 

dat belanghebbende voor den Raad van Be
roep heeft aangevoerd, dat weliswaar de hnnr
waarde van het perceel volgens art. 10, para
graaf l , der Wet op de Personeele Belasting, 
is gesteld op f 2010, <loch de aanslag in die be
lasting, met toepassing van art . 11, paragraaf 3, 
slotalinea dier wet, is geregeld naar een derde 
dier som, dns naar f 670, weshalve krachtens 
art . 8 der Verordening ook de Straatbelasting 
moet warden geregeld naar f 670 ; 

dat echter, is art . 8 bij den aanslag met juist
heid toegepast, dan niet gezegd kan worden, 
dat de Verordening voldoet aan den eisch van 
art. 242c der Gemeentewet, volgens welken de 
gemeente slechts een billijke bijdrage kan vor
deren, in de daarbij bedoelde kosten; 

0. dat de Raad van Beroep den aanslag heeft 
vernietigd, in hoofdzaak op de navolgende 
gronden: 

,,dat ingevolge de wet op de Personeele be
lasting 1896 niet perceelen warden aangeslagen 
<loch personen, wegens het gebruiken van hier 
te lande gelegen gebonwen enz. ; 

dat dns het eerste lid van art. 8 der Veror
dening voor letterlijke toepassing niet vat
baar is; 

dat den Raad geen met de woorden strek
kende nitleg van art. 8 mogelijk is gebleken ; 

dat toch, door het bedrag bedoeld in art. 10 
der Personeele belasting 1896 ten voile als basis 
voor de heffing te nemen, geweld wordt aange
daan aan de woorden ,,waarvoor het perceel is 
aangeslagen enz.", wijl de wet op de Personeele 
belasting een aanslag naar dat voile bedrag niet 
kent, terwijl bij aanneming van eene basis ver
kregen door het bedrag van art. 10 wet Per
soneele belasting, te verminderen volgens de 
artt. 11 en 13 dier wet of vol?ens een dier ar
tikelen, aan het woord ,,voile' geen beteekenjs 
wordt gegeven ; 

dat, waar dns door de woorden ,,waarvoor 
het perceel is aangeslagen" onmiskenbaar eenig 
verband wordt gelegd met den aanslag in de 
Personeele belasting, noch nit de geschiedenis 
der verordening, noch nit de andere woorden 
van art. 8 of nit de andere artikelen is vast te 
steilen waarin het gewilde verband bestaat; 

dat dns de wijze van heffing niet voldoende 
nit de verordening is af te leiden" ; 

0. dat als middel van cassatie werd opge
worpen: 

Schending of verkeerde toepassing van de 
artt. 240, 242c, der Gemeentewet, 147 der Grond
wet, 1-4 en 7-9 der voornoemde Vero dening; 

0. dat ter toelichting van dit middel wordt 
betoogd, dat de Raad van Beroep ten onrechte 
heeft geoordeeld, dat de wijze van heffing niet 
voldoende nit de verordening is af te leiden en 
deswege den aanslag heeft vernietigd ; 

0. dat de Hoage Raad zich met deze klacht 
vereenigt ; dat immers, al moge het hierboven 
aangehaalde voorschrift van art. 8 der Veror
dening niet zuiver zijn gesteld, omdat inderdaad 
krachtens de daarin genoemde wet, te weten de 



~4 S E P T E M B E R. 1980 

wet op de Personeele Belast ing 1896, niet per
ceelen w )rden aangeslagen, <loch gebruikers van 
parcealan, t ooh de strekki ng van dat voorschrift 
kannelijk is daze, dat de straatbelasting wordt 
berekend naai; de huurwaarde van het perceel, 
zooa ls die voor den eersten grondslag van de 
Personeele Belasting is bepaald, t erwijl, door
da t gesproken word t van de voile huurwaarde, 
buiten twijfel wordt gesteld, dat uitsluitend 
deze in aanmerking komt, zulks met terzijde
s telli ng van die bepalingen der wet op cl e Per
soneele Bela.sting, volgens welke de hunrwaarde 
slech ts ten deele als belastbare huurwaarde 
wordt baschouwd of de belastbare huurwaarde 
wordt verminderd ; 

da t uit daze opvatting der Ver ;irdening tevens 
volgt, dat de grond, waarop belanghebbende 
meent , d.at hij naar een t e hooge hnnrwaarde 
is aan5e, lagen, ondeugdelijk is; 

dat v l:>rts het bezwaar, hetwelk belangheb
bende vii ontleenen aan ar t. 242c der Gemeente
wet, hen niet kan ba ten, daar aan den gemeen
t elij ken wetgever onder t oezicht van de K onin
gin is overgelaten de .,bij drage" met het oog 
op de phatselij ke omstandigheden naar billlijk
heii te re~elen, en de vraag, of daarbij de bil
lijkhei1 is betracht , niet staat ter be::iordeeling 
van den rechter ; 

d at ech ter belanghebbende toch voor een t e 
hoog beirag is aangeslagen, omdat, blijkens 
a.rt . 9 der Venrdening, bij eene huurwaarde van 
f 1701- f 2101, het percentage bedraagt 9, zoo
c!at de aanslag had moeten worden vastgesteld 
op f l 0.90 : 

Vernietigt de bes treden uitspraak, zoomede 
• de beschlkki ng van den gemeenteraad en den 
daarbij gehandhaafden aanslag ; 

Verstaat, dat belanghebbende zal zijn aan-
geslagen tot een bedrag van f 180.90. (W.) 

24 September 1930. BERCHIKKI G van den 
H ;iogen R aad der ederlanden. 

Strr.1,r.1,tgeld iler gemeente A msterdam. 
Waar a rt. 1 der betrokken verordening 

tot heffing van straatgeld t e Amsterdam 
ongebouwde eigendommen te Amsterdam 
onder de heffing betrekt , indien zij, in de 
gcmeente, belenden aan een openbaren 
water weg, heeft de Raad van Beroep 
terecht onderzocht , of de Zuiderzee t er 
plaatse, w~ar de perceelen, ter zake waar
van de belasting is opgelegd, aan die zee 
belend 'n, een openbaar vaarwater is. 
Terecht is deze vraag ontkennend beant 
woord, nu beslist is, dat de Zuiderzee t er 
plaatse slechts bij uitzondering bevaren 
kan worden, daar het water daar zeer 
ondiep is, zoodat bevaring alleen bij gun
stige omstandigheden mogelijk is. 

E veneens heeft de Raad van Beroep met 
juistheid beslist, dat een perceel alleen dan 
over water uitgang heef t naar een open
baren wat.erweg, wanneer men van dat 
perceel, zoo vaak men dit belief t , a lt hans 
als regel, varende <lien openbaren water
weg kan bereiken. 

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

Directenr der Gemeentebelastingen te Am
sterdam, tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Dire te Belastin"en I, aldaar 
van 11 Maart 1930, bet reffende den aan de 

Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumen
ten in Nederland, gevestigd t e Amsterdam, 
over het belastingjaar 1927 opgelegden aanslag 
in het st raatgeld dier gemeente ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat -Generaal Besier, namens den P ro
cureur-Generaal, strekkende t ot verwerping van 
het beroep; 

0. da t de gemeente Amsterdam, krachtens de 
desbetreffende verordening, een plaatselijke be
lasting heft onder den naam van ,,Straatgeld"' en 
we!, blijkens art. 1, onder meer wegens onge
bouwde eigendommen, die aan openbare land 
of waterwegen in die gemeente belenden of 
daarop uitgang hebben; 

dat belanghebbende over het belastingjaat· 
1927 wegens eenige ongebouwde eigcndommen 
in die belasting is aangeslagen, omdat die per
ceelen deels zouden belenden aan, deels wtgang 
hebben op de Zuidcrz,1e, welke ter plaatse be
hoort tot het gebied der gemeente Amsterdam 
en aldaar zou zijn ee openbare wat erweg ; 

dat, nadat de aanslag bij beschikking op be
zwaarschrift was gehandhaafd, de Raad van 
Beroep bij de bestreden uitspraak die beschik
king en den aan•lag heeft vernietigd ; 

dat de Raad - na t e hebben vastgesteld , dat 
de Zuiderzee t er plaatse 1.eer ondiep en in den 
regel n iet bevaarbaar is zoodat a.Ileen onder 
gunstige omstandigheden de producten, ri et en 
hooi, k unnen worcJ en weggevocrd - daartoe 
heeft overwogen : 

.,dat onder een openbaren waterweg moet 
worden verstaan een openbaar vaarwater, waar
langs dus het, openbaar verkeer t e water plaats 
grijpt, alt hans kan plaat.s hebben ; dat men 
van een zeer ondiep water. dat alk en bij gun
stige omstandighecJ en kan worden bevaren, niet 
kan zeggen dat daa rover het openba11,r verkeer 
t e water kan plaats hebben, zoodat een dergelijk 
water niet cen openbare waterweg kan worden 
genoemd; 

dat hieruit, in verband met de vaststaande 
feiten , volgt dat, naar het oordeel van den Raad, 
de Zuiderzee, t er plaatse waar de onderha vige 
perceelen daaraan, gedeoltelij k, grenzen, niet 
als een openbaar vaarwa ter is t e beschouwen, 
zoodat om die reden ook niet kan worden be
weerd, dat de perceelen , gedeeltelijk, belenden 
aan een openbaren waterweg ; 

dat derhalve overblijft t e onderzoeke" of wel
licht de perceelen uitgang hebben op een open
baren waterweg ; 

dat in <lit opzioht alleen in aanmerking zou 
kunnen komen een eventueele uitgang naar dat 
gedeelte van de Zuiderzee, hetwelk wel als 
openbare waterweg is t e beschouwen, terwijl 
in verband met de plaatsf,Jijke omstandigheden 
a.Ileen aan een uitgang over water kan worden 
gedacht; 

dat nu van een perceel alleen dan kan worden 
gezegd dat het over water uitgang heeft naar 
een openbaren waterweg, wanneer men van dat 
perceel, zoo vaak men zulks belieft, althans als 
regel, varende <lien openbaren waterweg kan 
bereiken; 

dat hleruit, in verband met de vaststaande 
feiten, volgt, dat de onderhavige perceelen een 
uitgang naar een openbaren waterweg niet 
hebben" · 

0. dat' als middel van cassatie wordt opge
worpen : 



26 S E P 'l' E M B E R. 798 

Schending of verkeerde toepassing van art,. 
242c der Gemeentewet,, in verband met de a rtt. 
1,. 7, 8 en 9 van de Verordening op de hefting 
van straatgeld der gemeente Amsterdam, welk 
middel, blijkens de toelichting, bevat de vol 
gende grieven : 

I. dat de Zuiderzee, die, naar de Raad van 
Beroep vaststelt, als zoodanig een openbare 
waterweg is, over haar geheele oppervlakte, en 
<lus ook aan de kust als een openbare water
weg behoort te worden aangemerkt ; dat voor 
een openbaren waterweg niet veroischt is, dat 
hii over zijn geheele breedte steeds en onder 
alle omstandigheden kan worden bevaren ; dat 
<lus het feit, dat de Zuiderzee ter plaatse, waar 
de onderhavige perceelen gedeeltelijk aan haar 
belenden, voor vaartuigen beladen met hooi en 
riet alleen bevaarbaar is bij vloed of gunstige 
windrichtmg, haar het karakter van openbaren 
waterweg n.iet ontneemt ; dat clan ook de Raad 
van Beroep, beslissende, dat de perceelen, ge
deeltelijk, niet belenden aan een openbaren 
waterweg, de woorden ,,openbare watorweg" 
Yan wet en verordening te beperkt heeft op
gevat; 

II. dat de Raad van Beroep, beslissende, 
dat van een perceel alleen clan kan worden ge
zegd, dat het over water uitgang heeft naar een 
openbaren waterweg, wanneer men Yan dat 
pereeel, zoo Ya-ak men zulks belieft, althans 
als regel, varende dien openbaren waterweg kan 
bereiken, geweld aandoet aan de woordcn ,,uit
gang hebben" van wet en Yerordening, die niet 
eischen, dat men a ltijd en wnder eenig bezwaar 
Yan een perceel Yarende den openbaren water
weg kan bereiken, doch alleen, dat, een perceel 
nitgang heeft op iien openbaren waterweg; dat 
zu lks nu hl,t geval is, wanneer men een perceel 
ten behoeve zijner exploitatie rleegt te bert>iken, 
zonder iemands rechten te krenken, van den 
openbaren weg af, zonder daarbij gebruik te 
maken van een anderen, tuRschengelegen, voor 
bet openbaar verkeer openstaanden land - of 
waterweg; 

0. omtrent de eerste grief : 
dat art. 1 der Verordening. in overeenstem

ming met a.rt . 242c der Gemeentewet, ongP
bouwde eigendommen onder de heffing betrekt, 
indien zij, in de gemeente Am$terdam, belenden 
aan een openbaren waterweg ; 

dat, ter heantwoording van de vraag of zulks 
met de onderhavige perceelen het geval is, de 
Raad van Beroep dus moest onderzoeken, gelijk 
zij deed, of de Zuiderzee een openbaar vaar
water is ter plaatse, nameljjk daar, waar, in de 
gemeente Amsterdam, de perceelen , gede11ltelijk, 
aan de Zuiderzee belenden ; 

dat de Raad van Beroep aan een openbaren 
waterweg niet den eisch hePft i,esteld, zooals 
in de toclichting wordt aangenomen, dat hij 
steeds en onder alle omstandigheden bevaar
baar is, doch heeft bcslist, dat d.e Zniderzee ter 
plaatse niet een openbare waterweg kan worden 
genoemd, omdat aldaar de bevaarbaarheid uit
zondering is, immers het water a!daar zcer on
<liep is en alleen bij gunstige omstandigbeden 
kan worden bevaren ; 

dat bij deze beslissing aan de woorden .,open 
bare waterweg" ,-an ~et en verorden.ing een 
niet te bepnkte, doch juiste beteeken.is is toe
gekend; 

dat de grief derbal ve niet tot cassntie kan 
leiden: 

0. dat zulks eveneen het geval is met de 
tweede grief ; 

dat tocb, claargelaten, dat niet beslist is, dat 
het gedeelte der Zuiderzee, hetwelk we! als 
openbare waterweg is te beschouwen, nog tot 
het gebied der gemeente Amsterdam behoort; 
de Raad van Beroep ook geenszins heeft. be
slist, dat men ,·an bedoeld gedeelte de per'. 
ccelen ten behoeve der exploitatie .pleegt te 
bereiken en al evenmin voor het hebben ·van 
een uitgang over water op een openbaren water
weg den eisch beeft gesteld, dat men van ecn 
perceel ten alien tijde zonder bezwaar den open 
baren waterweg varende moet kunnen bereiken ; 

dat daarentegen de Raad van Beroep slechts 
als vereischte uit, dat men zulks a lthans in den 
regel zal kunnen doen ; 

dat dit wederom eene juiste opvatting i.;!, 
waardoor aan de woorden ,,uitgang hebben .)p", 
van wet of verordening geen gcweld wordt aan
geclaan; 

Verwerpt het beroep. (W.) ·, 

26 September 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

De opvatting van het gemeentebestuur; 
krachtens welke in art. 72 met ,,de Jeer
en hulpmiddelen" slechts zij , bedoeld die 
leer- en hulpmicldelen, welke tevens het 
karakter van een meubelstuk dragen, vindt, 
noch in de woorden, noch in de geschiedenis, 
der wet stenn. Ook scboolboeken moeteIJ. 
tot de leermiddelen worden gerekend t e 
behooren. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op bet beroep i ngesteld door 

Burgemeester en Wethouders van Venlo tegen 
bet beslui t van Ged. Staten van Limburg van 
9 Mei 1930, La. 4092/5 X, 2e Afdeeling, waar
bij , met vernietiging van h et bes luit van den 
Raad dier gemeente van 26 F ebruari 1930, 
N °. 20/5-6, 4e Afdeeling, is bepaald, dat de 
door het Bestum der Vereeniging tot oprich
ting en instanclho11ding van schol en met den 
Bijbel te Yenlo , overeenkomstig art. 72 de r 
Lager-Onderwijswet 1920 gevraagde medewer
king voor het aanschaffen van diverse lecr
m i<ldelen ten behoeve van de onder zijn be
st.uur staande ~rhool aldaar, al snog moet wo r
den verleend; 

Den R aad van State, Afdeel ing voor de Ge
sch illen van Bestuur, gehoord, ad vies van 10 
September 1930, N °. 569; 

Op de voor<lracht van Onzen Minister van 
Ondenvijs, Kunsten en Wetcnschappen va11 22 

, 8eptember 1930, N °. 14263, a fdeeling Lager 
Onderwij s Financieel ; 

0. da t de Raad cler gemeente Venlo bij be
sluit van 26 F ebrnari 1930 afwijzend beeft be-

1 scbikt op het verzoek Yan het bovenvermeld 
1 school b'estuur, om ingevolge art. 72 der Lager 

Ondenvijswijswet 1920 een bedrag van f 330.40 
beschikbaar te stell en voor het aanschaffen 
van diverse leermiddelen voor de school , uit 
overweging, dat volgens art. 72 der Lager 
Onderwij swet 1920, een bijzonder schoolbestuur 
aan den gemeenteraad o. m . kan verzoeken de 
11oodige gelden uit do gemeentekas te mogen 
ontvangen om ,,nie11we schoolmeubelen, de 
leer- en hulpmiddelen daaronder begrepen" , 
aan te schaffen ; dat volgens art. 101, 5e lid , 
juncto art. 55/, dier wet, de gemeente , op de 
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wijze door on met inachtneming van de nadere 
voorschriften ter uitvoering van deze artike
len vastgesteld, over elk dienstjaar aan d.e 
bijzondere schoolbesturen heeft te vergoeden 
de kosten van ,,het aanschaffen en onderhou
den van schoolboeken, leermiddelen en school
behoeften"; dat, indien onder de bewoordin
gen van art. 72: ,,nieuwe schoolmeubelen, de 
leer- en hulpmiddelen daaronder begrepen", 
mede zijn te verstaan ,,school boeken en school
behoeften", zoowel art. 72 a ls art. 101 ten 
aanzien van elke aanschaffing van schoolboe
ken voor bijzondere scholen toepassing kan 
vinden en de keuze orn trent den te volgen 
weg bij de school besturen berust; dat deze 
opvatting onmogel ij k juist ka n zijn, gezien het 
verschil in redactie tusschen art. 55/, waarin 
de e~hool boeken en schoolbehoeften naast . de 
leermiddelen worden genoemd, en art. 72, 
waarin alleen van leer- en hulpmiddelen 
sprake is; dat veeleer moet worden aange
nomen, dat op grond van het verschi l in re
dactie tusschen art. 55/ der "\'Vet, waa rin wordt 
gesproken van ,,leermiddelen" wnder meer, 
en art. 72, l e lid , dier wet, in we! k artikel 
tusschen de woorden ,,schoolmeubelen" en ,,de 
leer- en hulpmiddelen" door het woordj e 
,,daaronder" een onverbrekelijk verband is 
gelegd, in laatstgenoemd artikel zijn bedoeld 
die leermiddelen, die tevens het karakter dra
gen van een meubelstuk, zooals b.v. een 
schoolbord, een globe, een telraam, enz., doch 
die in het gewone spraakgebruik niet onder 
,,schoolmeubelen" zijn te rangschikken, a l
thans bij het ontbreken van de woorden ,,de 
leer- en hulpmiddelen daarpnder begrepen" 
in art. 72, le lid, twijfel kan ontstaan, of de 
hierin genoemde en bedoelde leermiddelen on
rler het woord ,,schoolmeubelen" we! zouden 
begrepen zijn en dat de ,, leermiddelen", die 
hilt karakter ,·an ,,meubelstuk" a bsoluut mis
sen, zooals natuurkundige instumenten, toe
stellen, enz., in art. 55/ zijn bedoeld en in 
ieder geval uit de vergoeding ex art. 101 der 
wet dienen te wordon beko tigd; dat deze op
vatting, ook bezien in het lich t van Ons be
sluit van 25 Juni 1927, N °. 40, hetwelk de 
gemeente verpli cht, de kosten van aanschaf
fing van leermiddelen voor hunn openbare 
soholen (uitgezonderd schoolmeubelen), ook 
die, we! ke als buitengewone zijn te beschou
wen, n.l. die, aan te sohaffen ingeva l van 
stichting van nieuwe of uitbreiding van be
~taande scholen, invoering van eene nieuwe 
leermethode, enz., in aanmerking te brengen 
bij de berekening van het bedrag de,· vergoe
ding ex art. 101 der wet jaarlijks aan de bij 
zondere scholen ui t te keeren, niet a ll een met 
de letter, maar ook met den geest der wet het 
meest overeenkomt; dat op grond der hier
voor genoemde v01·plichting der gemeentebe
sturen, de financieele gelijkstelling van het 
bij zonder met het openbaar onderwijs - die 
z. i. nimmer kan le iden tot bevoorrechting van 
het bijzonder onderwijs boven het openbaar -
e ischt, rlat de bijzondere school besturen de 
kosten van aanschaffing van schoolboeken en 
schoolbehoeften ui t de vergoeding ex a rt. 101 
bestrijden; dat immers, indien zulks niet het 
geval is, het bijzonder onderwijs een geldelijk 
voordeel zou verkl'ij gen boven het openbaar 
onderwijs; dat derhalve het verzoek, waar het 
h ier betreft de aanschaffing van schoolboeken, 

onz., a lthans nie t van leenniddelen, die tevens 
het ka1·akter van schoolmeubel dragen, niet 
mag worden ingewilligd; 

dat, nadat he t schoolbestuur daartegen bij 
Gedeputeerde Staten van Limburg in beroep 
was gekomen, deze bij hun besluit van 9 Mei 
1930, 2e afdeeling, La. 4092/5 X , met vernie
tiging van het raadsbesluit, het beroep ge
grond hebben verklaa rd en hebben bepaald, 
dat de vereischte medewerking door den R aad 
1noet worden ve rl eend, daarbij o. a. overwe
gende, dat art. 72 der Lager-Onderwijswet 
1920, zooals dit is gewijzigd bij de wet van 16 
F'ebrnari 1923, S. 38, aan het bestuur eener 
rechtspersoonlijkheid bezittende instelling of 
vereenig ing het rncht toekent, aan den ge
rneenteraad gelden aan te vragen, benoodigd 
o. a. voor de aanschaffing van nieuwe school
meubelen, de leer- en hulpmiddelen daaronder 
begrepen; dat, wat de aanschaffing vau 
school boeken bet re ft, vol gens de opvatting, 
welke ten grondslag ligt aan Ons besluit van 
20 September 1928, S. 376, onder leermidde
len mede zijn begrepen schoolboeken en dat 
het tegendeel niet kan worden afgele id uit het 
feit, da t in art. 72 niet is overgenomon de ter
minologie van art. 55, onder / der wet, waat· 
naast de le_ermiddelen de schoolboeken afzon
derlijk zijn genoemd; dat, indien de hiervoren 
vermelde opvatt ing van den R aad omtrent de 
in art. 72 der wet voorkomende woorden 
,,n ieuwe schoolmeubel en, de leer- en hulprnid
delen daaronder begrepen" juist zoude ziju, 
en uit het woord ,,daaronder" dus zou moeten 
worden afgeleid, dat de leer- en hulpmiddelen, 
in dit wetsartikel bedoeld, tevens schoolmeu
belen zouden moeten zijn, de toevoeging ,,de 
leer- en hulpmiddelen daa ronder begrepen", 
geheel zinledig zoude zijn; dat, daar niet ge
bleken is, dat door de aanschaffing van de 
bedoelde leermiddel en de normale eischen, aan 
het geven van lager onderwijs te stellen, zul 
Jen worden overschreden, de Raad mitsdien 
ten onrechte de gevraagde medewerking heeft 
geweige rd, zoodat het ingestelcl beroep ge
grnnd client te worden verklaard; 

dat van di t besluit van Geel. Staten Burge
meester en Wethouders van Venlo, daartoe 
door den gemeenteraad gemacht igd, bij Ons 
in beroep zijn gekomen, aanvoerende, dat i11 
a rt. 55/ der wet wordt gesproken van ,,lee r
middel en" zonder meer, terwijl in art. 72, l e 
I id, der wet tusschen de woorden ,,schoolmeu
belen" en ,,de lee r- en hulpmiddel en" door 
het woordje ,,daarouder" een onverbrekelijk 
verband is ge legd; ,:!at derhalve in art. 72, 
le lid , zijn bedoeld die leermiddel en, die te
vens het karakter dragen van een meubelstuk, 
zooal s bijv. een schoolbord , een g lobe, een tel 
raam euz., doch die ' in het gewone spraakge
bruik niet onder ,,schoolrneubelen" zijn te 
rangschikken, althans bij het ontbreken van 
die woorden ,,de leer- en hulpmiddelen daar
onder begrepen" in art. 72, l e lid, twij fe l zou 
ontstaan, of de hierv66r genoemde en bedoelde 
leermiddelen onder het woord ,,schoolmeube
len" wel zouden begrepen zijn, en dat de 
,,leermiddelen", die het karakter van ,,meu
belstuk" absoluut missen, zooals natuurkun
dige instrumenten, boeken, enz., in art. 55/ 
zijn bedoeld en in iecler geval uit de vergoe
ding ex art. 101 der wet dienen te worden 
bekostigd; dat, daar de onderwerpelijke aan-
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vraag betrekking heeft op diverse leermidde
len, die niet het karakter van een meubelstuk 
dragen, art. 72 der wet h. i. niet va n toepas
sing is en de gemeenteraad op het verzoek 
h. i. terecht a fwijzend heeft beschikt ; 

0. dat de opvatting van het appelleerend 
gemeentebestuur, krachtens welke in art. 72 
der Lager-Onderwijswet 1920 met ,,de leer- en 1 
hulpmiddelen" slechts zijn bedoeld die leer
en hulpmiddelen, welke tevens het karakter 
van een m eubelstuk drage n , noch in de woor
den, noch in de geschiedenis van het tot stand 
komen van de wet steun vindt; 

dat o. a. ook schoolboeken moeten gerekend 
worden tot de leermiddelen, als in dat wets
artikel bedoeld, te behooren, en dat het tegen
deel niet kan worden a fgeleid uit het feit, dat 
in art. 72 niet is overgenomen de terminologie 
van art. 55, onder /, der wet, waar naast de 
leermiddelen de schoolboeken afzonderlijk zijn 
genoemd; 

dat dus, nu blijkens de stukken de aanschaf
fing van de leermiddelen de eischen, aan het 
geven van lager onderwijs te stellen niet over
schrijdt, Ged. Staten terecht hebben beslist, 
dat de gevraagde medewerking a lsnog behoort 
te worden verl eend ; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

Wetenschappen is belast enz. (A. B.) 

27 S eptem ber 1930. BESLUIT tot tijdelijke 
afwijking en wijziging van Ons besluit 
van den 12den December 1922 (Staats
blad n°. 670), tot vaststell ing van voor
schriften omtrent het houden van bevol. 
kingsregisters, en van het Koninklijk be
sl uit van 27 Juli 1887, (Staatsblad n°. 
141), sedert gewijzigd, regelende de ver
pl ichting der ingezetenen tot het doen 
van aangifte voor de bevolkingsregisters. 
S. 392. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 8 Juli 1930, n°. 7964, Afd. 
B.B. ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 Augustus 1930, n° . 9) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemrlen Minister van 17 September 1930, 
n°. 11238, Afd. B.B.; 

Gelet op de wet van 17 April 1887 (Staats
blad n°. 67) en op artikel 140 van de Ge
meentPwet; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen de volgende voorschriften 

omtrent het houden van bevol kingsregisters 
gedurende den t ijd van eene proefneming met 
gezi nspersoonskaarten: 

AFDEELJNG I . 
Algemeene bepa!Jngen. 

Art. 1. Voor de toepassing van dit besluit 
wordt verstaan onder: 

a. ,,Onze(n) Minister'' : de Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw; 

b. ,,l nspectie": de Inspectie van de bevol
kingsregisters; 

C. ,,gezin": 
1. de samenwonende echtgenooten, even

tueel met de inwonende ongehuwde ki nderen ; 
2. de met zijne (hare) ongehuwde kinde

ren samenwonende man of vrouw; 
d. ,,samenwoning": elk geval, waarin per

sonen op andere wijze, clan onder c bedoeld, 
eene huishouding vormen : 

e. ,.hnnfrl": 
1. in het geval, bedoeld onder c, 1, de 

man; 

2. in het geval, bedoeld onder c, 2, de man 
of de vrouw; 

3. in het geval , bedoeld onder d, indien 
het de huishouding betreft van een ma n en 
een vrouw, de man en indien het betreft de 
huishouding van een of meer mannen en/of 
een of meer vrouwen de man of de vrouw, 
die als ioodan ig is aangewezen. In het geval 
eene aanwijzing, a ls hiervoren bedoeld, niet 
heeft plaats gehad, wordt voor de toepassing 
van <lit besluit de oudste in leeftijd voor 
hoofd gehouden; 

f . ,,kinderen": de eigen kinderen van het 
hoofd, a lsmede de stief. en pleegkinderen; 

g. ,,stiefkind": de in een gezin levende 
persoon, die in den eersten graad van bloed
venvantschap in de nederdalende linie staat 
a ll een tot die(n) der tegenwoordige echtge
nooten, die niet het hoofd is, dan we! tot den 
man of de vrouw, met wie(n) hetzij het hoofd 
of <liens echtgenoote, hetzij een ( e) vo rige 
echtgenoot(e) van het hoofd gehuwd is ge
weest; 

h. ,,pleegkind": ieder persoon, niet zijnde 
een stiefkind, die door het hoofd in zijne wo
ning als een eigen kind wordt onderhouden 
en/of verzorgd ; 

i. ,,afzondcrlijk levend persoon": ieder, 
die niet dee! uitmaakt van een gezin of van 
eene samenwoning; 

j. ,,proe/gemeente": elke door Onzen Mi
TJister ingevolge artikel 3 van dit besluit aan
gewezen gemeente; 

k. ,,kaart": de gezinspersoonskaart, waar
van het model als bijlage I bij dit besluit is 
gevoegd; 

l . ,,verhuiskaart" : het biljet of de kaart, 
waarvan het model a ls bijlage II bij dit be
sl uit is gevoeg<l. 

2. In het tweede lid van artikel 1 van Ons 
besluit van 12 December 1922 (Staatsblad n°. 
670) worden de woorden ,,tot einde 1930" 
vervangen door: totdat daaromtrent nader is 
bepaald. 

3. 1. Onze Minister wijst de gemeenten 
aan, in we! ker bevolkingsboekhouding met de 
kaart eene proef zal worden genomen. Voor 
ieder der aangewezen gemeenten. wordt te
vens aangegeven, of het bevol kingsregister in 
zijn geheel clan we! voor een bepaald gedeel
te in de proef zal worden betrokken. 

2. Onze Minister brengt de namen der 
proefgemeenten, met aanduiding voor elk van 
het dee! van het bevol kingsregister, hetwelk 
in de proef betrokken is, ter kennis van alle 
gemeen tebestu ren. 

4. Onze Minister bepaalt wanneer en in 
hoever de proefneming zal aanvangen, als
mede het tijdvak, gedurende hetwelk de proef
neming zal plaats hebben. 
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AFDEELING II. 

Voorschrlften voor de proefgemeenten. 
HOOFDSTUK 1. 

l nleidende bepalingen. 
5. Voor zooveel de in artikel 3 bedoelde 

proef betreft, worden gedurende het in ar
tikel 4 van dit besluit bedoelde tijdvak de 
artikel en 1, 10, 11 , 12, 14, eerste lid, 15, 
eerste lid, 16, eerste lid, sub a, 17, 18, 19, 
22, 23, 24, 25, tweede lid, en 28 van Ons 
besluit van 12 December 1922 (Staatsblad 
n°. 670) vervangen door de hierna volgende 
artikelen 6 tot en met 62. 

6. In elke gemeente wordt door het ge
meentebestuur een bevol kingsregfister gehou
den, dat, onverminderd de bepalingen van 
de artikelen 29 en 30 van Ons besluit van 12 
December 1922 (Staatsblad n°. 670), voor de 
toepassing van dit besluit wordt geacht te 
bestaan uit: 

a. een persoonsregister; 
b. een archiefregister. 

HOOFDSTUK 2. 

Van het persoonsregiste1·. 

§ 1. Van den aanleg. 
7. 1. Het persoonsregister omvat de kaar

ten van alle personen, die in de gemeente 
werkelijke woonplaats hebben. 

2. Gebruik van andere kaarten, dan die 
welke door het Rijk kosteloos ter beschikking 
warden gesteld, is verboden. 

3. Vervanging of vernieuwing van eene 
kaart geschiedt slechts in de gevallen, ge
noemd in en volgens de regelen van dit be
sl uit. 

4. De bepaling van het eerste lid van dit 
artikel is, indien een gedeelte van het bevol
kingsregister in de proef betrokken is, slechts 
op dat dee! van toepassing. 

8. Voor elken persoon mag slechts een 
kaart bestaan, we] ke in het bezit moet zijn 
van het bestuur der gemeente van de werke
lijke woonplaats. 

9. Omtrent iederen persoon wordt op de 
kaart het volgende vermel d: 

b1J 3) sub a. geslachtsnaam; 
bii 3) sub b. de voornamen; 
bij 4). dag, m.aand en jaar van geboorte, 

alsm ede de geboortegemeente. 
Onze Minister wijst de gemeenten aan, bij 

welker naam die der provincie moet worden 
vermeld , overeenkomstig de aan te geven af
korting. Desgewenscht kan het onderdeel der 
gemeente, waarin de geboorte plaats had, er 
bij worden vermeld. 

Indien de geboorteplaats buiten Nederland 
is gelegen, wordt de naam van het land steeds 
vermeld: 

bij 5). nationaliteit . De aanduiding ge
schiedt voor een Nederlander door ,,Ned"; 
voor een Nederlandsch onderdaan, bedoeld bij 
de wet van 10 Februari 1910 (Staatsblad n°. _ 
55), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 
Mei 1929 (Staatsblad n°. 258), door ,,Ned. 
Ond"; en voor ieder ander door ,,Vreemd". 
Bij wijziging der aanduiding wordt de reden 
daarvan aangegeven; 

bij 6). kerkgenootschap of vereeniging met 
19:JO 

godsdienstig doel, ·aan te geven overeenkom
stig de in het 3e lid onder f van artikel 24 
van Ons besluit van 12 December 1922 (Staats
blad n°. 670) genoemde afkortingen; 

bij 7) . door Onzen Minister te bepalen ge
gevens betreffende de uitvoering van wette
lijke voorschriften; 

bij 8). de voornarnen, dag, maand en jaar 
cler geboorte en geboortegemeente van den 
v ade1·· 

gesl~chtsnaa1n, cle voornamen, dag, maancl 
en jaar van geboorte en geboortegemeente van 
cle moecler; 

bij 9). van de(n) eerste(n) en volgende(n) 
echtgenoot( e) (n) onderscheidenlijk: 

bij 3) a, b, enz. geslachtsnaam; 
bij 10) a, b, enz. de voornamen; 
bij 11) a, b, enz. dag, maand en jaar der 

geboorte; 
bij 12) a, b, enz. geboortegemeente; 
bij 13) a, b, enz. dagteekiming waarop, en 

gemeente waar het huwelijk voltrokken werd; 
bij 14) a, b, enz. dagteekening der huwe

lij ksontbinding; 
bij 15) a, b, enz. huwelijksontbinding; ver

melding van O bij overlijden van de(n) echt
genoot(e); van S bij echtscheiding en bij 
ontbinding na 5-jarige scheiding van tafel en 
bed; van A bij ander huwelijk, enkel in het 
geval, bedoeld bij artikel 550 Burgerlijk Wet
boek en van N bij nietig verklaring, 

bij 16) a, b, enz. de plaats van overlijden 
van de(n) echtgenoot(e) of de gemeente, waar 
het vonnis der huwelijksontbinding is inge
schreven en bij nietig verklaring de aandui
ding van de rechterlijke beslissing; 

bij 17) a, b, enz. dagteekening van de aan
gifte van het vertrek van de(n) echtgenoot(e) 
uit het gezin; indien de echtgenoot( e) naar 
eene andere gemeente is vertrokken, tevens 
te vermelden den naam dier gemeente; 

bij 18). ambt, beroep, bedrijf of betrekking; 
bij 19) . bij de uitoefening van eenig be

roep of bedrijf: h (hoofd), wanneer het voor 
eigen 1·ekening of voor rekening van een an
der wordt uitgeoefend en o (ondergeschikt); 

bij 20). er kenning, wettiging, ontkenning 
wettigheid, voornaamsverandering of naams
verandering. 

Vermeld wordt van een Koninklijk Be
sluit: dagteekening en nummer, en van een 
akte of vonnis: dagteekening en door wien 
de akte is verleden of door wien het vonnis 
is gewezen; 

bij 21). onverminderd het bepaalde bij 22). 
onder b, dagteekening, waarop de aangifte 
van vertrek uit- of verhuizing binnen de ge
meente is gedaan; 

bij 22). de gemeente, waarheen de werke
lijke wonnplaats is overgebracht en de ach
tereenvolgende adressen in die gemeente. 

Bij aanleg van eene kaart wordt vermeld: 
a. indien de persoon niet sedert zijne ge

boorte in de gemeente woonachtig is: de 
plaats, vanwaar hij is gekomen; 

b. de gemeente van aanleg, benevens, in 
het geval onder a, bij 21), de datum van 
vestiging; 

c. het adres in de gemeente op het tijd
stip van aanleg, zoo noodig aangevuld met 

51 
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eene korte aanduiding omtrent dengene, bij 
wien de persoop inwoont; 

bij 23). elke aanteekening, welke door het 
gemeentebestuur wenschelijk wordt geacht; 

bij 24). gemeente en dagteekening van over
lijden, nummer der overlijdensakte en naam 
van den geneesheer, die de verklaring be
doeld in artikel 5 van de wet van 1 Juni 1865 
(Staatsblad n°. 60) heeft onderteekend, of 
die de doodscho'llw heeft ve,-richt. 

bij 35). elke aanteekening, welke ingevolge 
dit a,·tikel of ingevolge artikel 11 moet wor
dcn getteld en waarvoor in de aangewezen 
kolom of rubriek geen ruimte meer beschik
baar is. 

In de betreffende kolommen en rubrieken 
wordt alsdan duidelijk naar elkander verwe
zen. 

10 . De kaart, waarop de rubriek 26 is in
gevuld, wordt aan de voorzijde in den linker
bovenhoek tusschen de beide vertikale lijnen 
blauw gemaakt. 

11. Op de kaart van het hoofd van een 
gezin wordt omtrent elk der kinderen ver
meld: 

bij 27). indien het niet meer tot het gezin 
behoort: 

A. (indien het kind afwezig is); 
H. (indien het kind gehuwd is); 
0. (indien het kind overleden is). 
Aan de letter wordt toegevoegd de datum 

van aangifte van verhuizing, die van het hu
welijk, dan we! die van het overlijden. 

Wanneer het kind naar eene andere ge
meente vertrokken, dan we! elders overleden 
is, wordt tevens de naam dier gemeente ver
meld. Bij huwelijk van eene dochter word! 
ook vermeld met wien zij gehuwd is. 

bij 28). geslachtsnaam; 
bij 29). de voornamen; 
bij 30). dag, maand en jaar der geboorte; 
bij 31). geboortegemeente; 
bij 32). verhouding tot het hoofd, door aan. 

duid ing: z = zoon, d = dochter, st.z = stief
zoon, st.d = stiefdochter, pl.z = pleegzoon er, 
pl.d = pleegrlochter; 

bij 33 l. eene door Onzen Minister te bepalen 
aanduiding betre/fende kerkgenootschap, na
tionaliteit of beroep; 

bij 34). elke aanteekening, welke door het 
gem ecntcbestuur wenschelijk wo-rdt geacht. 

12. 1. Op de kaart van een gezinslid, dat 
geen hoofd is, wordt bij 2) de betrekki ng var 
het gezinshoofd tot de op d ie kaart vermeld& 
persoon aangeduid met een der woorden: 
vader, moeder of man en bij stief- en pleeg
kinderen met: 

ges lachtsnaam, 
den eersten voornaam en 
de eerste letter van elk der volgende voor

namen van het hoofd op wiens kaart dat ge
zinsl id voorkomt. 

2. De in l id 1 bedoelde aan.duiding wordt 
doorgehaa ld met uitwischbaar potlood, indien 
de persoon niet meer tot dat gezin behoort, 
zonder dat blijkt, dat hij tot een ander gezin 
is komen te behooren . Is dit laatste we! het 
geval, dan geschiedt de doorhaling met inkt; 
de in lid 1 bedoelde aanduiding moet dan op 
nieuw plaats hebben. 

13. 1. De invull ing der gegevens op de 
kaart bij 3) tot en met 5), 8) tot en met 13) 

en bij 28) tot en met 32) en de daarin aan te 
brengen wijzigingen of aanvull ingen geschic
den door middel van eene schrij fmach ine, 
voorzien van duidelijke letter- en cij ferteekens. 

2. Slechts in uitwischbaar potloodschrift 
mogen gesteld warden de aanteekeningen bij 
17) en bij 27), indien het niet betreft huwe
lijk of overlijden, alsmede die bij 23 ) en 34). 

3. De overige gegevens met de daarin aan 
te brengen wijzigingen of aanvull ingen, kun
nen geheel of gedeeltelijk in du idelijk lees
baar handschrift in inkt, in machi neschrift. 
of door afstempel ing worden vermeld. 

14. Het voor het beschrijven der .kaarten 
te bezigen inktlint moet voldoen aan de daar
voor door Onzen Minister te stellen eischen. 

15. 1. Van de verpl ichting, opgelegd in 
artikel 13, eerste lid, kan door Onzen Minis
ter, onder daarbij te stellen voorwaarden, ont
heffing warden verleend. 

2. De namen der gemeenten, aan welker 
besturen ontheffing is verleend, warden door 
Onzen Minister ter kennis gebracht van do 
gemeentebesturen. 

16. In bijzondere gevallen kan door of 
vanwege Onzen Minister, onder daarbij te 
stellen voorwaarden, warden toegestaan, dat 
eene kaart wordt overgeschrnven zonder dat 
alle gegevens warden overgenomen. 

§ 2. Van wijzigingen bij g_eboorte. 

17. Met uitzondering van de als levenloos 
aangegevcnen, wordt voor ieder kind onm id
dellijk nadat de in artikel 29 van het Burger
lijk Wetboek bedoclde aangifte is geschied. 
door of vanwege het gemeentebestuur eene 
kaart aangelegd on zooveel mogelij k ingevuld. 

18. De in het voorgaande artikel bedoeldo 
kaart wordt door den ambtenaar van den 
Burgerl ijken Stand, na vergelijking met de 
akte, gewaarmerkt. Op de kaart wordt door 
hem bij 1) het aktenummer, alsmede de dag
teekening van waarmerking vermeld. 

19. 1. De overeenkomstig artikel 18 door 
den ambtenaar van den Burgerlijken Stand 
gewaarmerkte kaart wordt door het gemeen
tebestuur, zoo noodig na voorafgaande ver
dere invulling, opgenomen in het persoons
register. 

2. Gelijktijdig warden op de kaart van het 
hoofd bij 28) tot en met 32) de gegevens om
trent het kind vermeld. 

20. Indien het hoofd, in het vorig artikel 
bedoeld, een ander is dan de vader of de moe
cier van den geborene, bevordert het gemeen
tebestuur de vermelding van de in het tweede 
lid van dat artikel bedoelde gegevens boven
dien op de kaart: 

van den vader, indien het kind wettig is; 
van de moeder, indien het kind onwettig is. 
Tegelijk wordt op de kaart van den vader 

of de moeder bij 27) de in artikel 11 bedoelde 
aanteekeni ng gestel d betreffende niet meer 
tot het gezin behoorende kinderen. 

21. 1. Wordt bij de in artikel 17 bedoelde 
aangifte verklaard, dat het hoofd werkel ijke 
woonplaats heeft in eene andere proefgemeen
te, clan wordt door het bestuur van de ge
boortegemeente van de geboorte onmiddell ijk 
kennis gegeven aan het bestuur dier gemeen
te, met verzoek mede te deelen, of de op
gave omtrent de woonplaats juist is. 
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2. Na ontvangst van een bevestigend be
richt wordt de kaart terstond toegezonden 
aan het bestuur dier gemeente .. 

22. Indien niet kan worden vastgesteld in 
welke gemeente het kind werkelijke woon
pl aats heeft, wordt, tenzij het kind de ge
boortegemeente niet heeft verlaten, de kaart 
onmiddellijk toegezonden aan de Inspectie, 
nadat daarop bij 21) de datum van verzen
ding en bij 22) ,, vertrokken onbekend" is in
gevuld. 

23. 1. Wanneer het gemeentebestuur kennis 
krijgt van de geboorte van een kind, waar
van niet binnen den bij de wet bepaalden tijd 
geboorteaangifte is gedaan, wordt niettemin 
eene kaart aangelegd en ingevuld. 

2. Nadat daarop bij 20) van het in het 
eerste lid bedoelde verzuim melding is ge
maakt, wordt de kaart in het persoonsregister 
opgenomen. 

3. De artikelen 19, tweede lid, 20, 21 en 
22 zijn te dezen van toepassing. 

24. 1. Zoodra de ambtenaar van deh Bur
gerl ijken Stand in een of meer van de onder 
zijne bernsting zijnde registers melding heeft 
gemaakt van een feit, tengevolge waarvan 
wijziging of aanvulling van de kaart noodig 
is, geeft hij daarvan kennis aan het bestuur 
der gemeente, hetwelk van die wijziging op 
de kaart aanteekening houdt. 

2. W anneer aanvul ling van het geboorte
register heeft plaats gehad, is, indien de in 
het ·eerste lid bedoelae kaart nog in de ge
boortegemeente aanwezig is, de bepaling van 
art ikel 18 a lsnog van toepassing. 

3. Is het kind inmiddels vertrokken naar 
eene al)dere -gemeente dan zendt het bestuur 
der geboortegemeente de gegevens aan het 
bestuur der nieuwe woonplaats, na hiervan 
in het archiefregister aanteekening te hebben 
gehouden . 

4. Indien de kaart van het kind bij de In
spectie berust, worden de gegevens door het 
gemeentebestuur aan haar doorgezonden. 

§ 3. Van wijzigingen bij overlijden. 

25. Onverminderd het bepaalde in artikel 
9 bij 24), zorgt het gemeentebestuur, dat van 
het overlijden aanteekening wordt gedaan: 

a. voor het geval de overledene gehuwd 
was, op de kaart van den anderen echtge
noot · 

b. ' indien · de overledene gezinslid was, op 
de kaart van het hoofd. 

26. Bij overlijden van een gezinshoofd wor
dcn, indien de tot het gezin behoorende per
sonen een gezin blijven vormen, de aanteeke
ningen betreffende de samenstelling daarvan 
overgenomen op de kaart van de persoon, die 
als hoofd van dat gezin zal optreden. 

27. Wanneer een persoon, die werkelijke 
woonplaats heeft in eene proefgemeente, komt 
te overlijden in eene andere proefgemeente, 
geeft het bestuur der gemeente, waar het 
overl ijden plaats had, uiterlijk op den twee
den dag na dien, waarop de bij artikel 50, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek be
c!oelde akte is opgemaakt, van dat overlijden 
kennis aan het bestuur dE-r gemeente van 
werkelijke woonplaats met verzoek hem de 
kaart van den overledene onverwijld toe te 
zenden. 

28. V 66rdat door het bestuur der gemeente 

van werkelijke woonplaats t-0t de ingevolge 
, het vorig a rtikel gevraagde ·toezending wordt 

overgegaan, geschieden voor zooveel mogelijk 
de in de artikelen 25, 26 en 57 bedoelde ver
richtingen. 

29. Onmiddellijk na de ontvangst van de 
in artikel 27 bedoelde kaart wordt daarop 
bij 24) het aktenummer en de naam van den 
geneesheer, die de verklaring, bedoeld in ar
tikel 5 van de wet van 1 Juni 1865 (Staats
blad n°. 60) , heeft onderteekend, of die de 
doodschouw heeft verricht, vermeld. 

30, Kan de werkelijke woonplaats van den 
overledene niet vastgesteld worden, dan wordt 
daarvan kennis gegeven aan de Inspectie. 

31. Wanneer een gehuwd persoon, wi ens 
uf wier echtgenoot (e) werkelijke woonplaats 
heeft in eene andere proefgemeente, komt te 
over! ijden, wordt door het gemeentebestuur 
der werkelijke woonplaats van de(n) over
ledene van dit overlijden kennis gegeven aan 
het bestuur der werkelijke woonplaats van 
de(n) overgebleven echtgenoot(e), opdat de 
gegevens omtrent den purgerlijken staat op 
zijn (haar) kaart kunnen worden gewijzigd. 

§ 4. Van wijzigingen bij vertrek en vestiging . 

32. Bij aangifte van vertrek wordt onmid
dellijk kosteloos eene verhuiskaart uitgerejkt 
of toegezonden. 

33. 1. Binnen 24 uur na de aangifte, zendt 
het gemeentebestuur de kaart(en) van de(n) 
vertrokken perso(o)n(en), nadat daarop bij 
21) en 22) althans het laatste adres in de ge
meente, voor zooveel nog noodig, is vermeld 
en voorts de datum van de in het vorig ar
tikel bedoelde aangifte, a lsmede de nieuwe 
woonplaats _en het adres aldaar zijn ingevuld, 
aan het bestuur der gemeente van de nieuwe 
werkelijke woonplaats, indien deze binnen 
Nededand en aan de Inspectie , indien deze 
buiten Nederland is gelegen. 

2. Als datum van overschrijving geldt die 
van afgifte van dE1 verhuiskaart. 

3. Bij ambtshalve toezending van (eene) 
kaart( en) wordt eene verhuiskaart ingesloten. 

34. Ten bewijze, .dat de kaa.rt is ontvangen, 
wordt de verhuiskaart, na voorzien te ziju 
van een afdruk van den gemeentestempel , zoo 
spoedig mogelijk gezonden aan de gemeente 
van vertrek. 

35. Wanneer eene verhuiskaart in het on
gereede is geraakt, wordt voor het doe! in het 
vorig artikel aangegeven, door het bestuur 
der gemeente, waar de persoon zich heeft ge
vestigd, eene nieuwe verhuiskaart, waarop 
duide lijk worclt vermeld : ,,2e exemplaar" , 
aangelegd en verzonclen. 

36. De kaart van hem, die eene gemeente 
heeft verlaten, zonder daarvan aangi fte te 
hebben gedaan en wiens werkelijke woon
plaats niet is kunnen worden opgespoord, 
wordt, zoodra de in artikel 21, tweede I id , 
vc.n Ons besluit van 12 December 1922 
(Staatsblad n°. 670) gestelde termijn is ver
streken, voorzien van eene desbetreffende aan
teekening bij 21) en 22), gezonden naar de 
Inspectie. 

37. Indien de persoon, wiens kaart is ont
vangen, zich binnen den voorgeschreven ter
mijn niet aanmeldt, heeft een onderzoek plaats 
naar diens verblijf. 

Blijkt deze zijne werkelijke woonplaats niet 
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binnen de gemeente te hebben verkregen, 
dan wordt de kaart, met de verhuiskaa rt voor 
het geval , bedoeld in a rtikel 33, derde lid, 
van dit besluit, onder opgave van de ter ken
nis gekomen gegevens, welke tot het opspo
ren van die woonplaats kunnen le iden . ter
stond teruggezonden aan het bestuur der ge
meente van vertrek. 

38. I s de nieuwe woonplLats niet bekend 
geworden, dan houd t het bestuur der gemeen
te van vertrek daarvan aanteekening op de 
kaart en zendt deze, na het verstrijken van 
den in artikel 19 van Ons besluit van 12 De
cember 1922 {Staatsblad n°. 670) gestelden 
te,mijn , aan de Inspectie. 

39 . De kaart van hem, die zijne woonplaats 
laatstelijk bu iten N ederland h ad en die deze 
woonpl aats overbrengt naar eene gemeente in 
N ederland, wordt door het gemeentebestuur 
terstond opgevraagd aan de Inspectie met ge
bruikmaking van een formulier, waarvan het 
model a ls bijlage III bij dit besluit is ge
voegd. 

40. Indien eene aan de Inspectie opge
vraagde kaart verloren is gegaan, a lsmede 
wanneer blijkt, dat zulk eene kaart a ldaar 
niet aanwezig is en aanwijzingen, welke doen 
vermoedeQ, dat de kaart elders berust, niet 
bestaan, wordt vanwege Onzen Minister toe
stemming verleend tot het aan leggen en in
vullen van eene (n ieuwe) kaart. 

§ 5. Van wijzigingen bij verhuizing binnen 
de gemeente. 

41. Bij aangifte van eene verhuizing bin
nen de gemeente, worden, met vermelding 
van den datum, waarop de aangifte bij het 
gemeentebestuur inkwam, de noodige wijzi
g ingen in het bevolkingsregister aangebrach t. 

42. De wijzigingen kunnen naar behoefte 
worden aangebracht, hetzij op de kaarten van 
a lle personen, die zij n verhuisd, hetzij alleen 
op de kaarten van hoofden e1. afzonderlijk 
levende personen. 

43. Ongeacht de in het vorig artikel ge
geven l:,evoegdheid wordt op de kaart van het 
hoofd, bij 17 ) en 27) op de wijze a ls aan
gegeven in a rt ikel 11 steeds aanteekening ge
houden van het vertrek uit of het opnemen 
in zijn gczin van gezinsleden. 

§ 6. Overige bepalingen. 

44. Eene kaart wordt door het gemeente
bestuur slechts a fgestaan en verzonden over
eenkomstig de bepalingen van dit beslui t. 

45. Binncn 24 uur, nadat hem de kaart is 
afge~even, zendt de ambtenaar van den Bur
ge rliJken Stand deze aangevuld aan het ge
meentebestuur terug. 

46. V c\c\ r den achtsten van iedere maand 
worden de kaarten van hen, die in de vorige 
maand overlcden zijn, door bet gemeente
bestuur aan het CJentraal Bureau voor de Sta
t istiek toegezonden. 

47. 1. Zoodra een vak, benevens de ruimte 
b ij 35) op eene kaart is vol geschreven, wordt 
daaraan eene vervolgkaart gehecht, zoodanig, 
dat de beide kaarten niet onopzettelijk kun
nen worden gescheiden, dat bij opberging an
derc kaa rten niet kunnen worden beschadigd 
en dat geen gegevens verloren gaan of on
leesbaar worden. 

2. B eide kaarten moeten duidelijk naar el
kander verwijzen. 

48. Indi en eene kaart onbruikbaar is ge
worden, wordt deze met toestemming van het 
hoofd der Inspectie overgeschreven. 

49. 1. foet geacht worden, dat eene kaart 
verloren is gegaan, clan wordt onder mede
deeling daarvan, toestemming tot vervanging 
gevraagd aan het hoofd de r Inspectie. 

2. Wordt latet de verloren gewaande kaart 
teruggevonden , dan wordt deze, zoo noodig 
aangevuld, in de plaats gesteld van de later 
aangelegde kaart. 

3. Laatstbedoelde kaart wordt, nadat daar
op met rooden inkt is vermeld: .,kaart terug
gevonden", toegezonden aan de Inspectie. 

50. Tenzij bijzondere redenen zich daar
tegen verzetten, voldoen een gemeentebestuur 
en de Inspectie, binnen 24 uur na ontvangst, 
aan een verzoek om toezend ing van kaarten. 

Art. 51. Is de gevraagde kaart niet aan
wezig, clan wordt dit ten spoedigste medege
deeld aan het gcmeentebestuur, hetwelk do 
kaart heeft gevraagd. Daarbij gesch iedt me
dedeel ing van die gegevens, welke tot opspo
ring van de kaart kunnen le iden. 

52 . De verzending van kaarten geschiedt 
ongevouwen t usschen stevig bordpapier in een 
geheel gesloten omslag, van eene door Onzen 
Minister aan te geven kleur. Op den omslag 
wordt in duidelijk leesbare letters vermeld 
in den rechterbovenhoek: .,niet vouwen" en 
in den I inkerbovenhoek: ., P ersoonskaarten". 

53. Door het gemeentebestuur wordt aan
teekening gehouden, voor wien, voor welke 
gemeente en wanneer eene verhuiskaart is af
gegeven en voor wien de kaa rt is verzonden, 
alsmede voor we! ke personen kaarten ambts
hal ve zijn verzonden. 

54. Evenzoo wordt door het gemeentebe
stuur aanteekening gehouden door wien , uit 
welke gemeente en wanneer eene verhuiskaart 
is ingeleve rd en voor wien de kaart is ont
vangen, clan we! voor welke personen aan 
andere gemeenten kaarten zijn opgevraagd. 

55 . Door het gemeentebestuur worden aan 
de Inspectie kosteloos alle gewenschte in! ich
tingen omtrent de inrichting en de bijhouding 
van het bevolkingsregister, a lsmede die be
t reffende de werking van de proefneming 
met de kaart verstrekt. Desverlangd wordt in
zage van het register verleend. 

56. 1. Indien de in dit besluit bepaalde 
verrichtingen op een Zondag mochten vallen 
of de daa rin gestelde termijnen op een Zon
dag mochten a fl oopen, treedt de eerstvolgen
de dag, geen Zondag zijnde, daarvoor in de 
pla ats. 

2. Met den Zondag worden gelijkgesteld de 
Nieuwjaarsdag, de Goede V rijdag, de Chris
tel ijke tweede P aasch- en Pinksterdagen , de 
beide Kerstdagen, de H emelvaartsdag en Onze 
verjaardag. 

HOOFDSTUK 3. 

Van het archiefregister. 

57. Door het gemeentebestuur wordt eene 
kaart, een vertrokken of overleden persoon 
betreffend, niet verzonden, al vorens ten be
hoeve van het archiefregister een uittreksel 
uit of een afschrift van die kaart is gemaakt. 
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58. Het archiefregister kan worden gehou
den in boekvonn (vast- of losbladig) of in 
kaartvorm. 

59. Het uittreksel, in artikel 57 bedoeld, 
bevat ten minste: 

a. geslachtsnaam en de voornamen; 
6. geslacht; 
c. dag, maand en jaar en plaats der ge

boorte; 
d. nationaliteit; 
e. kerkgenootschap, of vereeniging met 

godsdienstig doe! ; 
f. burgerlijken staat, zooals die op het 

tijdstip van de overschrijving is; 
(I . geslachtsnaam · en de voornamen van den 

anderen echtgenoot ; 
h . dagteekening der inschrijving en vorige 

woonpl aats; 
i. dagteekening van afschrijving en nieuwe 

woonplaats ; . 
j. plaats en dagteekening van overlijden; 
k. adres binnen de gemeente; 
l. eene aanduiding omtrent het gezinsvei·

band. 
60. Indien de in artikel 59 bedoelde uit

treksels worden gerangschikt in lex icografi
sche of chronologische, clan we! in eene an
dere volgorde, waarbij de bladen van de ge
zinsleden niet verwijzen naar dat van het 
hoofd, worden de in artikel 59 genoemde ge. 
gevens aangevuld: 

voor een gezinslid met geslachtsnaam, de 
voornamen en geboortejaar van het hoofd ; 

voor een hoofd met de op de kaart voorko
mende gegevens betreffende de gezinssamen
stelling. 

61. Achter of onder elke inschrijving in het 
archiefregister wordt ruimte gelaten voor ver
wijzing naar hernieuwde opneming in het per
soonsregister en voor vennelding van herhaal
de afschrijving. 

6:!. Op het archiefregister wordt een ver
wijzingsregister aangehouden, indien de rang
schikking der uittreksels of afschriften ge
schiedt op andere wijze clan in lexicogra fische 
volgorde. 

AFDEELING III. 

Slothepallngen. 
63. Gedurende het in artikel 4 bedoelde 

t ijdvak wordt: 
I. in Ons besluit van 12 December 1922 

(S taatsblad n°. 670) : 
a. aan artikel 16, lste lid, letter a, toege

voegd: oon wel onder overleuging van eene 
verhuiskaart, als bedoeld in artikel l , sub l 
•,-an Ons tegenwoordig besluit; 

b. in artikel 18, lste lid, tusschen ,.woon
plaats" en ,.heeft" ingevoegd: of eene ve,·
huiskaart; 

c. aan artikel 18, lste lid , toegevoegd: of 
de in artikel l , sub k van Ons tegenwoordig 
besluit bedoelde gezinspersoonskaart; 

d. artikel 18, 2de lid, vervangen door : 
Dit duplicaat-g etuigschrift of die verhuiskaart 
wordt onmiddellijk na inleve,·ing van het ge
luigschrift van vemndering van werkelijke 
woonplaats, of na ontvangst van de gezins
persoonskaart, teruggezonden, nadat daarop is 
vermeld, dat de inschrijving heeft plaats ge
had; 

e. in artikel 19, tusschen .,afgegeven" en 
,. worden" ingevoegd: of eene gezinspersoons
kaart is verzonden; tusschen ,.duplicaat-ge
tuigschrift" en .,clan" de woorden: of eene 
verhuiskaart; tusschen ,.duplicaat" en .,zoo" 
de woorden: of die verhuiskaart; in plaats 
van het woord ,,het" tusschen ,,zoo" en ,,dan" 
de woorden: een van beiden; en tusschen 
,.duplicaat-getuigschrift" en .,is" of de ver• 
h.uiskaart; 

f. in artikel 20 tusschen ,.artikel 17, 2de 
lid" en ,.is" ingevoegd: of eene gezinsper
soons kaart ; 

g. in artikel 24, 3de lid, sub k, achter de 
woorden: ,.getuigschrift van verandering va11 
werkelijke woonplaats", ingevoegd: of die 
van de verhuiskaart; tusschen de woorden : 
,.getuigschrift" en .,geldt" ingevoegd : of van 
die verhuiskaa,·t. 

II. in het sedert gewijzigd Koninklijk be
sluit van 27 Juli 1887 (Staatsblad n°. 141) 
aan artikel 5, 2de lid , en aan artikel 6 toege
voegd: dan wel eene verhuiskaart, bedoeld in 
artikel 1, sub l van Ons tegenwoordig besluit . 

64. 1. Door het bestuur van elke gemeente 
wordt, tenzij zulks reeds is geschied, gedu
rende het in artikel 4 bedoelde tijdvak, naar 
de in het bevolkingsregister voorkomende ge
gevens, eene kaart, als bedoeld in artikel 1, 
sub k, van dit besluit, ingevuld overeenkom
stig het bepaalde bij de artikelen 9, 10, 11 , 
12, l ste lid, 13, lste en 2de lid , en 14, bij 
vertrek van een persoon naar eene proefge-
meente. · 

De artikelen 32, 33 en 52 zijn van toepas
sing. 

Gedurende evenbedoeld tijdvak blijft artikel 
17 van Ons besluit van 12 December 1922 
(Staatsblad n°. 670) buiten toepassing. 

2. H et in het eerste lid bepaalde is niet 
van toepassing bij vertrek naar eene proefge
meente, welker bevolkingsregister slechts voor 
een bepaald gedeel te in de proef betrokken is , 
voor zooveel betreft een persoon, wiens ge
slachtsnaam niet tot dat bepaalde gedeelte 
kan warden gerekend te behooren. 

65. Door Onzen Minister warden ter uit
voering van het in dit besluit bepaalde aan 
de gemeentebesturen de noodige voorschri £ten 
gegeven. 

A}'DEELING IY. 

0 vergan g·s bepallng. 
66. Op de kaarten van de personen, die bij 

het in werking treden van dit besluit in het 
bevol ki ngsregister staan ingeschreven, warden 
slechts de in dat register voorkomende ge
gevens overgenornen. 

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

's-Gravenhage, den 27sten September 1930. 
WILHELMINA. 

De Minist e,· van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Ruys de Be ere nbrouck. 

( Uitgeg. 13 Octob er 1930.) 
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Bijlage II. 
MODEL bedoeld in Arti
kel 1 sub l van het K. B. 

Binnen twee waken 
Geel papier of inleveren bij bestuur 

karton nieuwe woonplaats. 
VERHUISKAART 

Ondergeteekende, .. .... .... ........ ... .. .... ... .. .. .. 1) 
18 

........................... .... ..... 2) geb. - .... .. , ver-
19 

zich met gezin 
klaart - ----- 3) te vestigen in de ge

zich 
meente .. . .. . .. . .. . . . . . . . aan het adres ...... . 
woonwagen 
----- gemerkt ... ..... ......... . 
woonschip 

H et gezin bestaat uit .. ... .... ... mannelijke 
en ... ...... vrouwelijke personen, totaal ... ..... . 
personen (aangever inbegrepen). 
Afgegeven door het .................... .. .. 19 .. . 
bestuur der gemeente (Handteekening 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aangever. ) 
Persoonskaarten heden 
verzonden. 

Stempel 
gemeente 
vertrek 

1) Geslachtsnaam. 

Genoemd(e) (aantal) 
perso(o)n(en) heeft 
. zich overeenkomstig de 
verklaring gevestigd 
te ................ ......... op 
genoemden datum. 

Stempel 
gemeente 
vestiging 

2) Eerste voornaam voluit 
en voorletters volgende 
voornamen. 

3) Doorhalen wat niet toe
passelijk is. 

Bijlage III. 
MODEL bedoeld in Artikel 39 van het K. B. 
G,·oen pa,pier of karton . 
Afmetingen: 126 X 176 m .M. 

Ondergeteekende verklaart, dat onderstaan
de perso(o)n(en) zich vestig(t) (en) in de ge
meente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . aan het adres 

woonwagen 
gemerl..1; 

woonschip 

......................... .. 19 ..... 
(Handteekening van aangever.) 
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Genoemde . . .. ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . mannelijke en 
... ... .. ... ... .. .. ... vrouwelijke perso(o)n(en) (to-
taal ..... .. .. ...... .. .... ) heeft (hebben) zich over-
eenkomstig de verklaring gevestigd. Bewijs
stukken zijn afgeteekend. Verzoeke toezending 
persoonskaarten. Stempel 

gemeente 
vestiging 

DIENST. 
Departement van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw. 
Aan 

de Inspectie van de Bevolkingsregisters 
Oostduinlaan 2 
'S-GRA VENHAGE. 

N °. 61. 
Gemeentebestuur van 

INUOUD. 
AFDEELING I. 

Al gemeenc bepal in gen ........ .... .. . 
Artikel 

1- 4 

AFDEELING II. 
lloorschriften voo,· de proef-

ge,neenten. 
Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen 
Hoofdstuk 2. Van het persoonsregis

5- 6 

ter. 
§ 1. 
§ 2. 
§ 3. 
§ 4. 

Van den aanleg ._ .... ..... ... ...... .... . 
Van wijzigingen bij geboorte .. . 
Van wijzigingen bij overlijden 
Van wijzigingen bij vertrek en 

7- 16 
17-24 
25- 31 

32-40 vestigin~ .. .... ......... .. .... .... .. ..... . 
§ 5. Van wiJzigingen bij verhuizing 

binnen de gemeente .. .. ..... ..... . 
§ 6. Overige bepalingen ... ... ........ .. . 
Hoofdstttk 3. Van het archiefregister 

AFDEELING III. 
Slotbepalingen ................ ... ... .... ... ... . 

AFDEELING IV. 

41-43 
44-56 
57-62 

63-65 

Overgangsbepaling ................. .. ..... ... 66 
Bijl agen. 

27 September 1930. KOJ\TJNKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 31.) 

Door aanwijzing van een complex gron
den voor plaatsoen worden de belangen 
van de eigenaren niet in ernstige mate ge
schaad, nu het gemeentebestuur uitdruk
kelijk heeft verklaard dat het bereid is 
binnen 30 dagen na de goedkeuring van 
het uitbreidingsplan een voorstel aan den 
Raad te doen tot het nemen van een ont
eigeningsbesluit, zoodat clan in verband 
met -de artt. 80 en 92 der Onteigeningswet 
een behoorlijke schadevergoeding aan de 
eigenaren zal zijn verzekerd. 

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

den Raad der gemeente Hillegersberg tegen 
het beslui t van Ged. Staten van Zuid-Holland 
van 17 Maart 1930, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan eene wijziging van het uitbrei 
dingsplan voor die gemeente; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de 
Geschi llen van Bestuur, gehoord, advies van 
10 September 1930, 11°. 572 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, H andel en Nijverheid van 20 Septem
ber 1930, n°. 6647, M/P .O. , Afd. Volksge
zondheid; 

0. da t de Raad van Hillegersberg in zijne 
vergadering van 5 September 1929 heeft vast
g-esteld een plan van uitbreiding betreffende 
de gronden, gelegen tusschen de rivier de 
Rotte en den Bergschen Voorplas, daarbij 
overwegende, dat het plan van uitbreiding, 
vastgesteld bij zijn besluit van 24 November 
1927 en goedgekeurd door Ged. Staten van 
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Zuid-Holl and bij besluit van 1 Juli 1929, n°. 
127/1 met betrekking tot de evengenoemde 
gronden aanvulling behoeft; dat onder dag
teekening van 27 Juli 1929 een verzoekschrift 
is ingekomen van A. H . Kle iweg de Zwaan, 
wonende te Amsterdam, die voor z_ich en als 
gemaehtigde van mede-eigenaren van nage
noeg alle pereeelen, begrepen in het plan van 
uitbreiding, verzoekt het voorgestelde uit
breidings)?lan niet in behandeling te nemen, 
a lvorens de pereeelen van de verzoekers, welke 
op dit uitbreidingsplan geheel als plantsoen 
worden aangewezen, zijn onteigend, a lthans in 
de procedure tot onteigeni ng is gedagvaard ; 
dat dit verzoek niet is ter zake dienende en 
niet voor inwilliging vatbaar, aangez ien het 
hier betreft de voldoening aan een wettelijk 
voorsehrift, gesteld in art. 31 der Woning
wet, strekkende tot vaststelling van een plan 
van uitbreiding voor een gedeelte der ge
meente, terwijl in verband met de gegeven 
bestemming aan de onder dit uitbreidingsplan 
begrepen gronden sleehts kan warden beoor-. 
deeld, of en in hoeverre tot aankoop of ont
e igening ingevolge de wet zal moeten warden 
overgegaan ; 

dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij hun 
besluit van 17 Maart 1930, G. S. n° . 16, aan 
het evengenoemde uitbreidingsplan hunne 
goedkeuring hebben onthouden, uit overwe
g ing, dat een plan van uitbreiding van eene 
gemeente of eene aanvulling van zulk een 
plan, gelijk het hier geldt, moet aangeven 
voor welke doele inden het grondgebied, dat 
in het uitbreidingsplan is begrepen, voor de 
naaste toekomst wordt bestemd; dat de wet 
de -aanwijzing dier bestemming overlaat laan 
het inzieht rnn den Raad behoudens goedkeu
ri ng van hun college; dat de Woningwet we! 
is waar ten deze geene beperkende bepalingen 
behelst, maar hieruit niet mag worden afge
leid, zooais het gemeentebestuur sehijnt te 
doen, dat met de belangen van de grond
eigenaren in het geheel geen rekening be
hoeft te word en gehouden; dat toch art. 30 
der Woningwet uitdrukkelijk waarborgen voor
sehrijft voor den e igenaar, indien een bouw
verbod gelegd wordt op grand, wel ke inge
volge een voorafgaand Raadsbesluit in de 
naaste toekomst voor den aanleg van eene 
straat, een gracht of een plein bestemd is ; 
dat we! is waar die waarborgen in art. 31 
ontbreken, maar eene algemeene waarborg 
gevonden wordt in de goedkeuring van hun 
coll ege en dit derh alve verplieht is ernstig 
na te gaan, of met de belangen van de eige
naren bij het uitbreidingsplan we! voldoende 
rekening is gehouden ; dat dit temeer klemt, 
nu immers volgens art. 5 der Woningwet, 
zooals dat luidt sedert de wijziging van 1921, 
aan het uitbreidingsplan eene wettelijke sane
tie is toegekend, waardoor de reehten der 
grondeigenaren dadelijk kunnen warden aan
getast; dat de Raad van Hillegersberg in dit 
geval door alle pereeelen van dezelfde ge
meenschappelijke e igenaren voor plantsoen te 
bestemmen, zij het ook, dat de gemeente zich 
here id verklaarde die perceelen te zijner tijd 
aan te koopen of te onteigenen, naar het oor
deel van hun college niet voldoende met de 
belangen dezer eigenaren rekening heeft ge
houden; dat immers volgens de bestaande 
jurisprudentie van den Hoogen Raad en van 

lagere Rechtscoll eges ten aanzien van art. 92, 
in verband met art. 40 der Onteigeningswet 
aan de e igenaren sleehts de waarde, gelet op 
de bestemming ingevolge het uitbreidingsplan, 
d.i. in dit geval a ls plantsoen vergoed zal 
warden; dat deze omstandigheid hier ernstig 
weegt, omdat bij de behandeling dezer zaak 
niet is komen va t te staan, dat de grand, a ls 
pi antsoen aangewezen, niet geschikt zou zijn 
vooi· bouwterrein; dat integendeel alle aan
leiding bestaat om aan te nemen, dat het hier 
wel degelijk, a ltharis ten deele, bouwterrein 
betreft, omdat - naar Burgemeester en Wet
houders toegeven - met de familie de Zwaan 
door hen herhaaldelijk is cinderhandeld over 
plannen tot bebouwing van die gronden; dat 
onder deze omstandigheden het vastgesteld uit
breidingsplan niet voor goedkeuring vatbaar 
is ; 

dat van het besluit van Ged. Staten de 
Raad van Hill egersberg bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat Ged. Staten toe
stemmen, dat de wet de aanwijzing van de 
bestemming van het grondgebied bij een uit
breidingsplan overlaat aan het inzicht van den 
R aad (behoudens goedkeuring van Hooger 
Gezag) en de Woningwet ten deze geene be
perkende bepalingen behelst; dat hij geen 
bedenkingen heeft, wanneer Ged. Staten, nu 
in art. 31 soortgelijke waarborgen, als die 
we! ke art. 30 uitdrukkelijk voorsohrijft voor 
den eigenaar, ontbreken, de bepalingen van 
gemeld art. 30 bij analogie toepassen op een 
overeenkomstig art. 31 vast te stellen plan 
van uitbreiding ; dat hij evenwel moet be
tw isten, dat aan art. 31 een juiste toepassing 
wordt gegeven, wanneer goedkeuring aan een 
11itbreidingsplan wordt onthouden op gronden, 
gelegen buiten zoodanig plan; dat immers niet 
blijkt, dat Ged. Staten bezwaren hebben tegen 
de aangewezen bestemming van de perceelen, 
begrnpen in het uitbreidingsplan, dooh hun 
bezwaren uitsluitend en alleen ontleenen aan 
de gevolgen van een huns inziens onbillijke 
wetgeving, met name van art. 92, in verband 
met art. 40 der Onteigeningswet. ge let op de 
bestaande jurispruclentie; dat hij zieh bereicl 
heeft verklaard om all e perneelen, we! ke voor 
plantsoen warden bestemd, te zijner tijd aan 
te koopen of te onteigenen, waarbij de Bur
gemeester, als een de r gemachti gden van het 
gemeentebestuur in de openbare vergadering 
van het College van Ged. Staten, uitdrukke
lijk verklaa rde, dat aan de woorden ,,te zijner 
tijd" zonder bezwaar van de zijde van den 
gemeenteraad de strekking mocht warden toe
gekend van ,,onmidclellijk nadat goedkeuring 
aan het plan van uitbreiding zou zijn ver
kend"; dat de waarborgen, welke in deze 
verkl aring aan de betrokken grondeigenaren 
zijn gegeven, toeh in geen geval minder kun
nen warden geaeht dan die, welke art. 30 der 
Woningwet voorschrijft; dat, wanneer de wijze 
van behandeling van het onderhavige uitbrei
dingsplan wordt nagegaan, evenmin gezegd 
kan warden, dat ook maar in een enkel op
zioht minder waarborgen aan de grondeige-
11nren zijn gegeven, dan art. 30 voorschrijft ; 
dat de bewering, a ls zou niet voldoende met 
de belangen der eigenaren zijn rekening ge
houden, clan ook uiet opgaat, daar immers, in
<lien in plaats van een uitbreidingsplan voor 
de bedoelde gronden een bouwverbod ware 
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, astgesteld , stellig geen meerdere waarborgen 
zouden kunnen zijn gegeven ; dat, indien ge
wozen wordt op de onbillij kheid, welke naar 
veler gevoelen in de toepassing van a rt. 31 
der Woningwet is gclegen, dit niet het ge
volg is van het aanwijzen van eene bestem
ming voor een bepaald grondgebied, <loch we] 
van de wijze, waarop blijkens de jurispruden
tie de waarde dier gronden bij toepassing van 
art. 92, in verband met art. 40 der Onteige-
11ingswet moet worden bepaald ; dat Geel. 
Staten clan ook in feite de billijkheid der wet 
betwisten en op <lien grond de goedkeuring 
onthouden aan een regelmatig en overnen
komstig de wet genomen raadsbcsluit; dat de 
door het gemelde college geopperde bezwaren 
van beteekenis zijn voor het jus constituen
dum, <loch dat thans geldt ten aanzien van 
het vigeerende art. 31 der Woningwet de be
paling van art. 11 der wet van den 16en 
Mei 1829 (Staatsblad n°. 28 ), houdende a l
gemeene bepalingen der wetgeving van het 
Koninkrijk; dat toch aan cleze be paling: ,,De 
rcchte,· moet volgens de wet recht spreken ; hij 
mag in geen geval de innerlijke waarde of 
hillijkheid der wet beoordeelen" , eeni ge b -
teeken is voor administratieve beslissingen niet 
mag worden onthouden; clat niet duidelijk is, 
op welken grond aan het goedkeurings recht 
,·,rn Geel. Staten, neergelegd in art. 31, een 
zeer bijzondere, d. i. een andere beteekenis 
moet worden toegekend clan aan het goed
keur i ngsrecht, hetwelk ingevolge art. 30 der 
Won ingwet aan Ged. Staten toekomt; dat 
voorts bij de behandel ing van de ontwerp
wijziging der Woningwet in de Tweede K a
mer door Onzen Minister uitdrukkelijk te ken
i,en is gegeven, dat, wanneer hij er in toe
stemdo om het woord ,,park" in art. 30 der 
Woningwet te schrappen, daaraan a lleen deze 
heteekonis rnoest worden gehecht, dat bij aan
leg van parken altijd tot aankoop of ont
eigening moet worden overgegaan en dat men 
niet de beschikking over eene groote uitge
~frektheid grands voor den aanleg van een 
park moet kunnen verki·ijgen door een bouw
rnrbod; dat derhalve ook aan de ratio van de 
wet wordt voldaan, nu de gemeente blijkens 
do gegeven bereidverklaring tot aankoop, even
tueel onteigening zal ove,·gaan; clat, ware de 
gogevon besli sing juist, door eene gemeente 
11immer zal kunnen worden overgegaan tot 
aanwijzing bij een uitbreidingspl an van gron
<len, bestemd voor park, tenzij be ohikkende 
over haar eigen terreinen; dat immers van 
toepass ing van art. 77, sub 4° der Onteige
ningswet in het belang cler volkshuisvesting 
geon sprnke zal kunnen zijn , aangez ien de 
(,El ontcigenen gronclen begrepen moeten zijn 
in een overeenkomstig art. 31 der Woningwet 
goeclgekeurd plan van uitbreiding; dat in 
zoodan ig geval slechts overblijft onteigening 
na voorafgaande verklaring bij de wet, dat 
het algemeen nut de onteigening vordert; da t 
het in het onderhavige geval niet eenvoud ig 
zou zij n het bewijs van het algemeen nut te 
r·o nstn,eeren ; dat bij exploi tatie de aanslui
t ing van de meerbedoelcle gronclen aan het 
bestaande wegennet der gemeente zeer hooge 
11itgaven zou vergen en daarop slechts met 
huitengewoon groote kosten aan bouwterrein 
"i i la's zouclen zijn te stichten; dat, wanneer 
over deze laag gelegen gronden en rietland al 

een weg zou worden aangelegd, slechts aan 
eene zijde va n dien weg zou kunnen warden 
gebouwd, terwijl met het oog op de Jigging 
dier gronden tusschen den Bergschen Voor
plas en de rivier de Ratte slechts een zeer 
open-bebouwing (b.v. met ten minste 26 M. 
tusschenruimte tusschen de afzonderlijk staan
de villa's) zou zijn geoorloofd, waardoor el ke 
mogelijkheid van een rendabele exploitatie dier 
gronden is uitges loten ; dat de in 1926 door 
Dr. H . de Zwaan ingezonden bouwplanncn 
een zeer intensieve bebouwing beoogden, waar
aan medewerking werd onthouden blijkens 
raadsbeslu it van 23 December 1926, waarbij 
mede in overweging werd genomen de natuur-
1 ijke ligging der gronden ; dat toch, naar h'et 
hem wil voorkomen, bezwaarlijk aan de ge
voerde onderhandel ingen tusschen nu wijlen 
Dr. H . de Zwaan en het college van Burge
meester en Wethouclers een rechtsgrond kan 
warden ontleend, waarop de weigering der 
goedkeuring van Ged. Staten zoude kunnen 
sleunen, te minder, daar deze onderhande
lingen, welke werden gevoerd na het raads
besluit van 23 December 1926, geen enkel 
resul taat opgeleverd hebben ; clat de bes! is
sing omtrcnt de verleening van eene vergun
ning voor straataan leg niet Burgemeester en 
\V'ethouders, <loch den gemeenteraad compe
teert, behoudens goedkeuring door Hooger 
Gezag; dat hij clan ook niet vermag te zien, 
hoe mislukte onderhanclelingen omtrent den 
aanleg van eene straat, weil ancl en ri etland 
tot bouwtei-rein kunnen maken, daar immer 
Geel. Staten betoogen, ,,dat integendeel all e 
aanleiding bestaat om aan te nemen, dat het 
hier wel degelijk, althans ten deele, bouwter
rein betreft, omdat - naar Burgemeester en 
Wethouders toegeven - met de familie de 
Zwaan door hen he1·haaldelijk is onderhan
deld over plannen tot bebouwing van die 
gronden"; dat, indi en al van die gl'Onden 
met buitengewoon hooge kosten bouwterrein 
zoude zijn te m aken, daarmede toch niet op 
dit oogenblik van bouwterrein kan worden 
gesproken; dat echter nimmer eenige andere 
bestemm ing aan de meerbedoelde gronclen 
werd gegeven cla n die tot plantsoen; dat hij 
bovendien nog zou willen wijzen op de strek
king van het 3e lid van art. 31 der Woning
wet, bepalende, dat, indien het plan doo,· 
Ged. Staten of, ingeval van beroep, door de 
Kroon niet is goedgekeurd, de gemeenteraacl 
binnen twaalf maanden na ontvangst van · de 
beslissing een nieuw plan, waarbij de beslis
sing van Ged. Staten of van de Kroon in acht 
is genomen, aan de goedkeuring van Ged. 
Staten moet onderwerpen ; dat, aangezien 
Geel . Staten hebben nagelatcn bij hunne be
slissing aan te geven, welke wijziging( en) 
in het pl an moet (en} worclen aangebracht, of 
welke andere bestemming aan de daaronder 
begrepen gronden moet warden gegeven, aan 
het gestelde wetsvoorschrift door de gemeente 
niet zal kunnen warden voldaan; dat het ge
melde college blijkbaar de strekking dier wets
bepaling ten eenenmale heeft voorbij gezien. 
en aan het goedkeuring recht in art. 31 een 
gewrongen en buiten de eigenlijke clraag
wijdte genomen beteekenis schenkt; dat, aa·n
gezien uit de genomen beslissing niet kan blij 
ken, dat bebouwing van de bedoelde percee
len van de ~."ven van Dr. De Zwaan voor het 
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geheel of ten deele door Ged. Staten wen
schelij k geacht wordt, moet worden gevreesd, 
dat ook aan een uitbreidingsplan, hetwelk 
rnor het geheel of ten deele in eene bebou
wing van die terreinen voorziet, goedkeuring 
zou worrlen onthouden, mede gelet op de zeer 
ernstige bczwaren, welke ook de gemeente 
Rotterdam daartegen zou aanvoeren; dat der
hal ve ernstig aan zijn bevoegdheid, om bij 
ecn uitbreidingsplan de bestemming v·au de 
daaronder begrepen gronden aan te wijzen, 
,:ordt tekort gedaan; dat hij het er ten slotte 
,·oor moet houden, dat de erven van nu wijlen 
Dr. H. de Zwaan met de indiening van hun 
Ye1-,;oekschrift bcoogen voor hunne gronden 
cene vergoeding te verkrijgen naar een denk
beeldi ge waarde, n.l. een prijs, gelegen tus
schen dien van bouwgrond en weil and, een 
prijs alzoo, hoogcr dan die, welke aan hen 
ruiar redelijkheid toekomt ; dat, hoewel de 
waardebepaling van die gronden thans niet 
nan de orde behoorde te zijn, dit niettemin 
door anderen dan het gemeentebestuur in het 
geding is gebracht; dat hij derhalve betwist, 
da t onder deze ornstandigheden het vastge
stelde uitbreidingsplan niet voor goedkeur ing 
\'atbaar is; 

0. dat blijkens het ambtsbericht van den 
Hoofdinspectem- van de Volksgezondheid, met 
wiens gevoelen Wij Ons vereenigen, de in het 
i-aadsbesluit bedoelde gronden bestaan uit e!3n 
lange smalle strook, grootendeels laag ge
legen grond tusschen de Rotte en den Berg
schen Voorplas, slechts langs een voetpad te 
bereiken; dat deze gronden door hunne Jig
g ing voor plant oen als aangewezen zijn; dat 
met het oog op het aspect van de omgeving 
en ook in het belang van de omringende 
reeds aanwezige en nog te stichten bebou
wing het van het. hoogste gewicht is, dat deze 
g-ronden onbebouwd blijven; 

dat de gemeenteraad deze gronden derhalve 
te recht voor plantsoen heeft bestemd; 

rlat hierdoor de belangen van de eigenaren 
niet in ernstige mate zullen worden geschaad, 
1rn door den vertegenwoordiger van het ge
inC'entebestuur van Hillegersberg in de open
hare vergadering der Afdeeling ,·an den Raad 
van State voor de Geschillen van Bestuur, 
waarin over deze zaak verslag is uitgebracht, 
uitdrukkelijk is verklaard, dat het gemeente
bestuur bereid is binnen 30 dagen na de goed
keuring van het uitbreidingsplan een voor
ste l aan den gemeenteraad te doen tot het 
nemen Yan een onteigeningsbesluit, zoodat 
clan binnen eenzelfden termijn, de in art. 80 
der Onteigeningswet bedoelde be cheiden ter 
secretar ie ter inzage zullen worden gelegd , 
ten gevolge waarvan de 'periode, genoemd in 
art. 92 der Onteigeningswet, van 18 tot 6 
maauden v66r den dag der ter visie legging, 
geheel of grootendeels vallen zal v66r den 
datum van de goedkeuring Yan het uitbrei
dingspl an, waardoor een behoorlijke schade
vergoeding aan de e igenaren zal zijn verze
kerd · 

dat voorts blijkens het meclegedeelde in de 
c,·cngenoemde vergadering van de Afdeeling, 
de gemeente Rotterdam de verplichting heeft 
aanvaard om voor hare rekening te nemen 
d • som, die voor het in eigendom verkrijgen 
van de meergcmelde perceelen, hetzij door 

aankoop, hetzij door onteigening, zou uitgaan 

boven een bedrag van f 17,500, zoodat voor de 
gemeente Hillegersberg geen enkel belang 
liestaat om niet overeenkomstig de toezegging 
van Burgemeester en Wethouders onverwijld 

tot aankoop of onteigening over te gaan; 
da~ de gemachtigde van Dr. Kleiweg de 

Zwaan nog heeft aangevoerd, dat ingeval het 
onderha\-ige uitbreidingsplan alsnog mocht 
worden g~'<ldgekeurd, het geenszins uitgeslo
ten is, dat in eene eventueele onteigenings
procedure bij de bepaling van de waarde der 
perceelen overecnkomstig art. 92 voornoemd 
met het door den Raad op 5 September 1929 
vastgestelde uitbreidingsplan zal worden reke
ning gehouden, en daardoor die waarde zou 
worden gedrukt; dat het echter ingeval van 
niet-gqedkeuring van dit uitbreidingsplan, 
wanneer een nieuw plan, met inachtneming 
van Onze beslissing, door den Raad zou moe
ten worden ontworpen, geenszins zeker is, 
dat bij onteigening een hoogere waarde aan 
den grond zou kunnen worden toegekend; 

dat onder deze omstandigheden geen vol
doende grond aanwezig is, om aan het plan 
van uitbreiding goedkeuring te onthouden; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van God. Staten van Zuid-Holland van 17 
Maart 1930, G. S. n°. 16, alsnog goedkeuring 
te verleenen aan het besluit van den Raad 
van Hillegersberg van 5 September 1929 tot 
vaststell ing van het daar genoemde uitbrei
dingsplan. 

Ooze Minister van Arbeid, Handel en Nij-
verheid is belast, enz. (A. B.) 

27 September 1930. RONDSCHRIJVE van 
den Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw aan Heeren Commissarissen 
der Koningin in de onderscheidene provin
cien, betreffende bewoordingen vergunning 
Vogelwet. 

De a mbtenaar van het openbaar ministerie 
bij het Kantongerecht Brielle brengt onder mijn 
aandacht .het geval dat een landbouwer, aan 
wien een vergunning krachtens de Vogelwet 
1921 was verleend o. m. strekkend tot het 
dooden en vervoeren van ,,reigers'', een purper
reiger heeft geschoten ; naar alle waarschijn
lijkheid was echter de bedoeling van de ver
gunning den houder alleen het recht te geven 
blauwe reigers te schieten, weshalve het <lien 
ambtenaar voorkomt dat het wenschelijk is bij 
het afgeven van vergunningen duidelijk te doen 
uitkomen voor welke soorten van vogels zij 
gelden. 

M~j hierbij geheel aansluitend heh ik de eer 
U uit te noodigen te willen pevordl)ren en er opte 
willen toezien, dat geen vergunningen krachtens 
artikel 9 der Vogelwet 1912 worden verleend 
in zoodanige bewoordingen die uitgebreider 
bevoeg~ eden inhonden dan redelijkerwijze de 
bedoeling kan zijn geweest. (B.) 

2 October 1930. KONINKLIJK BESI.UIT. 
(Motor- en Rijwielreglement Art. 8 jo. 
art. ll.) 

Het Motor- en Rijwielreglement erkent 
slechts individueele ontheffingen van het 
in art. 8 l• lid bedoeld verbod als gelrlig. 
Eene algemeene ontheffing ten aanzien 
van motorrijtuigen , welke uitsluitend be-
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stemd en ingericht zijn voor het vervoer 
van vrachten, is dus in strijd met het 
Reglement. Uit deze algemeene ontheffing 
voor vrachtautomobielen blijkt, dat de 
strekking van het besluit van B. en W . is, 
om uitsluitend voor autobussen de in hun 
besluit vermelde straten gesloten te ver
klaren. Zulks is echter in strijd met art. 8 
van het Reglement, dat de categorie auto
bussen als zoodanig niet k ent. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

de Naamlooze Vennootschap Damster Auto 
Maatschappij, gevestigd te Appingedam, en 
de Naamlooze Vennootschap Groninger Auto
busdienstonderneming, gevestigd te Groningen, 
tegen het besluit van Burgemeester en Wet
houders van Groningen van 31 December 1929, 
N°. 27740, tot het gesloten verklaren van 
wegen ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 5 
September 1930, N°. 551; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 27 September 1930, N°. 124, 
Afdeeling W aterstaatsrecht; 

0. dat de Raad der gemeente Groningen bij 
besluit van 14 November 1927, N°. 12, o. a. 
heeft bepaald, dat Burgemeester en Wethou
ders bij openlijk a f te kondigen en met rede
nen omkleed besluit, wegen binnen de be
bouwde kom der gemeente, niet zijnde Rijks
of provinciale wegen, tenzij het doorgaand 
verkeer daardoor zonder noodzaak ernstige be
lemmering zoude ondervinden, in het belang 
van de vrijheid en de veiligheid van het ver
keer over die wegen geheel of gedeeltelijk 
gesloten kunnen verklaren voor het berijden 
in Mme of beide richtingen, hetzij met alle 
motorrijtuigen, hetzij met alle motonijtuigen 
en met rijwielen, hetzij met rijwielen, hetzij met 
alle motorrijtuigen op meer dan twee wielen, 
hetzij met motorrijtuigen op meer dan twee 
wielen, welke bij de verklaring te bepalen af
metingen te boven gaan, hetzij met motor
rijtuigen waardoor een of meer aanhangwa
gens warden voortbewogen, of waardoor aan
hangwagens word en voortbewogen, we! ke bij 
die verklaring te bepalen afmetingen te boven 
gaan ; 

dat Eurgemeester en Wethouders ingevolge 
<lit raadsbesluit bij besluit van 31 December 
1929, 0

• 27740, 1 ° met ingang van 1 J anu
ari 1930 gesloten hebben verklaard voor het 
berijden met motorrijtuigen op meer dan twee 
wielen, welke !anger dan 5 of breeder dan 
2 M. zijn, in beide richting, alle straten, gele
gen binnen het gcdeelte van de bebouwde kom 
der gemeente, hetwelk wordt ingesloten door 
het Verbindingskanaal , de Zuiderhaven, de A, 
de Noorderhaven, het Loopende Diep, de 
Spilsluizen, het Schuitendiep en de Ooster
haven, met inbegrip van de over deze wate
ren gelegen bruggen; 

2°. van het verbod om de sub I bedoelde 
,traten t.e berijden ontheffing hebben verleend 
ten aanzien van motorrijtuigen, de sub I ver
melde afmetingen te boven gaande en welke 
uit.sluitend bestemd en ingericht zijn voor het 
vervoer van Vl'a.chten; 

dat Burgemeester en Wethouders daarbij 
hebben overwogen, dat het in het belang van 
de vrijheid en de veiligheid van het verkeer 

noodzakelijk is te achten, dat de nierboven 
aangeduide wegen binnen de bebouwde kom 
der gemeente, uiet zijnde Rij ks. of provin
ciale wegen, warden ges loten verklaard voor 
het berijden met motorrijtuigen, !anger dan 
5 of breeder dan 2 M ., in beide richtingen; 

dat de appell an ten, ieder voor zooveel haar 
betreft, in beroep aanvoeren, dat zij ter ui t-
oefening van haar autobusdienst, waarvan de 
dienstregeling door Ged. Staten is goedgc
keurd, den dienst heeft te beeindigen en {wat 
de omgekeerde richting betreft) heeft te bc
ginnen op de Groote Markt te Groningen en 
daarvoor met hare autobussen heeft te rijden 
lungs eene der straten , die toegang geven 
,iaar de Groote Markt, zooals door de appel
lanten sinds jaren de dienst werd uitgeoefend ; 
dat het besluit van Burgemeester en Wethou
ders strijdt met art. 1 sub 4 der Motor- en 
Rijwielverordening van de gemeente Gronin
gen, alsmede met art. 8 -:an het Motor- en 
Rijwielreglement; dat in het laatstgemeide 
artike! aan het gemeentebestuur de bevoegd
heid wordt gegeven om andere wegen, dan die 
genoemd in art. 8 sub 2 a enb van het Motor
en Rijwielreglement, bij of krachtens een be
sluit van den gemeenteraad gesloten te ver
kJaren voor het berijden o. a. met motorrij 
tuigen op meer dan 2 wielen en welke bij de 
verklaring te bepalen afmetingcn te boven 
gaan; 

dat de bedoeling van <lit artikel is, om 
eene bepaalde .::!tegorie te noemen, voor welke 
de genoemde wegen gesloten zijn (in casu dus 
de categorie van motorrijtuigen op meer dan 
2 wielen, die de bedoelde afmetingen te boven 
gaan); dat in casu echter in het Besluit 
slechts voor een dee! van die categorie de be· 
doelde wegen worden gesloten verklaard, daur 
motorrijtuigen van de bedoe}de gewraakte af
metingen en die uitsluitend bestemd en inge• 
richt zijn voor het vervoer van vrachten, we! 
langs de gesloten wegen mogen rijden; dat 
deze wegen dus niet gesloten warden ver
klaard voor eene bepaalde categorie, maar 
voor een klein dee! er van ; dat de omstandig
heid, dat volgens art. 11 sub 3 van het Motm
en Rijwielreglement ontheffing kan warden 
verleend aan de hier uiteengezette redeneering 
niet in den weg staat, omdat deze ontheffing 
in het besluit zelf is neergelegd en de alge
meene ontheffing in het besluit zelf in strijd 
is met de bepalingen van art. 11 sub 4 van het 
Motor. en Rijwielreglement, aangezien de ont
heffing alleen mag word en ·verleend in elk 
bepaald geval , immers onder afgifte van een 
bewijs; dat in art. 8 van het Motor- en Rij
wielreglement de bevoegdheid wordt gegeven 
om wegen voor enk!lle bepaalde eategorieen 
motorrijtuigen te sluiten in het belang van de 
vrijheid en cle veiligbeid van het verkeer; dat 
de vrijheid en veiligheid van het verkeer al 
leen als motief zou kunnen gelden, wanneer 
de bedoelde wegen voor alle motorrijtuigen 
van de bedoelde categorie werden gesloten, 
niet nu het grootste en meest belernmerencle 
dee! wordt toegelaten; 

dat het besluit van Bmgemeester en Wet
houders dus niet de vrijheid en veiligheid van 
het verkeer tot grondslag kan hebben; dat 
het besluit van Burgemeester en Wethouders 
ook aanvechtbaar is, omdat de considerans 
niet met den werkelijken toestand klopt, de 
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beweerde cons iderans niet het eigenlijke mo
t,ief van het Besluit is, terwijl bovendien het 
eigenlijke motief een onrechtmatig mot ief is; 
dat bij raadsbesluit van 4 November 1929 be
sloten is, bepaalde ter reinen aan den open
baren dienst te onttrekken en te verhuren als 
standplaatsen voor autobussen ; dat een dezer 
terreinen, te weten Gedempte Zuiderdiep, hoek 
Stationsstraat, aangewezen als standpl aats 
voor de ui t het Zuiden intercommunal e auto
bussen, gelegen is in de verboden zone; dat, 
claargelaten het feit , dat niet alle ondernemers 
hier standplaatsen mogen huren, in strijd met 
de wet de toepasselij khe id van het Besluit 
wordt vastgekoppeld aan het huren van deze 
standpl aatsen door autobushouders ; dat, in
dien de on clernemer deze stand plaatsen huurt, 
hem dan ontheffing van het Besluit wordt ver
leend; dat mi tsdien oak hier blijkt, dat het 
Beslui t niet bedoel t de vrijheid en ve ili gheid 
van het verkeer te beschermen, maar om on
dernem ingen te dwingen, de gemeentelijke 
particuliere terreinen te huren voor stand
p laatsen; 

dat het Besluit tevens in strij d is met de 
Wet Openbare Vervoe rmi ddelen en de daarin 
aan Ged. Staten opgedragen :,evoegclhe id tot 
het ve rl eenen van vergunni ngen voor het in 
werking brengen van intercommunale auto
busdi enslen, alsmede met het Koninklij k Be
slui t van 31 Juli 1880, R. 121, houdende be
palingen ter verzeker ing van de ve ili gheid 
der reizigers met openbare m iddelen van ver
voer; 

dat deze bevoegdheid, mede blijkens arrest 
van den H oogen R aad van 19 Maart 1928, de 
bevoegdheid omvat, o. a . begin- en eindpu nt 
van den dienst op eene bepaalde straat of 
plein eener gemeente met vaststell ing van 1 
route en stoppl aatsen te bepalen; dat immers 
zonder deze regal ing de vergunningen te vaag 
en onbepaald zouden zij n; dat het bestrede!! 
beslui t oak st rijdt met het a lgemeen belang, 
dat het bes lui t de aansl uiting van de dage
lij ksche autobusdien ten u it verschi llende doc
Jen der provincie Groningen {en zelfs Dren
the) tegenhoudt en ernstig belemmert; dat 
nagenoeg a ll e autoverkee r in de binenstad 
geheel vrij is, terwij I de vrachtauto's en de 
communa le stadsbussen van ge lij ke en groo
tere afrnetingen dan de autobussen van de ap
pell anten de verboden zone in :d ie 1·ichtingen 
mogen doorkruisen, aangezien aan dezc ont
heffi ngen warden verleend van het Besluit; 
dat tevens een der grootste voordeelen van het 
reizen per a utobus: het vervoer tot in het cen
trum der stad, hetgeen tot dusverre heeft 
plaats gevonden, zou te Joor gaan; 

0. dat ingevolge art. 8, l e I id, en art. 11, 3e 
en 4e lid , van het Motor- en Rijwiel reglement, 
wegen kunnen gesloten warden verklaard voor 
het berijden met motorr ij tuigen op meer clan 
twee wielen en welke bij de verklaring te be
palen a fmetirigen te boven gaan, terwij l van 
eene ontheffi ng van het verbod, die wegen te 
berijden, den belanghebbende een bewijs wordt 
u itgereikt; 

dat blijkens di t laatste het Motor- en R ij
wielreglement in deze slechts individueele ont
heffingen va n het verbod als gel dig erkent; 

0. dat bij het bovengemelde beslui t voor 
het berijden met motorrij tuigen op meer dau 

twee wielen en welke !anger dan 5 of breeder 
dan 2 M . zijn, een aantal straten gesloten war
den verklaard , en ontheffing van het verbod , 
die wegon te berijden, ver leend wordt ten aan
zien van motor r ij tuigen , de hier bedoelde a f
metingen te boven gaande en welke ui tslui
tend bestemd en ingericht zijn voor het ver
voer van vrachten; 

dat, wat di t laatste betreft, de hier ve rl een
de ontheffing niet individueel is, en mi tsdi en 
de a lgemeene onthoffi ng, onder 2° van het 
bestredcn beslu it verl eend, in strij d is met het 
Motor- en Rijwiel reglement ; 

0 . dat voorts uit deze algemeene ontheffing 
voor vrachta utomobielen blijkt, dat de strek
king van het beslui t van Burgemeester en 
Wethouders i0 , om uitslui tend voor autobus
sen, rn. a. ,v. voor motorrij tuigen voor vervoer 
van personen, de in h un bes lui t vermelde stra
ten ges loten te verkl aren ; 

dat zulks echter in strijd is met art. 8 van 
het Motor- en Rijwielreglement, dat de cate
gorie autobussen als zoodanig niet kent; 

dat reeds op de bovengemel de gronden het 
bestreden beslui t van Burgemeester en Wet
houders niet gehandhaafd kan blijven ; 

Gez ien de Motor- en Rijwielwet en het Mo
t,or- en Rijwi elreglement; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het bestreden bes! ui t va n Burgemeester en 

Wethouders van Groningen van 31 December 
1929, N°. 27740, te vernietigen. 

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

6 Octo/,er 19 0 . B l,~LUIT t ot herziening van hct 
[t ij kswegcnpla n . S. 39.' . 

Wu WILHELMINA , ENZ . 

Op de voordracht ,-an Onzen Minister van 
Waterstaat vnn 30 September 1930, La . T., 
Directie van den Waterstaat; 

Gelet op artikel 33 van de Wegenbelasting
wet en op Ons besluit. van den 4den Juni 1927 
(Staatsblad n°. 169) tot vaststelling van een 
Rij kswegenpla n ; 

H ebben goedge,onden en verst aan : 
I. vast t e stellen een nieuw Rijkswegenplan, 

bestaande ui t een staat van de bestaande en 
aan te leggen wegen , welke hoofd verbindingen 
zullen vormen voor bet <loorgaand verkeer met 
motorrijtuigen, met t oelich t ing, een staat van 
de lengten der best aande en aan t o leggen wegen, 
welke hoofdverbindingen zullen vormen voor 
het doorgaand verkeer met mot orrijt uigen met 
provinciale indeeling. en een toclichtende kaart, 
zooals deze bij dit beslui t zijn gevoegd ; 1 

II. t.e bepa len, dat dit besluit in werking za l 
trer! en met ingang va n I J auuari 1932; 

III. Ons beslui t van den 4den Juni 1927 
(Staatsblad n°. 169) tot vaststelling van een 
Rijkswegenpla n, met inl(ang van l ,Januari 1932 
buiten werking te stellen. 

Onze Minist er voornoernd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hctwclk in het S taats
blad en in de S taatscourant zal warden geplaat st. 

H et Loo, den 6den October 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P. J. Rey me r . 
( Uitgeg . 5 Nov. 1930.) 

1 Deze kaar t is niet opgenomen. 
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A. Staat van de bestaande en aan te leggen wegen, welke hoofdverbindingswegen zullen vormen voor het doorgaand verkeer 
met motorrijtuigen, met toelichting. 

De bestaande weien, die .,Q)i 
Lengte waarschijnlijk ge eel of -t~ g gedeeltelijk gevolgd zullen 

No . 0 ms c h r ij v in g van den we g. in K.M. worden, zijn : o o..c:I Opmerkingen. bO..,., 
., ... .0 

ongeveer. 
in eiien- I in beheer en 

~ <e bO o.e., 
dom ij: onderhoud bij: ~ ~ 

1 2 3 4 I 5 6 i 7 ----- --· -- - ·-----"•- - ----- - - -
I I 

I I l Amsterdam-Laren-Baarn-Hoevelaken 44,2 het Rijk het Rijk II 

Verbinding van (Amsterdam-) weg No. 1 met1 
en anderen I I lti 

.. wef N°. 28 bij Nijkerk (-Zwolle) ..... 15 - I - I III 
l b Z1Jta Baarn-Amersfoort . . . . . . . . . 14 het Rijk 

I 
het Rijk I IV 

2 Amsterdam-Utrecht . . . . . . . . . . . 32,3 bet RiJk bet Rijk I De bestaande weg zal waar-
schijnlijk door een nieuw 

I 
trace worden vervangen en 

I I zal in afwachting van d 

I I 
totstandkoming van den 
nieuwen weg, uit het Wegen-
fpnds worden onderhouden. 

e 

3 Amsterdam-Bodegraven-Rotterdam .... 54 - - I 
4 Amsterdam-Sassenheim-Haagsche Schouw-

's-Gravenhage . . . . . . . . . . . . . . 52,2 I het Rijk 
' 

bet Rijk I I Voor het gedeelte Amsterdam 
I 

I - Haagsche Schouw. 
II Voor het gedeelte Haagsch 

Schouw-' s-Gra venhage. 
e 

5 Amsterdam-Haarlem 14,9 bet Rijk bet Rijk II 
6 Amsterdam-Velsen 18 - I - II 
7 Amsterdam-Wiering~n· (_:_Le~u~~rd·e~) : : : \ 65 - I - III 

I 8 Haarlem- Sassenheim (-'s-Gravenhage) ... 18,4 bet Rijk bet Rijk III 
9 Haarlem-Velsen-Alkmaar-Van Ewij cksluis\ 

I -Wieringen-Zurig-Harlingen-Leeuwarden 143 het Rijk bet Rijk II 
1
voor bet gedeelte Haarlem-
. Alkmaar. 

en an<lere11 

JO We van den weg n°. 9 af-De Kooy- Deni bet Rijk 

en nndereu 

bet Rijk 

III Voor bet gedeeHe Alkmnar-

1 

Leeuwarden. 
IV 

...... 
C0 

~ 

~ 

0 
0 
>-,3 

0 
o:l 
t,j 

:,:, 

U2 
i:,, 
~ 

5E 



11 ('s~ar!v~nhS:ga:......·) -H~ags~h~ Sch~m~-.-'..L~ide~I 
-Bodegraven (-Utrecht) 

12 's-Gravenhage-Utrecht---Driebergen (-Arn
hem) . 

12a Verbinding van (Utrecht--) weg N°. 12 ~et weg

1

I 
No. 24 (-Arnhem) . . . . . . . . . . . 

13 's-Gravenhage-Rotterdam . . . . . . . . . 

14 's-Gravenhage-Hoek van H olland . . . . . 
15 Rotterdam-Gorinchem-Lent (-Nijmegen) 

16 Rotterdam- Dordrecht- Moerdijk- Princen-
1 hage-Zundert---grens . . . . . . . . . 

17 (Rotterdam-) Moerdijk-Oud Gastel-Wouw 
I (- Bergen op Zoom) .......... . 

18 (Rotterdam-) Oud Gastel-St. Philipsland-

25,7 

57,4 

6,5 
15 

11,5 
9 ,5 

65 

26,8 

het Rijk 

het Rijk 

het Rijk 

het Rijk 

III 

IV 

I 

I II 
I 

II 
III 

I 

II 

III 

lvoor het gedeelte Haagsche 
I Schouw-Leiden. 
Voor het gedeelte Leiden

Bodegraven. 
Het eventueel gemeenligger;d 
dee) van dezen wcg met den 

weg N°. 3 wordt tot dezen 
laatste gerekend. 

De bestaande Rijksweg Bode
graven-Utrecbt zal in af. 
wachting van de totstand
koming van bet overeen
komstige gedeelte van de
zen wcg uit bet Wegen
fonds worden onderbouden. 

De bestaande Rijksweg Delft 
- Overschie zal in afwach
ting van de totstandko
ming van dezen weg uit bet 
Wegenfonds worden onder
houden. 

H et eventueel gemeenliggend 
dee) van dezen weg met 
den weg N°. 16 en met 
den weg N°. 27 wordt tot 
deze laatste wegen gere
kend. 

Voor bet gedeeltc Rotter
dam-Dordrecbt. 

Voor bet gedeelte Dordrecht 
-grens. 

De bestaande Rijksweg De 
Punt---Zwijndrecht zal in 
nfwacbting vandetotstand
koming van bet gedeelte 
Rotterdam- Dordrecbt v . 
dezen weg uit het Wpgen
fonds worden onderbouden. 

CFJ 

01 

0: 

0 
0 

"3 
0 
t:d 
l'l 
~ 

.... 
c:o 
~ 
0 



I 
Zijpe-Zierikzee . 37,6 de provinoie [ de ~rovinoie rv Tot dezen weg behoort niet 

Zeeland eeland het veertraject. 
en anderen I en anderen 

... 
19 Rotterdam- Barendreoht-N umansdorp ·I 26,8 het Rijk, het Rijk IV 

CC) 
~ 

de provinoie en 0 
en anderen de provinoie 

20 Rotterdam-Maassluis- Hoek van Holland 24,5 I Voor het gedeelte Rotterdam 
-VlaardinJ:en. 

II Voor het ge eelte Vlaardin-

20a Zijtak naar Naaldwijk . . .I 6 II 
gen-Hoek van Holland. 

21 Maassluis- Hellevoetsluis . 17,5 het Rijk het Rijk IV Tot dezen weg behoort niet 
en anderen en anderen het veertraject. 

22 Utreoht-Laren . ............. 22 III 
23 (Utrecht-) De Bilt--Huis ter Heide--Hoeve-[ het Rijk het Rijk 11 

laken ......... . . .. .... 18,7 
24 (Utrecht-) Hui8 ter Heide-Ede-Arnhem 50,6 het Rijk 

en anderen 
het Rijk 

en anderen 
II 

-~5 Utrecht-De Bilt--Driebergen-Arnhem 58,6 het Rijk 
en anderen 

het Rijk II 0:, 

en anderen 
26 U treoht--Vianen-Zalt bommel-Hedel- 0 

's-Hertogenbosoh 47,1 het Rijk het Rijk II De bestaande sohipbruggen 0 

en anderen en anderen bij Vreesmjk en R edel zul- >-l 

Jen in afwaohting van de 0 
totstandkoming van de td 
vaste bruggen uit het We- t,J 

genfondswordenonderhou- ~ 
den. 

27 (Utrecht-) Vianen- Gorinchem-Keizersveer U) 
-Breda 65,5 het Rijk het Rijk II i:,., 

en anderen en anderen ~ 

28 Hoevelaken- Nijkerk-Hattemerbroek- Zwolle 71,8 het Rijk het Rijk III co ..__, 
en anderen en anderen 

29 Hoevelaken-Apeldoorn-Deventer 52,8 het Rijk het Rijk III 
30 Verbinding van Hoevelaken met weg No 24 

(-Arnhem) 14 II De bestaande Rijksweg A-
mersfoort--W ouden berg 
zal in afwachting van de 
totstandkomin~van dezen 
weg uit het e3,enfonds 
worden onderhou en. 

31 Zwolle--Bcrkum-Meppel-Pijlebrug-Assen 
-Haren-Groningen . . . . . . . . . . 96,9 het Rijk het Rijk III 

(Zwolle--) Pijlebrug-Heerenveen-Rauwerd-1 an anderen en anderen 
32 

Leeuwarden. . . . . . . . . . . . . . · 1 65,4 het Rijk het Rijk III 
en anderen en anderen 00 -0:, 



:ia (Zwolle-} Assen-Gieten-Wiluervank-
Noordbroek-Appingedam (-Delfzijl) . 55,7 de provincien de provincien IV 

en anderen en anderen 

33 a Zijta.k Wiklervank-Ter Apel-grens 30,5 de gemeente degemeente IV 0:: 

..... Groningen Groningen ,_. 

~ en anderen en anderen 
--., 

<,,> 

? 34 (Zwoll&-) Berkum-Hardenberg-Emmen-
Gieten-Haren ( -Groningen) . . . . . . . 108,5 de provincie de provincie IV 

Overijssel Over~ssel 
en anderen en an eren 

34a Zijtak Emmen-Ter Apel 15,7 de gemeenten de Jemeenten IV 
Emmen en mmen en 
Groningen Groningen 

35 Zwoll&-Wierden-Almelo-Hengelo-Glaner-
brug (grens) 76,6 het Rijk het Rijk III Voor het gedeelte Zwolle-

Hengelo. 
en anderen en anderen II Voor het gedeelte Hengelo-

Glanerbrug. 

36 Verbindint van weg N°. 35 bij Almelo met weg 
No. 34 ij Hardenberg .......... 27 de provincie de provincie IV 

en anderen en anderen m 

37 Zwot·e-Deventer :n ,8 het Rijk het Rijk IV De bestaande we~ zal waar-
en anderen en anderen schijnlijk gedee telijk door 

0 
0 

een nieuw trace worden >,l 

38 Zwoll&-Kampen 11,4 de provincie de provincie IV 
vervangen. 0 

en anderen 
tc 

9 Leeuwarden-Groningen 57,4 het Rijk het Rijk III 
t,j 

en anderen en anderen \::o 

40 (Leeuwarden-) Rauwerd-Sneek-L~mmer 37,1 het Rijk het Rijk IV 
en anderen en anderen r;n 

41 Groningen-Appingedam-Delfzijl . 31,1 het Rijk het Rijk IV c.>:> 

en anderen en anderen <:O 

42 Groningen-N oordbroek-Nieuweschans- de provincie de provincie III 
c.o 

grens ..... .. . .. .. . .... 54,9 en anderen en anderen 

43 Groningen-Drachten-Heerenveen-Sneek-
Zurig (-Haarlem). . . . . . . . . . . . 104,4 het Rijk de provincie IV Het eventueel gemeenliggend 

de provincie en anderen deel van dezen weg met den 
en anderen weg N°. 39 wordt tot dezen 

laatste gerekend. 

43a Verbinding van weg N°. 43 bij Drachten met 
weg N°. 39 . ....... . .. . .. 21,5 gemeenten een commissie IV 

44 Deventer-Holten-Goor-Hengeler-Olden-
zaal-Denekamp-grens ........ 71,8 het Rijk het Rijk III 

en anderen en anderen 

44a Verbindint"~an ;ve8 N°. 44 bij Holten met weg 
No. 35 lJ Wier en . . . . . . . . . . . 14,8 het Rijk het Rijk Ill 

44b Zijtak Oldenzaal-de Poppe (grens) . . . . . 7,6 het Rijk het Rijk III .... 
c,, 

co 

"" 
~ 
0 



... 
C0 

~ 
45 Deventer-Gorssel-Zu~hen. . . . . . . . I 15,l het Rijk het Rijk III 
46 Zutphen-Warnsveld- oor ........ 30,7 het Rijk het Rijk III 
47 (Zutphen-) Warnsveld-Winterswijk-grens .I 47,2 het Rijk het Rijk III 
48 Zutphen-Dieren-Arnhem ......... 28,4 het Rijk het Rijk II 
,18aZijtak Dieren-Doesburg-Gendringen-grens. 34,5 het Rijk het Rijk IV 

I en anderen en 11,nderen 
49 Zu:£_l,en-Apeldoorn (-Hoevelaken) . . . . , 18,2 het Rijk het Rijk III 
50 Arle) e_m:-~~el~o-or~-:-~a~te_m~r~r~e~ (~~,~ol_- de provincie de provincie III 

59,8 en anderen en anderen 
51 Arnhem-Zevenaar-grens ... . ..... 18 het Rijk het Rijk III 
52 A nhem-Lent-Nijmegen . , 16 het Rijk het Rijk II 
53 Nijmegen-Beek (grens) . . 4,8 het Rijk het Rijk III 
54 N1Jmegen-Venlo . . . . 62,2 het Rijk het Rijk III 

en anderen en anderen 0:, 

55 Nij megen-Grave--'s-Hertogenbosch . 46,4 het Rijk het Rijk III 
0 

Bergen op Zoom-Wouw-Princenhage--Bredal 
en anderen en anderen 

Q 56 36,8 ~.et Rijk het Rijk III 
'"3 en anderen en anderen 

57 (Bergen op Zoom-) Woensdrecht-Putte de provincie de provincie III 0 

(grens) .......... . ...... 12 td 
58 Bergen Of Zoom-Woensdrecht-KruininJ,en-1 Tot dezen weg behoort niet t,J 

Goes- s-Heer-Arendskerke--Nieuwlan - het veertraject. !:r. 
Vlissingen-Breskens-Draai brug-Sluis-

87,2 het Rijk, het Rijk, III grens. lf,) 
de provincien de provincien c.<:) 
en anderen en anderen tC 

58a Zijtak 's-Heer-Arendskerke--Wolphaartsdijk- ~ 
sche veer . .............. , I 6,5 de provincie de provincie l:V 

58b Zijtak Nieuwland-Middelburg . . . . 2,9 het Rijk het Rijk IV 
58c Zijtak Draaibrug-Aardenbm·g-grens . 7,5 het Rijk het Rijk VI 

en anderen en anderen 
59 Bergen op Zoom-Tholensche brug 6,7 het Rijk het Rijk IV 

en anderen en anderen 
60 Kruiningen-Hansweert-W alsoorden-H ulst 

IGo:gr::~d~k~n~k~r~~~e~n~u~e~~S~s. 

18 het Rijk het Rijk IV Tot dezen weg behoOl't niet 
en en het veertraject. 

de provincie de provincie I 
61 van 

Gent (grens) 25,5 het Rijk, het Rijk, IV Tot dezen weg behoort niet 
de provincie de provincie het veertrnject. 
en anderen en anderen 

62 Breda-Moerdijk 19,l het Rijk het Rijk 1V 00 
en anderen en anderen ,-

63 Breda-Tilburg-Eindhoven 52 het Rijk het Rijk III 
00 . 

en anderen en anderen 
61- 'M-H.ort,og<'nhosch- Vnght-Eiudhoven . a2,l ~ l;}i½ .. het Rijk [IL -H __ , _____ 



-grens. 2!),4 hot Rijk het Rijk HI Voor het gedeelte Vught-
Tilburg. 

en anderen en anderen IV Voor het gedeelte Tilburg- 00 
66 (Eindhoven-) Helmond-Grave (-Nijmegen) 35 III grens. .... 
67 Eindhoven-Helmond-Blerick-Venlo ... 52,9 III <:O 

68 Eindhoven-Weert-Horn-Roermond. 49,3 het Rijk, het Rijk, Ill De bestaande Rijksweg Eind-
de provincie de provinoie hoven-Weert zal waar-

Limburg Limburg schijnlijk grootendeels door 
en anderen en anderen een nieuw trace worden 

69 IEindhoven-Valkenswaard-grens . 20,6 het Rijk 
en anderen 

het Rijk 
en anderen 

IV 
vervangen. 

70 Venlo-grens (-Straelen) 3,3 het Rijk de provinoie IV 

71 Venlo-grens (-Kaldenkirohen) 3,3 de provincie de provincie IV 
en anderen en anderen 

72 Venlo-Roermond . 24,2 het Rijk 
en anderen 

het Rijk 
en anderen 

II 

73 (Venlo-) Bleriok-Horn-Neeritter-grens 34,2 het Rijk het Rijk IV 
74 Roermond-Maasniel-grens . . . . . . . 4,9 degemeente degemeente IV cr:, 

Maasniel Maasniel 0 
75 Roermond-Geleen-Maastricht . 46,1 het Rijk, het Rijk, II 0 

de provincie de provincie >-3 
en anderen en anderen 0 

76 (R"~rmond-) Geleen-Heerlen-Valkenhuizen 
-Kerkrade (grens) 23,2 het Rijk het Rij~ e!1 de III 

to 

/erovmcie 
t,,J 

76a Zijtak Valkenhuizen-de Locht-grens 2 het Rijk e provincie III 
;o 

77 Maastricht--Heerlen . . . . . . . . 12 III Gedeeltelijk kunnen de weien ,...... 
Nrs. 75 of 78 en 76 wor en Ul 

78 Maastricht-Heer-Vaals (grens) .. 25,6 het Rijk het Rijk III gevolgd. co 
79 (Maastrioht-) Heer-Eysden (grens) 9,6 het Rijk het Rijk III .:0 

80 Maagtricht- Wilre (grens) . . . . 3,2 het Rijk het Rijk IV 0:: .__, 
en anderen en anderen 

81 !Maastricht-grens (-Bilsen) . . . 2,2 het Rijk het Rijk IV 
82 aastricht-grens (-Smeermaas) . 6 het Rijk het Rijk IV 

en anderen en anderen 



TOELICHTING. 

I n d e e 1 i n g v a n d e w e g e n. 

Aan te leggen of Voor de toe-
Categorie te verbeteren komst te rekenen 

volgens prohel : op profiel: 

1 2 3 

I A of C, beide al A of C 
of niet vereen-

Ila 
voudigd 

B al of niet ver- B of A, beide al 
eenvoudigd of niet vereen-

voudigd 
Illa B vereenvoudigd B a l of niet ver-

eenvoudigd 
IV B vereenvoudigd B vereenvoudigd 

of D of D 

a Bij de wegen van deze oategorie kan profiel 
C, al of niet vereenvoudigd, toepassing vinden 
voor die gedeelten, waar voor antler dan door
gaand motorverkeer een weg aanwezig is. 

De profielen A, Ben C zijn hierna aangegeven. 
Met een vereenvoudigd profiel A, B of C zijn 

bedoeld die profielen, waarvan de indeeling in 
hoofdtrekken overeenkomt met die van de 
profielen A, B of C, dooh welke minder ruim 
en (of) minder volledig zijn. 

Met profiel D zijn bedoeld profielen voor 
wegen met weinig verkeer en waarvan de in
deeling afwijkt van die der andere profielen. 

De in den staat vermelde profielen gelden 
voor de buiten de bebouwde kommen gelegen 
gedeelten der wegen. 

In of na.bij de bebouwde kommen kunnen de 
wegen met een verruimd of een beperkt profiel 
worden aangelegd. 

W a.a.r de omsta.ndigheden dit noodig ma.ken 
ka.n a.fwijking-van het voor den weg vastgestelde 
profiel plaa.ts hebben. 

In en nabij bebouwde kommen kan een be
staa.nde weg door de kom worden gevolgd, of 
een omlegging worden tot stand gebraoht. De 
kosten van verbetering of die van aanleg kunnen 
geheel of gedeeltelijk ten la.ate van het Wegen
fonds worden gebraoht. 

Bebouwde kommen van meer da.n 20,000 
inwoners zullen met de op korten afstand ge

e11:.e.n k.unnen worden verbonden. 

A 

C 

0:, 

0 
0 
--3 
0 
t:d 
t,,J 

~ 

00 
C-0 
0 
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B. Staat van de lengten der bestaande en aan te 
leggen wegen, welke hoofdverbindingawegen zullen 
vormen voor het doorgaand verkeer met motor
rijtuigen met provinciale indeeling. 

31 

33 

33a 
34 

34a 
39 
-U 
42 

43 

9 

32 

39 
40 

43 

43a 

31 

32 

33 

34 

34a 

28 

29 
31 

32 

34 

Omschrjjving van den weg. 

2 
Groningen. 
Zwolle-Berkum-Meppel-Pijlebrug

Assen-Haren-Groningen .... 
(Zwolle-)Assen-Gieten-Wildervank 

-N oordbroek-Appingedam ( -Delf -
zijl) . . . . . . . . . . . . 

Zijtak Wildervank-Ter Apel-grens 
(Zwolle-)Berkum-Hardenberg-Em-

men-Gieten-Haren (-Groningen) 
Zijtak Emmen-Ter Apel .... 
Leeuwarden-Groningen . . . . . 
Gr ningen-Ap~in ed 1m-Ddfzijl 
Groningen-N oordbroek-Nieuwe-

schans-grens . . . . . . . . . 
Groningen-Drachten-Heerenveen

Sneek-Zurig (-Alkmaar) .... 

Friealand. 
Haarlem-Velsen-Alkmaar-Van E.1 

~jcksluis-Wieringen-Zurig-Har-1 
hngen-Leeuwarden ...... ·1 

(Zwolle-) Pijlebrug-Heerenveen
Rauwerd-Leeuwarden . . . . i 

Leeuwarden-Groningen . . . . . : 
(Leeuwarden-) Rauwerd-Sneek-

Lemmer . ........ . 
Groningen-Drachten-Heerenveen
Sneek-Zurig (-Alkmaar) .... 
Verbinding van weg No. 43 bij 

Drachten met we N°. 39 ... 

Drenthe. 
Zwolle-Berkum-Meppel-Pijlebrug

Assen-Haren-Groningen . . . . 
(Zwolle-) Pijlebrug-Heerenveen

Rauwerd-Leeuwarden .... 
(Zwolle-) Assen-Gieten-Wilder-

vank-N oordbroek-Appingedam
( -Delfzij l) . . . . . . . . . . 

(Zwolle-) Berkum-Hardenberg
Emmen-Gieten-Haren (-Gronin-
gen) ... 

Zijtak Emmen-Ter Apel 

Overijssel. 

11,3 

33,9 
30,5 

3,7 
2,3 

24,9 
31,1 

54,9 

28,9 

54,3 

48,4 
32,5 

37,1 

75,5 

21,5 

62,6 

5,4 

21,8 

62,8 
13,4 

Hoevelaken-Nijkerk-Hattemer- 5,1 
broek-Zwolle . . . . . . . . 

Hoevelaken-Apeldoorn-Deventer . 1,3 
Zwolle-Berkum-Meppel-Pijlebrug

Assen-Haren-Groningen . . . . 23 
(Zwolle-) Pijlebrug-Heerenveen

Rauwerd-Leeuwarden . . . . 11,6 
(Zwolle-) Berkum-Hardenberg-l 

Emmen-Gieten-Haren ( -Gronin-
gen) ............ ' 42 

35 IZwolle-Wierden-Almelo-Hengelo
Glanerbrug-(grens) . . . . . . 

36 Verbinding van weg N°. 35 bij AJ. 

I be~~ ~e~ "'.e~ ~
0

• -3~ b~ ~a~d~n: 
37 Zwolle-Deventer . . . . . . . . 
38 Zwolle-Kampen . . . . . . . . 
44 Deventer-Holten-Goor-Hengelo-

Oldenzaal-Denekamp-grens .. 
44a 

44b 
45 
46 

Verbinding van weg N°. 44 bij Hol-
ten met weg N°. 35 bij Wierden 

Zijtak Oldenzaal-de Poppe (grens) 

!
Deventer-Gorssel-Zutphen ... . 
Zutphen-Warnsveld-Goor ... . 

N oordholland. 
1 jAmsterdam-Laren-Baarn-Hoeve-

laken .... . ...... . 
2 
3 

4 

Amsterdam-Utrecht ..... . 
Amsterdam-Bodegraven-Rotter-

dam . . . ........ . 
Amsterdam-Sassenheim-Haagsche 

Schouw-'s Gravenhage .. . . 
5 Amsterdam-Haarlem . . . . . . 
6 IAmsterdam-Velsen . . . . . . . 
7 Amsterdam-Wieringen (-Leeuwar-

den) ......... . . . 
8 

9 

10 

10a 

22 

3 

4 

8 

11 

12 

13 
14 
15 

16 

19 

20 

20a 
21 
26 

27 

Haarlem-Sassenheim (-s Graven-
hage) ........... . . 

Haarlem-Velsen-Alkmaar-Van E
wijcksluis-Wieringen-Zurig-Har
lingen-Leeuwarden . . . . . . 

Weg van den weg N°. 9 af-De Kooy 
-Den Helder . . . . . . . . 

Zijtak (Den Helder-) De Kooy
Van Ewijcksluis . 
trecht-Laren . 

Zuidholland. 
Amsterdam-Bodegraven-Rotter-

dam ... . ....... . 
Amsterdam-Sassenheim-Haagsche 

Schouw-'s Gravenhage .. . . 
Haarlem-Sassenheim (-'s Graven-

hage ........... . 
('s Gravenhage-) Haagsche Schouw 

-Leiden-Bodegraven (-Utrecht). 
's-Gravenhage-Utrecht-Driebergen 

(-Arnhem) . .. . ..... . 
's-Gravenhage-Rotterdam ... . 
's Gravenhage-Hoek van Holland. 
Rotterdam-Gorinchem-Lent (-Nij-

megen .......... . 
Rotterdam-Dordrecht-Moerdijk

Princenhage-Zundert-grens . . 
Rotterdam-Barendrecht-Numans-

dorp ........ . 
Rotterdam-Maassluis-Hoek van 

Holland .... . . 
Zijtak naar Naaldwjjk 

aassluis-Hellevoetsluis. 
Utrecht-Vianen-Zaltbommel-He

del-'s Hertogenbosch . . . . . 
(Utrecht-) Vianen-Gorinchem-

Keizersveer-Breda . 

!

Zeeland. 
18 (Rotterdam-) Oud Gastel-St. Phi

lipsland-Zijpe-Zierikzee . . . . 
58 Bergen op Zoom-W oensdrecht-

1 Kruiningen-Goes-'s Heer Arends 
kerke-Nieuwland-Vlissingen
Breskens-Draaibrug-Sluis-grens 

1930 

76,6 

27 
31,8 
11,4 

71,8 

14,8 
7,6 
2 

10,1 

27,2 
7,3 

14 

25,2 
14,9 
18 

65 

6,4 

88,7 

16 

6,2 
8,5 

37 

27 

12 

25,7 

31,4 
15 
11,5 

39,5 

29 

26,8 

24,5 
6 

17,5 

8,2 

23,4 

19,6 

78 
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58a 

58b 
580 
60 

61 

Zijtak 's Heer Arendskerke-Wol-• 
phaartsdijksche veer . . . . . 

Zijtak Nieuwland-Middelburg . . 
ZijtakDraaibrug-Aardenburg-grens 
Kruiningen-Hansweert-Walsoor-

den-Hulst-grens . . . . . . . 
Goes-Hoedekenskerke-Terneuzen

Sas van Gent (grens) 

Utrecht. I 
msterdam-Laren-Baarn-Hoeve-

6,5 
2,9 
7,5 

18 

25,5 

la V ;:;hldhlg v~n: (A~st~rda~-·) ~eg1

1

. 
17 

N°. 1 met weg N°. 28 bij Nijkerk 
(-Zwolle) . . . . . . . . . . 7,5 

lb Zijtak Baarn-Amersfoort . . . . 14 
2 Amsterdam-Utrecht . . . . . . 25 
3 Amsterdam-Bodegraven-Rotter-

dam .. . .. . ..... . 
12 

12a 

22 
23 

24 

25 

26 

's Gravenhage-Utrecht-Driebergen 
(-Arnhem) . .. ... .. . . 

Verbinding van (Utrecht-) weg No. 
12 met weg N°. 24 ( -Arnhem) . . 

Utrecht-Laren . . . . . . . . . 
(Utrecht-) de Bilt-Huis ter Heide-

Hoevelaken . . . . . 
(Utrecht-) Huis ter Heide-Ede-

Arnhem. . ....... . 
Utrecht-de Bilt-Driebergen-Arn-

hem ........ . . . 
Utrecht-Vianen-Zaltbommel-He-

1 

del-'s Hertogenbosch . . . . 
28 Hoevelaken-Nijkerk-Hattemer-

broek-Zwolle . . . . . . . 
30 Verbinding van Hoevelaken met 

weg N°. 24 (-Arnhem) . . 

Gelderland. 
la JVerbinding van (Amsterdam-) weg 

No. 1 met weg N°. 28 bij Nijkerk 

3 

26 

6,5 
13,5 

18,7 

22,5 

38,6 

10 

1,4 

14 

7,5 (-Zwolle) .......... 

1 
15 Rotterdam-Gorinchem-Lent (-Nij

megen) . . . . . . . . . . . 56 
24 1(Utrecht-) Huis ter Heide-Ede-

l Arnhem . ........ . . 28 

25 ju\:::t-~e. ~il~-~ri~b~r~e~-~~-

26 Utrecht-Vianen-Zaltbommel-He-
del- 's H ertogenbosch . . . . 

28 Hoevelaken-Nijkerk-Hattemer-

29 
45 
46 
47 

1 broek-Zwolle . . . . . . . 
Hoevelaken-Apeldoorn-Deventer . 
Deventer-Gorssel-Zutphen . . . . 
Zutphen-Warnsveld-Goor . . . . 
(Zut~hen-) Warnsveld-Winters-
1 w13k-grens . . . . . . . . . . 

48 Zutphen-Dieren-Arnhem . . . . 1 
48a Zijtak Dieren-Doesburg-Gendrin-

1 gen-grens . . . . • . • • · -
1 49 Zutphen-Apeldoorn (-Hoevelaken) 

50 Arnhem-Apeldoorn-Hattemer-
1 broek (-Zwolle) .... 

51 Arnhem-Zevenaar-grens . 
52 Arnhem-Lent-Nijmegen . 
53 Nijmegen-Beek (grens) . 
54 Nijmegen-Venlo . . . . . . . . 
55 INijmegen-Grave-'s Hertogenbosch 

I 

20 

23 

65,3 
51,5 
13,1 
20,6 

47,2 
28,4 

34,5 
18,2 

59,8 
18 
16 
4,8 
9 

12,7 

\

N oordbrabant. 
16 Rotterdam-Dordrecht-Moerdijk

Princenhage-Zundert-grens . . 1 36 
17 ,(Rotterdam-) Moerdijk-Oud Gastell1 

I -Wouw (-Bergen op Zoom) .. 26,8 

18 l(Rotterdam-) Oud Gastel-St. Phi
lipsland-Zijpe-Zierikzee . . . . 

26 Utrecht- 1 ianen-Zaltbommel-He
del- 's Hertogenbosch . . . . . 

27 !(Utrecht-) Vianen-Gorinchem-Kei
zersveer-Breda . . . . . . . . 

55 jNijmegen-Grave-'s Hertogenbosch 
56 Bergen op Zoom-Wouw-Princen-

1 hage-Breda . . . . . . . . . 
57 

1
(Bergen op Zoom-) Woensdrecht-
1 Putte (grens) . . . . . . . . 

58 Bergen op Zoom-Woensdrecht
Kruiningen-Goes-'s Heer Arends 
kerke-Nieuwland- Vlissingen
Breskens-Draaibrug-Sluis-grens 

59 Bergen op Zoom-Tholensche brug 
62 Breda-Moerdijk . . . . . . . . 
63 Breda-Tilburg-Eindhoven . . . . 
64 's Hertogenbosch-Vught-Eindho-

ven ..... .. ..... . 
65 ('s Hertogenbosch-) Vught-Tilburg 

-Goirle-grens . . . . . . . . 
66 (Eindhoven-) H elmond-Grave 

( -Nijmegen) . . . . . . . . . 
67 Eindhoven-Helmond-Blerick-Ven-

lo . . . . . . . . . . . 
68 Eindhoven-Weert-Horn-Roer-

mond . ... ... . .. . 
69 Eindhoven-Valkenswaard-grens 

Limburg. 
54 Nijmegen-Venlo . . . . . . . . 
67 Eindhoven-Helmond-Blerick-Ven-

lo .... . ..... . 
68 Eindhoven-Weert-Horn-Roer-

mond .. .... .. . . 
70 Venlo-grens (-Straelen) .. . 
71 Venlo-grens (-Kaldenkirchen) 
72 Venlo-Roermond ..... . 

73 j(V:~~. ~l~ri~k:~or_n-~~er_i~er: 

74 \R oermond-Maasniel-gren8 . . . . 1 

75 Roermond-Geleen-Maastricht . . 
76 (Roermond-) Geleen-Heerlen-Val-

! kenhuizen-Kerkrade (grens) . . 
76a ,Zijtak Valkenhuizen-de Locht-

1 

grens .... . ..... . . 
77 Maastricht-Heerlen . . . . . . 
78 Maastricht-Heer-Vi.a,ls (grens) .. 
79 1(1\faastricht-) Heer-Eysden (grens) 
80 IMaastricht-Wilre (grens) . . . . 
81 IMaastricht-grens (-Bilsen) . . . . 
82 Maastricht-grens (-Smeermaas) . 

18 

5,9 

32,1 
33,7 

36,8 

12 

9,2 
6,7 

19,1 
52 

32,1 

29,4 

35 

29,l 

21 
20,6 

53,2 

23,8 

28,3 
3,3 
3,3 

24,2 

34,2 
4,9 

46,l 

23,2 

2 
12 
25,6 

9,6 
3,2 
2,2 
6 

Behoort bij Koninklijk besluit van 6 October 
1930, (Staatsblad n°. 393). 

lliij bekend, 
De Minister van Waterstaat, P. J. Rey me r. 

6 October 1930. UITTREKSEL uit het 
Koninklijk besluit . 

Wet Openbare Ver,oermiddelen. Ged. 
Staten kunnen aan de gestelde voorwaarde 
voor het in werking brengen van een 
au tobusdienst dat : ,,dienstregeling en 
tatief aan hun goedkeuring worden onder
worpen" niet de bevoegdheicl ontleenen 
den dienst op Zondag geheel te verbieden. 

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

G. Dijkstra en W. de Jong, autobusdienstonder
nemers te St. Annaparochie tegen de beschik-
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king van Ge,l. Staten van Friesland van 11 De
cember 1929, n°. 123, l• Afd. B, waarbij hun 
tot 1 ,Tanuari 1933, behoudens tusschentijdsche 
intrekking, vergunning is verleend tot het in 
werking brengen van een autobusdienst tusschen 
St Annaparochie en Franeker; 

Den Raad van Stat,e, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 17 
September 1930, n°. 527; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 30 September 1930, n°. 485, 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende : dat Ged. Staten van F.riesland 
bij hun evengenoemd besluit aan G. Dijkstra 
en W . de Jong te St. Annaparochie tot I Januari 
1933, behoudens tusschentijdsche intrekking, 
vergunning hebben verleend tot het in werking 
brengen van een autobusdienst voor hot trajel't 
St. Annaparochie-Berlikum- Ried-Dongjum 
-Franek:er onder een 10-tal voorwaarden, 
waarvan die onder 3° en 10° luiden als volgt : 

3°. Dienstregeling en tarief moeten aan de 
goedkeuring van Gerl. Staten worden oncler
worpen. 

De bij de aanvraag aan Ged. Staten overge
legde dienstregeling en tarief 7.Ullen behoudens 
wijziging onder goedkeuring van Ged. Staten 
en met weglating der ritten op Zondag gelden 
tot 15 Februari 1930, of, ingeval van hooger 
beroep, tot twee maanden, nadat de Kroon een 
voor den aanv, ager gunstige be~lissmg genomen 
heeft. 

1°. Enz. 
tlat van <lit besluit G. Dijks tra en W. de Jong 

bij Ons i □ beroep zijn gekomen, aanvoerende, 
enz. 

dat voorts uit de derde vergunningsvoorwaar
de, waarin gezegd wordt : ,,en met weglating 
der ritten op Zondag", een verbod voor het 
rijden op Zondag kan worden gelezen: dat zij, 
appellanten, duidelijk te kennen hebben ge
_geven bij hunne aanvraag ook des Zondags het 
traject te willen bedienen ten gerieve der be
woners, die op Zondag van elk rniddel van ver
voer verstoken zijn ; clat cleze dag voor de 
l?ricsche landarbeiders immers de eenige is, 
waarop zij hunne farniiie kunnen bezoeken ; 
clat nog anclere zaken als ziekenbuisbezoek te 
Leeuwarden vo01 de bewoners dezer dorpen 
zouden kunnen w01·den genoemd, zulks in aan
sluiting van het traject St. Annaparochie-
Leeuwarden ; dat zeker ook we! met het oog op 
de Zuiclerzeewerken vervoer op Zondag nood
zakelijk zal blijken; dat zij na aa□clachtige lezing 
van de beschikking niet weten of clit rijden op 
Zonclag alleen tot 15 Februari 1930 of ook dar,r
na verboden zal zijn ; dat immers in den aanhef 
bij het verleenen der vergunning de beperking 
behalve des Zondags niet voorkomt; dat zij 
door de uitspraak der Kroon willen weten, waar
aan ze toe zijn ; dat, indien uit deze vergunning 
de beperking ,,behalve des Zom\ags" zou kun
nen worden gelezen, zij op de bovengenoemde 
gronden verzoeken deze beperking te Jaten ver
vallen, zoodat zij ook des Zondags hunnen 
dienst mogen uitoefenen ; 

0. eoz.: 
0. met betrekking tot het tweecl.e punt, dat 

krachtens de door Ged. Stat,en verleendP ver
gunning de dienst des Zondagsniet is uitgesloten; 

dat Ged. Staten aan de bij het eerste lid van 
<le onder 3° ge~telde voorwaarde niet rle be-

,oegrlheid kunnen ontleenen, den clienst op 
Zondag geheel te verbiden; 

dat voorts de in het tweede lid da 3e voor
waarde opgeuomen beperking van den dienst, 
waardoor tot 15 Februari 1930 of in geval van 
hooger bl'roep tot twee maanden, nadat door 
Ons een voor den aanvrager gunstige beslissin;!, 
is genomen, des Zondags niet zal mogen worden 
gereden, nu de vergunning niet met uitsluitmg 
van de Zondagen is verleencl, behoort te ver
vallen; 

Gezieo de wet Openbare Vervoerrniddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit van Ged. Staten van Fries
land van 11 December 1929, n°. 132, l• Afd., 
B, het tweede lid van de onder 3° gestelde voor
waarden in dien zin te ,vijzigeo, dat daarin de 
woorden ,,en met weglating der ritten op Zon
dag" komen te vervallen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, den 6 October 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P. J. Rey me r. 
(B.) 

7 Octol,cr 1930. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de op 
29 Augustus 1930 te 's-Gravenhage tusschen 
N ederland en Roemeniii gesloten voor
loopige handelsovereenkomst met de daar
bij behoorende nota's. S. 394. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de op 29 Augustus 1930 te 's-Graven

hage tusschen N ederland en Roe,nenie gesloten 
voorloopige handelsovereenkomst met de daar
bij behoorende nota's, van welke overeen
komst en nota's een afdruk en eene vertaling 
bij dit Besluit zijn gevoegd; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 26sten Sep
tember 1930, Directie van het Protocol , 11°. 
30739; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoernde overeenkomst en nota's, als

mecle de vertaling daarvan, te doen bekend 
maken door de plaatsiug van dit Besluit in 
het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoe
ring van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

et 

H et Loo, den 7den October 1930. 
WILHELMINA. 

De Ministe-,• van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B l o k I a n d. 

(Uitgeg. 21 Octobe-,· 1930.) 

Le Gouvernement Royal des Pays-Bas 

Le Gouvernement Royal de Roumanie, 
d6sireux de iavoriser le developpement des 

relations commerciales entre les Pays-Bas et 
la Roumanie, dans l'attente de la conclusion 
d'un traite de commerce definitif, ont resolu 
de conclure un anangement commercial pro
visoire et ont clesigne a cet effet pour leurs 
plenipotentiaires, savo ir: 
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le Gouvernement Royal des Pays-Bas: Jonk

heer Frans Beelaerts van Blokland, Ministre 
des Affaires Etrangeres des Pays-Bas; 

le Gouvernement Royal de Roumanie: Mon
sieur Alexandre Duilius Zamfiresco, Charge 
cl' Affaires de Roumanie a La Haye, 

lesquels sont convenus des dispositions sui
vantes: 

Article premier. Les ressortissants et Jes 
sooietes commeroiales, industrielles, finanoie
res, d'assurance, de transport et de communi
cations et en general toutes entreprises douees 
de personnalite juridjque de l'une des Hau
tes Parties Contractantes jouiront sur le ter-
1·itoire de l'autre du traitement de la nation 
1a plus favorisee e n ce qui concerne leur per
sonae, leurs biens, leurs droits et interets, 
sous la condition qu'ils se conforment aux lois 
et reglements concernant !'admission, le se
jour, l'etabl issement, l'exercice du commerce 
et de l'industrie ou de toute autre activite 
professionnelle, !'acquisition et la possession 
de biens meubles et immeubles, ainsi qu'en ce 
qui concerne toutes contributions, charges ou 
redevances de quelle nature qu'elles soient. 
Egalement Jes produits du sol et de l'industrie 
de chaoune des Hautes Parties Contractantes 
jouiront sur le territoire de l'autre du traite
ment de la nation la plus favorisee en ce qui 
concerne !'importation et !'exportation, l'en
treposage, la reexportation et le transit et en 
general en ce qui concerne toutes mesures ap
plicables auxdits produits. De meme les navires 
de chacune des Hautes Parties Contractantes 
jouiront dans le territoire de l'autre du trai
tement de la nation la plus favorisee en ce 
qui concerne toutes mesures applicables a la 
navigation clans les eaux et ports de cette 
autre Partie. 

En consequence chacune des Hautes Parties 
Contractantes s'engage a faire profiter l'autre 
immediatement et sans conditions ou compen
sations de toutes faveurs, concessions et re
ductions de droits, qu'elle a accordees ou ac
cordera a I' avenir a une tierce Puissance 
quelconque. 

Art. 2. Le traitement de la nation la plus 
favoirisee s'etend aussi au montant, a la ga
rantie du paiement et a la perception des 
droits de douane et des impots, ainsi qu'aux 
formalites douanieres et a !'application de 
celles-ci, a la procedure et aux conditions de 
paiement des droits de douane et des impots, 
a Ja remise des marchandises, a !'application, 
la classification et !'interpretation du tarif 
douanier et a la procedure d'analyse des mar
chandises. 

Art. 3. Les Hautes Parties Contractantes 
s'engagent a n'entraver le trafio reciproque 
par aucune prohibition ou restriction a !'im
portation ou a !'exportation. 

Des exceptions a cette regle pourront avoir 
lieu clans Jes cas suivants, pour autant qu'elles 
sont appl icables a tous les pays ou aux pays 
ou existent Jes memes conditions: 

a. pour des raisons de surete publique; 
b. pour des raisons morales ou humanitai

res ou en vue de proteger la sante publique 
a insi qu'en vue d'assurer la protection des 
a nimaux ou des plantes contra les maladies, 
les insectes et Jes parasites nuisibles ainsi que 
des plante contra !'extinction et l a degra
dation: 

c. concernant le trafic des armes, des mu
nitions et des materiels de guerre et clans de 
circonstances exceptionnelles, de tous autres 
approvisionnements de guerre; 

d. concernant Jes produits, qui font ou fe
ront, sur le territoir de l'une des H autes Par
ties Contractantes, l'objet d'un monopole 
d'Etat, ainsi qu'en vue d'etendre aux pro
duits etrangers toutes autres prohibitions ou 
restrictions etablies a l'interieur du pays par 
la legislation interieure en ce qui concerne 
la production, le commerce, le transport ou 
la consommation des produits nationaux si
milaires; 

e. en vue de proteger l e patrimoine na
t ional artistique, historique ou archeologique; 

/. en ce qui concerne les prohibitions ou 
restrictions applicables a !'or, a !'argent, aux 
especes, au papier monnaie ou aux titres . 

Le present arrangement ne portera pas at
teinte au droit des Hautes Parties Contrac
tantes de prendre des mesures de prohibition 
ou de restriction a !'importation ou a !'expor
tation pour sauvegarder, clans des circonstan
ces extraordinaires et anormales, Jes interets 
vitaux du pays. 

Si des mesures de cette nature sont prises, 
elles devront etre appliquees de telle ma
niere qu'il n'en resulte aucune discrimination 
arbitraire au detriment de l'autre Partie. 
Leur duree devra etre limitee a la duree de 
motifs ou des circonstances qui Jes ont fai t 
naitre. 

Art. 4. Pour autant que les dispositions du 
present arrangement prevoient Ja concession 
reciproque du traitement de la nation la plus 
favorisee, elles ne seront pas applicables: 

a. aux privileges speciaux actuellement ac
cordes ou a accorder a l'avenir par une des 
Hautes Parties Contractantes a des Etats li 
mitrophes pour faciliter le trafic frontiere 
clans une zone n'excedant pas les 15 K.M. 
des deux cotes de I a frontiere ; 

b. aux obligations resultant d'une union 
douaniere deja conclue ou qui pourrait etre 
conclue a l'avenir par une des Hautes Par
ties Contractantes; 

c. aux privileges accordes par une de 
Hautes Parties Contractantes a un tiers Etat, 
en vertu d'une convention pour equilibrer 
!'imposition a l'interieur et a l' e~range_r,. et 
notamment pour eviter la double 1mpos1t10n, 
ou pour garantir la protection _et !_'assistance 
judiciaire en matiere de contnbutions; 

d. aux privileges accordes par une des 
H autes Parties Contractantes a une nation 
tierce exclusivement en vertu de conventions 
plurilaterales d'un caractere general, aux
quelles tous Jes Etats peuvent adherer, si les
dites conventions sont conclues sous Jes aus
pices de Ja Societe des Nations apres le l ~r 
mars 1930 a moins que l'autre Haute Part1e 
Contracta~te n'accorde, en fa it, Jes memes 
privileges. 

Art. 6. Le present arrangement entrera en 
vigueur au moment de !'expiration de la pro
longation du modus vivendi des 18 et 19 
decembre 1922 entre Jes Pays-Bas et Ja Rou
manie, c.-a-d. le ler septembre 1930 et restera 
obligatoire jusqu'a l'entree en vigueur du 
traite de commerce definitif en cours de ne
gociation. 



825 7 0 C TOBER (S.394 ) 1930 

Toutefois chaoune des H autes Parties Con
trnctantes a le droit de le clenoncer apres le 
ler fevrier 1931 aveo un preavis d'un mois. 

En foi de quoi Jes Plenipotentiaires respeo
ti fs ont signe le present arrangement et y ont 
opposes leurs sceaux. 

Fait, en double, a La Haye, la 29 aout 1930. 
(L.S.) Beelaerts van Bio kl and. 
(L.S.) Alex. Duilius Zamfiresco. 

l\linistern des Affaires 
Etrangeres. 

Direction des Affaires 
Economiques. 

No. 27790. 

La Haye, le 29 aout 1930. 

Monsieur le Charge d' Affaires, 
Au moment de proceder a la signature de 

!'arrangement commercial provisoire conclu a 
la date d'aujourd'hui entre la Roumanie et 
Jes Pays-Bas j'ai l'honneur de faire Ja decla
ration suivante. II est bien entendu que le 
present arrangement sera egalement appli
cable aux lodes Neerlandaises, au Surinam 
et a Cura,;:ao, a I' exception de I' article 3 et, 
en ce qui concerne Jes lodes Neerlanclaises, 
du cabotage sur Jes cotes des lodes Neerlan
daises, laquelle matiere reste exclusivement 
oumise aux lois et reglements en vigueur 

clans ce territoire. II est bien entendu en 
outre que Jes stipulations precitees ne pre
jugent en rien le point de vue du Gouverne
ment Roumain en ce qui ooncerne le regle
ment de ces matieres clans le traite de com
merce definitif en cours de negociation. 

Veuillez agreer, Monsieur le Charge cl'Af
faires, !'assurance renouvelee de ma conside
ration tres distinguee. 

Beelaerts van Blokl and. 

11fonsieu1· Alexandre Duilius Zamfiresco, 
Charge d'Affaires de Roumanie a La Haye. 

Legation Royale de Roumanie 
aux Pays-Bas. 

Le Haye, le 29 aoi,t 1930. 

Monsieur le Ministre, 
Au moment de proceder a Ja signature de 

!'arrangement commercial provisoire conclu a 
la date d'aujourd'hui entre Jes Pays-Bas et 
la Roumanie j'ai l'honneur de faire la de
claration suivante. II est bien entendu que 
le present arrangement sera egalement appli
cable aux lndes Neerlandaises, au Surinam 
et a Cura,;:ao, a !'exception de !'article 3 et, 
en ce qui concerne Jes lodes Neerlandaises, du 
cabotage sur les cotes des Indes Neerlan
daises, laquelle matiere reste exclusivement 
soumise aux lois et reglements en vigueur 
dans ce territoire. II est bien entenclu en 
outre que Jes stipulations precitees ne preju
gent en rien le point de vue du Gouverne
ment Roumain en ce qui concerne le 1·egle
ment de ces matieres clans le traite de com
merce definitif en cours de negociation. 

Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, !'as
surance renouvelee de ma tres haute consi
deration. 

Alex Duilius Zamfi1·esco. 

Son Excellence le Jonkl,eer F. Beelaerts 
van Blokland, Ministre des Affaires 
Et,·angeres a La Haye. 

Vert a Ii u g. 

De Nederlandsche Regeering 
en 

De Roemeensche Regeeriog, 
wenschende de ontwikkeling der handelsbe

trekkingen tusschen Nederland en Roemenie 
te bevorderen, hebben in afwachting van de 
sluiting van een definitief handelsverdrag be
sloten, een voorloopige handelsovereenkomst 
aan te gaan en hebben te dien einde tot hare 
gevolmachtigden benoemd: 

de Nederlandsche Regeering: Jonkheer Frans 
Beelaerts van Blokland, Minister van Buiten-
1 andsche Zaken ; 

de Roemeensche Regeering: den Heer 
Alexandre Duilius Zamfiresco, Zaakgelastigde 
van Roemenie te 's-Gravenhage, 

die omtrent het volgende zijn overeenge
komen: 

Art. 1. De onderdanen en de vennootschap
pen op het gebied van handel, nijverheid, fi
nancien, verzekering, vervoer en verkeerswe
zen en in het algemeen alle ondernemingen 
met rechtspersoonlijkheid van een der Hooge 
Verdragsluitende Pa1·tijen zullen op het ge
bied van de andere de behandeling van de 
meestbegunstigde natie genieten voor wat be
treft hun persoon, hun goederen, hun rech
ten en belangen op voorwaarde, dat zij zich 
gedragen overeenkomstig de wetten en voor
schriften betreffende de toelating, het ver
blijf, de vestiging, de uitoefening van den 
handel en de nijverheid of van elke andere 
beroepsbezigheid, de verkrijging en het bezit 
van roerende en onroerende goederen, als
mede voor wat betreft alle belastingen, las
ten of bijdragen van welken aard ook. Even
eons zullen de voortbrengselen van den bo
dom en van de nijverheid van elk der beide 
Hooge Verdragsluitende P artijen op het ge
bied van de andere de behandeling van de 
ml'estbegunstigde natie genieten voor wat be
treft den invoor en den uitvoer, den opslag in 
entrepots, den wederuitvoer en den doorvoer 
en in het algemeen voor wat betreft alle 
maatregelen van toepassing op de genoemde 
voortbrengselen. Evenzoo zullen de schepen 
van elk der beide Hooge Verclragsluitende 
Partijen in het gebied van de andere de be
handeling van de meestbegunstigde natie ge
nieten voor wat betreft alle maatregelen van 
toepassing op de scheepvaart in de wateren 
en havens van deze andere Partij. 

Dientengevolge verbindt elk der beide 
Hooge Verdragsluitende Partijen zich de an
dere onmiddellijk en zonder voorwaarden of 
compensaties te doen deelen in alle gunsten, 
concessies en verminderingen van rechten, die 
zij heeft toegestaan of in de toekomst zal toe
staan aan een derden Staat welke die ook zij. 
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Art. 2. De behandeliug van de meestbe

gunstigde natie strekt zich ook uit tot het 
bedrag, den waarborg van betaling en de in
ning van de douanerechten en de belastingen, 
alsmede tot de douaneformal iteiten en de toe
passing van deze, tot de wijze en de voor
waarden van betaling van de douanerechten 
en de bel astingen, tot de afgifte van de goe
deren, tot de toepassing, de classificatie en 
de uitlegging van het douanetarief en tot de 
wijze van onderzoek van de goederen. 

Art. 3. De Hooge Verdragsluitende Par
tijen verbinden zich het wederzijdsche handels
verkeer door in- noch uitvoerverboden of be
perkingen te zullen belemmeren. 

Uitzonderingen op dezen regel zullen kun
nen worden gemaakt in de volgende gevallen 
voor zoover zij van toepassing zijn op alle 
I auden of op die Ian den die zich in dezelfde 
omstandigheden bevi nden: 

a. om redenen van open bare veiligheid; 
b. op zedelijke en humanitaire gronden of 

met het oog op de bescherming van de open
bare gezonclheid alsmede ter beschenning van 
dieren of pi an ten togen ziekten, schadelijke 
msecten en parn ieten, alsmede van planten 
tegen uitsterving of ontaarding; 

c. met betrekking tot den hanclel in wa
penen, munitie en oorlogsmaterieel en; in bij
zonclere omstandigheden, in alle andere oor
logsbenoocligdheden; 

d. met betrekking tot de voortbrengselen, 
die in het gebiecl van een der Hooge Ver
dragsluitende Partijen het voorwerp zijn of 
zu llen word en van een staatsmonopol ie, als
mecle met het oog op de uitbreicling tot bui
tenlandsche voortbrengselen van alle andere 
verboden of beperkingen, die door de binnen
landsche wetgeving in het eigen land zijn in
gesteld ten aanzien van de voortbrenging, 
den handel, het vervoer of het verbruik van 
gelijksoortige nationale voortbrengselen; 

c. met het oog op de besche1ming van het 
nationale bezit op het gebied van kunst, ge
. chiedenis of oudheidkuncle; 

f. voor wat betreft de verboden of beper
ki ngen van toepassing op goucl , zilver, specie, 
papiergelcl of effecten. 

Deze overeenkomst zal geen inbreuk maken 
op het recht van de Hooge Verd,;agsluitende 
'Partijen om maatregelen tot verbod of beper
king van in- of uitvoer te nemen, ten einde 
in buitengewone en abnormale omstanclighe
clen de levensbelangen van het land te be
. chermen. 

Indien er maatregelen van clezen aarcl wor
clen genomen, zullen zij moeten worden toe
gepast op zul k een wijze, dat er geen wille
keurige ong·elijkheid van behandeling ten na
cleele van de andere Partij uit kan voort
vloeien. Zij zullen niet !anger mogen cluren 
clan de beweegreclenen of de omstandigheden, 
<lie hen in het !even hebben geroepen. 

Art. 4. Voor woverre de bepalingen van 
deze o,·ereenkomst de wederzijdsche verlee
ning van de behandeling van de meestbegun
s t igde natie voorzien, zullen zij niet van toe
passing zijn op: 

a. de bijzondere voorrechten, die door een 
cler Hooge Verdragsluitende Partijen thans 
wordon verleend of in de toekomst mochten 

worden verleend aan nabuurstaten ter verge
makkelijking van het grensverkeer in een 
strook gronds, welke niet meer bedraagt clan 
15 kilometer aan beide zijden van de grens; 

b. de verbintenissen voortvloeiende uit een 
tolverbond, dat door een der Hooge Verdrag
sluitende Partijen reeds gesloten is of in de 
toekomst gesloten mocht worden; 

c. de voorrechten, door een der Hooge 
Verdragsluitende Partijen aan een clerden 
Staat verleend op grond van een verdrag 
strekkende tot het brengen van evenwicht tus
schen de belasting in het binnen- en het bui
tenland en in het bijzonder ter voorkoming 
van dubbele belasting of ter waarborging van 
de bescherming en den gerechtelijken bijstand 
in belastingzaken; 

d. de voorrechten, door een der Hooge 
Verdragsluitende Partijen aan een derden 
Staat verleend uitsluitend op grond van plu
rilaterale verdragen van algemeenen aard, tot 
welke alle Staten kunnen toetreden, indien 
deze verclragen gesloten zijn onder de auspi
cien van den Volkenbond na 1 Maart 1930, 
tenzij de andere Hooge Verdragsluitende Par
tij feitelijk dezelfde voonechten verleent. 

Art. 5. Deze overeenkomst zal in werking 
treden op het oogenblik van het eindigen van 
de verlenging van den modus vivendi van 18 
en 19 December 1922 tusschen Nederland en 
Roemenie, d. i. op 1 September 1930 en zal 
van kracht blijven tot aan de inwerkingtre
ding van het definitieve handelsverdrag waar
over onderhandelingen gaande zijn. 

Evenwel heeft elk der beide Hooge Ver
dragsluitende Partijen het recht om deze 
overeenkomst op te zeggen na 1 Februari 
1931 met inachtneming van een opzeggings
te1mijn van een maand. 

Ter oorkonde waarvan de wederzijd che Ge
volmachtigden deze overeenkomst hebben ge
teekend en er bun zegels aan hebben gehecht. 

Gedaan in tweevoud te 's-Gravenhage den 
29stcn Augustus 1930. 

(L.S.) Beelaerts van Blokland . 
(L.S.) Alex. Duilius Zamfiresco. 

i\liuisterio van 
Buitenlanclsche Zaken. 

Directie ,·an Economische 
Zaken . 

Ko. 27790. 

's-Gravenhage, 29 Augustus 1930. 

i\lijnheer de Zaakgelastigcle, 

Op het oogenblik, dat tot de onderteekening 
van de voorloopige handelsovereenkomst, ge
sloten op den dag van heden tusschen Roe
menie en ederland, wordt overgegaan, heh 
ik de eer de volgende verklaring af te leg
gen. Het is we! verstaan, dat deze overeen
komst ernneens van toepassing zal zijn op 
Nederlandsch-Indie, Suriname en Cura,;ao, 
met uitzondering van artikel 3 en, voor wat 
betreft Nederlanclsch-Indie, met uitzondering 
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van de kustvaart op de kusten van Neder
landsch-Indie, welk onderwerp uitsluitend on
derworpen blijft llan de wetten en voorschrif
ten, die in dat gebied van kracht zijn. Het is 
daarenboven we! verstaan, dat het hierboven 
bepaalde in geen opzicht vooruitloopt op het 
standpunt door de Roemeensche Regeering in 
te nemen ten aanzien van de regeling van 
deze onderwerpen in het definitieve handels
verdrag, waai·over onderhandelingen gaande 
zijn. 

Gelief, Mijnheer de Zaakgelastigde, de her
nieuwde verzekering van mijn bijzondere hoog
achting te aanvaa rden. 

Beelaerts van Blokland. 

Den H eer Alexandre Duilius Zamfiresco, 
Zaakgelastigde van Roemenie te 's-Gra
i-cnhage. 

Koninklijk Gezantschap van 
Roemenie in N ederland 

's-Gravenhage, 29 Augustus 1930. 

Mijnheer de Minister, 

Op het oogenblik, dat tot de onderteekening 
van de voorloopige handelsovereenkomst, ge
sloten op den dag van heden tusschen Ne
derland en R oemenie, wordt overgegaan, heb 
ik de eer de volgende verklaring af te leg
gen. H et is we! verstaan, dat deze overeen
komst eveneens van toepassing zal zijn op 
Nederlandsch-Indie, Suriname en Cura9ao, 
met uitzondering van artikel 3 en, voor wat 
betreft N ederlandsch-Indie, met uitzondering 
van de kustvaart op de kusten van Neder
landsch-Indie, wel k onderwerp uitsluitend on
derworpen bl ijft aan de wetten en voorschrif
ten, die in dat gebied van kracht zijn. H et 
is rlaa renboven we! verstaan, dat het hier
bG.en bepaalde in geen opzicht vooruitloopt 
op het standpunt door de Roemeensche R e. 
geering in te nemen ten aanzien van de re
galing van deze onderwerpen in het defini
tieve handelsverdrag, waarover onderhande-
1 ingen gaande zijn. 

Gelief, Mijnheer de Minister, de hernieuwde 
,·erzekering van mijn bijzondere hoogaohting 
ie aanvaarden, 

Alex Duilius Zamfiresco. 

Zijne1· E xcelt entie Jo nkheer F. Beelaerts 
van Blokland , M inister 1>an Buitenland
sche Za lccn te 's-G1·avenhage. 

8 October 1930. BESLUIT tot vaststelling 1 

van een algemeenen maatregel van be
stuur, a.ls bedoeld bij artikel 18, elfde lid, 
de r Wet op de Rijks verzekeringsbank 
(Staatsb lad 1920, n° . 780) . S. 395. 

\Vij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 4 Augus
tus 1930, n°. 2778, Afdeel ing Arbeidersverze
kering; 

Gezien artikel 18, elfde lid, der Wet op de 
Rijksverzekeringsbank (Staatsblad 1920, n°. 
780) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 September 1930, n°. 27) ; 

Gel et op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 October 1930, n°. 
3340, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen a.ls volgt: 
Art. l. 1. In het volgend artikel zijn onder 

de begt·ippen activa en passiva te verstaan 
de activa en pass iva van een balans van het 
Ouderdomsfonds, per 31 December 1929 op te 
maken in den vorm van de wetenschappelijke 
(wiskundige) bala ns van dat foods per 31 De
cember 1924. 

2. De beteekenis der in het volgende ar
tikel met Romeinsche oijfers aangegeven ba . 
lansposten is di e, welke aan deze posten op 
de balans van het Ouderdomsfonds per 31 
December 1924 toekomt, echter met dit ver
schil, dat niet bedoeld worden de bedragen, 
voorkomende op de balans per 31 December 
1924, doch die, welke hiervoor op de in het 
eerste lid genoemde balans per 31 December 
1929 in de plaat.s treden. 

3. Met fonds A en fonds B worden in de 
volgende artikelen bedoeld het Ouderdoms
fonds A en het Ouderdomsfonds B, zooals 
deze nader zijn omschreven in artikel 2 van 
de Wet op de Rijksverzekeringsbank. 

2. 1. Aan fonds A warden toegewezen: 
a. van de passiva: 
de posten I, II, III, IV, VII, benevens de 

p 
fractie - van post IX, waarbij r en p voor-

r 
stell en de som van premie-reserve en dek
kingskapitalen voor loopende renten, betrek
king hebbende respectievelijk op alle en op 
de door fonds A omvatte groepen verzeker
den; van de posten V en VI dat gedeelte, 
hetwelk op de door het fonds A omvatte 
groepen verzekerden betrekking heeft. 

b. van de activa: 
de posten I , II en IIIa, benevens dat dee! 

van post lllb, hetwelk betrekking heeft op de 
door het fonds A omvatte groepen verzeker
den. 

2. Aan fonds B wordt toegewezen : 
de rest van de activa en passiva. 
3. Het bedrag, waarmede de aan fonds B 

toegewezen passiva dat der aan <lit fonds toe
gekende activa overschrijdt, wordt gedekt 
door eene vordering op fonds A, die 4% rente 
draagt. 

4. 1. Premien, welke door fonds B nog 
zullen warden ontvangen op verzekeringen, 
gesloten v66r 1 Januari 1930, warden, voor 
zoover ze niet noodig zijn voor de betaling 
der verplichtingen van fonds B, aan fonds A 
afgestaan tegen eene rentevergoeding van 4%. 

2. De aflossing van de schuld van fonds A 
aan fonds B vangt niet aan, voorda t de sohuld 
van fonds A aan het Invaliditeitsfonds ge
heel is afgelost. 

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

Het Loo, den 8sten October 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid, 
T. J. Ve r s c h u u r. 

( Uitgeg. 23 October 1930 \ 

8 Octobe1· 1930. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den Raad der ge
meente G,·oningen van 27 J anuari 1930, 
waarbij afwijzend is beschikt op het be
roep van de Naamlooze Vennootschap 
,,Houthandel voorheen Nanninga en Zo
nen" tegen een be luit van Burgemeester 
en Wethouders van Groningen, tot wei
gering van een bouwvergunning. S. 396. 

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

Arbeid, Handel en I ijverheid en van Onzen 
Minister van Staat, Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw van 15 Augus
tus 1930, n°. 5141 M/P.B.k. Afdeeling Volks
gezondheid en van 25 Augustus 1930, n°. 9811, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, betreffende 
een besluit van den Raad der gemeente Gro
ningen, dd. 27 J anuari 1930, waarbij afwij
zend is beschikt op het beroep van de aam
looze Vennootschap ,,Houthandel voorheen 
Nanninga en Zonen", tegen een besluit van 
Burgemeester en Wethouders van Groningen 
tot weigering van een bouwvergunnjng; 

Ove1""1vegende, dat Burgemeester en Wet
houders van Groningen bij besluit van 14 
November 1929 afwijzend hebben beschikt op 
het verzoek van de Naamlooze Vennootschap 
,,Houthandel voorheen anninga en Zonen" 
aldaar, om vergunning om het gebouw, ge
merkt n°. 1 en staande aan de H. L. Wicher
straat, voor een gedeelte te vernieuwen, be
staande in het vergrooten van dat gebouw 
door het oprichten van een aanbouw, bevat
tende beneden kantoorruimte en op de ver
diepingen een woning, zulks op de volgende 
gronden: dat blijkens de overgelegde teeke
ning de verwezenlijking van het bouwplan, 
behalve eene vergrooting van de in het ge
bouw gemerkt n°. 1 in de H. L. Wicherstraat 
aanwezige kantoorruimte ook ten doe! heeft 
om op de verdiepingen woonruimte te stich
ten, welke eene afzonderlijke woning zal be
vatten; dat het bouwplan mitsdien treedt bui
ten de grenzen van eene vernieuwing en be
schouwd moet worden als beoogende de op
r ichting van een gebouw; dat de bij eene ver
nieuwing geldende beperkte toepasselijkheid 
van de artikelen van de Verordening op het 
bouwen en het woningwezen in dit geval dan 
ook niet kan worden ingeroepen; dat dit be
zwaar niet wordt opgeheven, doordat de te 
stichten woning toegang zoude verkrijgen door 
eene deur van het bestaande gebouw; dat het 
bouwplan dan ook moet worden getoetst aan 
het bepaalde in artikel 5 der Verordening op 
het bouwen en het woningwezen, hetwelk het 
verbod behelst elders te bouwen dan aan 
straten voor huizenbouw bestemd en inge
richt; dat de straat waaraan het geboyw 
zoude worden opgericht, niet aan <lien eisch 
Yoldoet; dat bij uitvoering .an het bouw-

plan derhalve in strijd zoude worden gehan
deld met het bepaalde in artikel 5 der Ve1·
ordenjng op het bouwen en het woningwezen; 
en dat er voor deze vergadering geen termen 
aanwezig zijn, ontheffiug van het bepaalde 
in dat artikel te verleenen; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Groningcn bij besluit van 27 Januari 1930 af
wijzend heeft beschikt op het tegen het be
sluit van Burgemeester en Wethouders inge
stelde beroep; 

Overwegende, dat artikel 5 van de bouwver
ordening der gemeente Groningen luidt als. 
volgt: 

,,Het is verboden elders te bouwen dan aan 
straten voor huizenbouw bestemd en ingericht 
en voor zoover straten na het in werking 
treden dezer verordening woi-den aangelegd, 
voordat zij zijn voltooid en alle door den 
Raad bij de vergunning gestelde voorwaar
den zijn nagekomen. Door Burgemeester en 
Wethouders kan in bijzondere gevallen van 
het verbod ontheffing worden verleend. In 
dat geval gelden de nader door hen te stellen 
eischen.'' 

Overwegende, dat het bestaande perceel blij
kens de voor den bouw daarvan door Bm·ge
meester en Wethouders van Groningen ge
geven vergunning naar het oordeel van dat 
College is gebouwd aan een straat; 

dat de beantwoording van de vraag, of aan 
een straat gebouwd wordt, afhangt van de 
vrnag, waar het perceel zijn hoofdingang 
heeft; 

dat het bestaande perceel zijn hoofdingang
heeft aan een straat, ook al ligt cl~ zijgevel 
niet aan een straat; 

dat ook na de voorgenomen uitbreiding het; 
perceel zijn hoofdingang behoudt aan dezelfde 
straat · 

dat 'derhalve gebouwd zal worden aan een 
straat, en de gevraagde vergunning dus niet 
op de aangegeven gronden had mogen worden 
geweigerd; 

dat voor een weigering ook overigens geen 
deugdelijke gronden zijn aan te voeren ; 

dat het stelsel der Woningwet medebrengt, 
dat indien een der in artikel 5, lid 2, dier 
wet genoemde weigeringsgronden zich niet 
voordoet en ook geen andere deugdelijke wei
geringsgrond aanwezig is , de vergunning moet 
worden verleend; 

dat mitsdien het tegen de door Burgemees
ter en Wethouders geweigerde vergunning in
gestelde beroep gegrond had moeten worden 
verklaard en het besluit van den Raad der 
gemeente Groningen, tot afwijzing van dat 
beroep, is in strijd met de wet; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord, advies van 1& 

September 1930, n°. 19 ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen Mi

nister van Arbeid, Handel en Nijverheid en 
van Onzen Minister van Staat, Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 23 
September 1930, n°. 6687 M/P.B.R. , Afdee
ling Volksgezondheid en van 2 October 1930, 
11 °. 12537, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

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

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

H et Loo. den 8sten October 1930. 
. WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, 
Handel en Nijve,·heid, 
T. J . Ve r s c h u u r. 

De Minister van Staat , 
.tliniste,· van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

( Uitgeg. 28 October 1930.) 

October 1930. BESLUIT houdende wijziging 
van het Organiek Besluit P. T. T. 1928. 
s. 397. 

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

Waterstaat van 1 October 1930, n°. 7, Hoofd
bestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie; 

Overwegende, dat hetwenschelijk is den staat, 
behoorende bij het Organiek besluit P.T.T. 1928 

{Koninklijk besluit van 11 M11oart 1929, Staat8-
blad n°. 74, zooals dat is gewijzigd bij de Ko
ninklijke besluiten van 9 Mei 1930, Staatsblad 
n°. 160, en van 22 Augustus 1930, Staatsblad 
n°. 370), nader aan te vullen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 

Eenig artikel. 
De staat van de rangen, waarin het vaste 

a mbtenaarspersoneel bij het Staatsbedrijf der 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie is ingedeeld, 
behoorende bij het Organiek besluit P.T.T. 
1928, wordt aangevuld en gewijzigd als volgt : 
onder het hoofd: ,,C. Ambtenaren, benoemd en 
ontslagen door den Directeur-Generaal" wordt 
volgnu=er ,,26. Telegrafisten" gewijzigd als 
volgt: 

26. a. Telegrafisten. 
b. Telegrafisten bij den Radiodienst. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in bet 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

Het Loo, den Ssten October 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P . J. Rey me r. 
( Uitgeg. 22 Oct. 1930.) 

October 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 97.) 

Zoolang een school niet is geopend, kan 
van doorbrengen van dienstt~jd als hoofd 
of onderwijzer aan die school in den zin 
van art. 3 van het K. B. van 27 Dec. 1924, 
S. 585, zooals dat is gewijzigd bij besluiten 
van 17 Nov. 1925, S. 446 en 11 Fehr. 1926, 
S. 23, en van art. 3 van § 1 van Hfdst. V 
van bijlage C van het Bezoldigingsbesluit 
1928 niet worden gesproken. De werk
z1111mheden, door een hoofd of onderwijzer 
v66r de opening der school verricht, komen 
derhalve voor de berekening der ver
goeding ex art. 97 niet als in diensttijd ver
richt in aanrnerking. 

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

het Bestuur der Vereeniging tot stichting· en 
iostandhouding van ,,Scholen met den Bijbel" 
te Rij ssen, tegen de beslissing van Onzen Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen van 17 Juni 1930, n°. 11433, afd. L.O.F., 
tot vaststelling van de Rijksvergoeding, be
doeld in art. 97 der Lager-Onderwijswet 1920, 
over het jaar 1928 ten behoeve van de• bij
zondere lagere school aldaar, Zuiderstraat 35; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad 
(Afdeeling voor het algemeen vormend lager 
onderwijs en het bewaarschoolonderwijs ) van 
18 Juli 1930, n°. 10680 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoord, advies van 17 
September 1930, n° 691; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 3 
October 1930, n°. 14496, Afd. L . 0 . F .; 

0 . dat Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en ,vetenschappen bij besluit van 17 Juni 
1930, n°. 11433, afd. L. 0 . F., het bedrag· der 
vergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-On
derwijswet 1920, over het jaar 1928 voor de 
bovenbedoelde school heeft vastgesteld op 
f 6037.88, daarbij o. a. overwegende, dat het 
salaris en rnitsdien de Rijksvergoeding, vo01· 
het hoofd der school T . Spanjer bedraagt 
f 2841.42 (waaronder f 81.42 kindertoelage), 
berekend naar een diensttijd van 12 jaren op 
1 September 1928 ; 

dat van dit besluit het Schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
z. i. T. Spanier op 1 Augustus 1928 een 
diensttijd had van 12 jaren; dat hij reeds 
met ingang van 16 Juni 1927 tot hoofd van 
de onderhavige school was benoernd en der
halve van 16 Juni- 1 Juli 1927 voor rekening 
van het schoolbestuur de werkzaamheden, die 
v66r de opening van de school noodzakelij k 
waren, aan de school verrichtte; dat in art. 
3 van Ons besluit van 27 December 1924, S. 
586, zooals dit is gewijzigd bij Ons besluit va11 
17 November 1926, S. 446, en bij Ons beslait 
van 11 Februari 1926, S . 23, en in art. 3 van 
§ 1 van Hoofdstuk V van bijlage C van het 
Bezoldigingsbesluit 1928 sprake is van den 
t ijd, als onderwijzer en als hoofd, zoowel aan 
openbare als aan bijzondere lagere scholen 
doorgebracht ; dat de werkzaamheden van den 
heer Spanier aan de school te Rijssen vlak 
v66r hare opening zeke1· in direct verband 
stonden met, en rechtstreeks voortvloeiden ui t 
zijne benoeming tot hoofd dezer bijwndere 
school , welke benoeming inging op 16 Juni 
1927; dat derhalve door Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenscha ppen, in 
zijne bovengenoemde beschikking ten onrechte 
wordt aangenornen, dat de werkzaarnheden 
van den heer Spanier als hoofd der school 
eerst aanvingen op 1 Juli 1927 ; dat het tijd
perk van 16 J uni-1 Juli 1927 voor den hear 
Spanier we! degelijk behoort rnede te tetlen 
als diensttijd voor de periodieke salarisver
hoogingen; weshalve het Bestuur meent, zijue 
salarisverhooging wegens een diensttijd van 
12 i aren terecht te hebben doen ingaan op ·1 
Augustus 1928 ; · · 

0. dat de in het beroepschrift aangelrnalde 
wettelijke voorschri ften bepalen, dat als dienst-
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tijd o. a. in aanmerking komt de tijd, doorge
bracht in dienst zoowel aan openbare als aan 
bijzondere lagere scholen, als hoofd en a ls 
onderwijzer; 

dat moet worden aangenomen, dat, zoolang 
een school niet is geopend, van het doorbren
gen van diensttijd als hoofd of onderwijzer 
aan die school in den zin van de vorenver
melde voorschriften niet kan worden gespro
ken · 

d;t hieruit volgt, dat Onze Minister terecht 
bij de berekening van de vergoe<ling de bezol
diging van het hoofd der school heeft bere
kend naar een diensttijd van 12 jaren op 1 
September 1928; 

Gezien de Lager-Onclerwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en Yerstaan: 

met handhaving van de bestreden beslissing 
van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, het bedrag der Rijksver
goeding, bedoeld in art. 97, der Lager-Onder
wijswet 1920, over het jaar 1928 voor deze 
school vast te stellen op f 6037.88. 

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

9 October 1930. BESLUI'l' tot Yernietiging 
wegens strijd met de wet van de artikelen 
2, 3, 4 en 6 der Instructie voor het onder
wijzend personae! aan de openbare scholen 
in de gemeente Beerta, vastgesteld bij be
sluit van den Raad dier gemeente, van 
28 Juni 1929, en gewijzigd bij Raadsbe
sluit van 8 April 1930. S. 398. 

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

Onderwijs, Kunsten en \,Vetenschappen, van 
21 Juli 1930, n°. 2935/2, afdeeling Lager On
derwijs Algemeen, en van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 26 Juli 1930, n°. 8706, afdee
ling Binnenlandsch Bestuur, tot vernietiging 
wegens strijd met de wet van de artike len 2, 
3, 4 en 6 der Instructie voo1· het onderwijzend 
personeel aan de openbare scholen in de ge
meente B eerta, vastgestelcl bij besluit van den 
R aad dier gerneente, van 28 Juni 1929, en 
gewijzigd bij Raaclsbesluit van 8 Apl'il 1930 ; 

Overwegende, dat deze artikelen onderschei-
denlijk luiden a ls volgt: , 

Art. 2. ,.Het onderwijzend personae! i ver
antwoordelijk voor de handhaving van orde 
en tucht, voor den goeden gang van het onder
wijs, voor de naleving van het goedgekeurcle 
leerpl an en den daarbij behoorenden lesrooster 
en voor de richtige uitvoering der werkzaam
heden, voortvloeiencle uit de bepalingen van 
wetten en verordeningen en nit de opdrachten 
van of vanwege Burgemeester en Wethouders." 

Art. 3. .,Door de onderwijzers wordt nauw
keurig gelet op het geregeld schoolgaan der 
kinderen hunner klasse, terwijl door hen van 
de verzuimen kennis wordt gegeven aan het 
hoofd der school op een door de schoolverga
<:lering vast te stellen wijze." 

Art. 4. .,Een leerling kan wegens wange
drag of onreinheid door den betrokken onder
wijzer voor een school tijd de toegang tot de 
school worden ontzegd. De onderwijzer geeft 
hiervan kennis aan de ouders of verzorgers 

van den betrokken leerling en het hoofd der 
school." 

Art. 6. .,Door de schoolvergadering wordt 
een regaling vastgesteld, betreffende de maat
regelen Yan orde en het toez icht, noodig bij 
het aan- en uitgaan der school en de speeltij
den." 

Overwegende, dat uit het verband tusschen 
het eerste en het derde lid van artikel 27 der 
Lager-onderwijswet 1920 blijkt, dat de onder
wijzer, die aan het hoofd eener lagere school 
is geplaatst, met het bestuur dier school is 
belast; 

dat <lit bestuur aan hem wordt overgelaten , 
voor zoover de wet of eene gemeentelijke vet·
ordening te <lien opzichte niet tevens de in
menging van andere autoriteiten uitdrukke
lijk voorschrijft; 

dat weliswaar de gemeenteraad aan artikel 
134 der Gemeentewet de bevoegdheid ontleent 
te dezen aanzien regelen te stellen , zooal s de 
Raad der gemeente Beerta in cle Instructie 
voor het ondenvijzend personeel aan de open
bare scholen in die gemeente heeft gedaan, 
<loch dat eene zoodanige inmenging van ande
ren niet anders clan een adviseerend karakter 
mag hebben en niet geheel of ten deele het 
bestuur van de school aan bet boofd der school 
mag onttrekken; 

dat dit laatste geschiedt krachtens de arti
kelen 3 en 6 dezer Instructie, waar aan de 
schoolvergadering eene regelende bevoegdheid 
wordt toegekend; 

dat voorts artikel 2 dezer Instructie kenne
lijk de strekking heeft om, naast de verplich
ting, die rust op el ken onderwijzer, voor zoo
ver betreft het onderwijs in de hem toever
trouwde klasse, aan de gezamenlijke onder
wijzers eene colleotieve verantwoordelijkheicl 
ten aanzien van de school in haar geheel op 
te leggen, met uitschakeling van de verant
woordelijkheid, die in dit opzicht krachtens 
zijn bestuur van de school op het hoofd der 
school, aan wien de onclerwijzers in dezen on
dergeschikt zijn, ru t; 

dat ten slotte in artikel 4 dezer Instructie 
aan den klasse-onderwijzer bevoegdheden wor
den toegekend, die tot de taak van het hoofcl 
der school als bestuurder van de school be
hooren; 

dat derhal ve de artikelen 2, 3, 4 en 6 clezer 
Instructie in strijd zijn met arti kel 27, eerste 
juncto derde I id, der Lager-onderwijswet 1920 : 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet, en 
op artikel 27, eerste en clerde lid, der Lager
onderwijswet 1920; 

Den R aad van State gehoord, advies van 2 
September 1930, n°. 12 ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers, van 30 September 1930, n°. 
5679/1, afdeeling Lager Onderwijs Algemeen . 
en van 4 October 1930, n°. 12855, afdeeling 
Binnenl andsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
de artikelen 2, 3, 4 en 6 cler Instructie voor 

het onderwijzend personeel aan de openbate 
scholen in de gemeente B ee,·ta, vastgesteld bij 
besluit van den Raad dier gemeente, van 28 
Juni 1929, en gewijzigd bij Raadsbesl uit van 
8 April 1930, te vernietigen wegens strijd met 
de wet. 
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Onze J\1iuiste,· van Onderwijs, Kunsten en 

\Vetenschappen is belast met de uitvoering 
van <lit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 9den October 1930. 
WILHELMINA. 

De M inister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. Te r p s t r a . 
De illiniste,· van Staat, 

Minist er van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

Ruys de Beer enbrouck. 
(Uitgeg. 3 Nov. 1930.) 

9 Octob er 1930. BESLUIT, houdende vrij
stelling van wegenbelasting voor in Noor
we gen wonende of gevestigde houders van 

. motorrijtuigen. S. 399. 
Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 15 September 1930, n°. 61 , 
Directe Belastingen; 

Gezien artikel 6, 3de lid , der Wegenbelas
tingwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 September 1930, n°. 25) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 October 1930, n°. 24, 
Directe Belast ingen; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Art. 1. Aan in N oorwegen wonende of ge
vestigde houders van motorrijtuigen wordt 
voor de in N oorwegen thuis behoorende auto
mobielen en motorrijwielen, waarmede zij op 
openbare wegen in N ederland rijden of doen 
rijden, te dier zake vrijstelling van wegenbe
lasting verleend, zoolang aan in N ederland 
wonende of gevestigde houders van motorrij
tuigen voor de in N ederland thuis behoo
rende automobielen en motorrijwielen, in 
Noorwegen eene gelijke vrijstelling van we
genbelasting wordt verleend. 

2. De vrijstelling bedoeld bij artikel 1, 
wordt slechts verleend voor de motorrijtuigen 
waarmede tijdelijk en niet !anger dan een 
jaar hier te lande wordt verbleven en die in 
N oo,·wegen zijn ingeschreven als toebehoo
rende aan houders, die daar te lande wonen 
of gevestigd zijn. 

3. (?nze Ministe_r van Financien wordt ge
machtigd voorschnften te geven voor de uit
voering van dit besluit. 

4. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekenmg van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

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

Het Loo, den 9den October 1930. 
WILHELMINA. 

De 111inister van Financien, de Geer. 
(Uitgeg. 21 Octob er 1930.) 

10 Octobel' 1930. KONINKLIJK BESLUIT
(W oningwet Art. 7.) 

Eene verdaging op 7 Dec. 1926 van de· 
beslissing omtrent een besluit tot vast
stelling van rooilijnen van 8 Nov. 1926 kan 
niet gelden als eene verdaging van de be
slissing omtrent een besluit van 25 Januari 
1929, al betreft dit vaststelling van rooi
lijnen voor dezelfde straat ter tegemoet
koming aan bij Ged. Staten tegen het eerste 
besluit gerezen bezwaren. Nu Ged. Staten 
hun beslissing omtrent het besluit van 
25 Januari 1929 niet hebben verdaagd 
binnen den termijn, gesteld in art. 7 lid 1 
der Woningwet j0 art. 197 der Gemeente
wet, moeten zij worden geacht bedoelrl be
sluit te hebben goedgekeurd. 

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

den R aad der gemeente Eindhoven tegen het 
besluit van Geel. Staten van Noord-Brnbant . 
van 29 J anuari 1930 G n°. 298, Ie Afd. , 
waarbij goedkeuring is onthouden aan een 
raadsbesluit van 25 Januari 1929 tot vaststel-
1 ing van rooilijnen voor den Vestdijk ; 

Den R aad van State, Afdeeling voo1· de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
17 September 1930, n°. 599 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid , Handel en Nijverheid van 6 October 
1930, n°. 6924 M/P.B.R., Afd. Volksgezond
heid ; 

0. dat krachtens artikel 7, lid 1, der Wo
ningwet, j 0 art. 197 der Gemeentewet, Ged. 
Staten worden geacht een besluit, bedoeld in 
art. 1 der Woningwet, goed te keuren, waar
omtrent zij binnen twee maanden na den dag, 
waarop het hun is aangeboden, geene beslis
sing of geen bericht, de beslissing verdagen
de, aan het gemeentebestuur hebben ingezon
clen ; 

dat in het onderhavige geval blijkens de 
Etukken de voornoemde termijn is verloopen, 
zonder dat Ged. Staten eene beslissing of een 
bericht, de beslissing verdagende, aan het ge
meentebestuur hebben ingezonden; 

dat mitsclien Ged. Staten moeten worden 
geacht het raadsbeslu it te hebben goedge
keurd ; 

dat niet kan worden gedeeld in de opvat
ting van Geel. Staten, dat verdaging van de 
beslissing omtrent het raadsbesluit van 25 Ja
nuari 1929 niet noodig zou zijn, aangezien 
dit besl uit in wezen niets anders is dan eene 
wijziging van het raadsbesluit van 8 Novem
ber 1926 tot vaststelling van rooi lijnen voor 
den Vestdijk naar aanleiding van een schrij
ven van Ged. Staten van 23 Februari 1927 
terwijl een besluit tot verdaging van de be'. 
slissing omtrent het raadsbesluit van 8 No
vember 1926 is genomen op 7 December 1926 • 

dat immers een verdaging op 7 Decembe;· 
1926 van de beslissing omtrent een besluit van 
8 November 1926 niet kan gelden als eene 
verdagi ng van de beslissing omtrent een be
sluit van 25 Januari 1929, al betreft dit vast
stelling van rooilijnen voor dezelfde straat 
ter tegemoetkoming aan bij Ged. Staten tegen 
het eerste bes! uit gerezen bezwaren; 

dat op grond van een en ander het bestre
clen b~sluit niet kan wOl'den gehandhaafd; 

Gez,en de \Voningwet; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
het bestreden besluit van Ged. Staten van 

Noord-Brabant van 29 Januari 1930 G n°. 
298 le Afd. te vernietigen. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij-
·verheid is belast, enz. (A. B.) 

11 Octob e1· 1930. BESLUIT, houdende na
dere wijziging van" het Koninklijk besluit 
van den 30sten December 1925 (Staats
blad n°. 547), waarbij aan de Vereeniging 
van Broeders-Penitenten, gevestigd in 
Huize Padua te Boekel, vergunning wordt 
verleend tot oprichting van een gesticht 
voor krankzinnigen in de gemeente Apel
doorn. S. 400. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 7 Oct.ober 1930, afdeeling 
Armwezen, n° _ 2916; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de Wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. In artikel 1 van Ons besluit van 

30 December 1925 (Staatsblad n°. 547) war
den de woorden: ,,een paviljoen" vervangen 
door: ,,twee paviljoenen" _ 

2. In artikel 4 van Ons besluit van 30 
December 1925 (Staatsblad n°. 547) wordt in 
het eerste lid in plaats van: ,,108 krankzin
nigen", gelezen: ,,196 krankzinnigen" en in 
het 2de lid in plaats ·van ,,4 mannen": ,,8 
mannen". 

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

Het Loo, den llden Oct.ober 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Ruys de Beerenbrouck. 

( Uitgeg. 30 Octob er 1930.) 

11 Octob er 1930. BESLUIT t.ot wijziging 
van de regeling van den dienst der Rijks
landbouwproefstations. S. 401. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 22 Juli 1930, Directie van den 
Landbouw, n°. 20, P.S. Afd. II; 

_Overwegende dat het wenschelijk is het 
Koninklijk besluit van 29 April 1926 (Staats
blad n° _ 109), tot regeling van den dienst 
der Rijkslandbouwproefstations, te wijzigen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 September 1930, n°. 22); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 Oct.ober 1930, Di
rectie van den Landbouw, n°. 20 P.S. Afd. 
II; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
In Ons voornoemd besluit aan te ' brengen 

de volgende wijzigingen: 

(S 400-401) 832 

Art. I. Artikel 10 wordt gelezen: 
,,De algemeene leiding van een proefsta

tion berust, hetzij bij een hoofddirecteur, die 
met de leiding van een afdeeling kan worden 
be! ast, hetzij bij een door de directeuren der 
afdeelingen gevormden raad van bestuur. 

In bijzondere gevallen kan Onze Minister, 
bij ontstentenis van een hoofddirecteur, aan 
een der directeuren bevoegdheden van een 
hoofddirecteur t.oekennen; zulks echter niet 
dan tijdelijk." 

Art. II. Artikel 11 eerste lid wordt gelezen: 
,,Onze Minister bepaalt de bevoegdheden 

van den hoofddirecteur of, voor zoover zulks 
mocht noodig blijken, van den door hem uit 
de directeuren aangewezen voorzitter van den 
raad van bestuur." 

V66r het tweede lid worden, na schrapping 
van het woord: ,,De", t.oegevoegd de woor
den: ,,De hoofddirecteur of de". 

Het derde lid wordt gelezen: 
,,De vervanging en aftreding van den voor

zitter van den raad van bestuur warden door 
Onzen Minister geregeld." 

Art. III. In. artikel 13 eerste lid worden 
de woorden: ,,Alie besluiten" vervangen door 
de woorden: ,,De besluiten van den raad van 
bestuur". 

Art. IV. In artikel 14 worden na ,,wordt" 
ingevoegd de woorden: ,,door den hoofd
directeur of". 

Art. V. Artikel 15 vervalt. 
Art. VL In artikel 16 warden voor het 

eerste lid, na schrapping van het woord: 
,,De", toegevoegd de woorden: ,,De hoofddi
recteur en de". 

In het tweede lid warden de woorden: ,,de 
benoeming en het ontslag der directeuren" 
vervangen door de woorden: ,,hun benoeming 
en ontsl ag". 

Art. VII. In artikel 18 worden na ,,Mi
nister," ingevoegd de woorden: ,,door den 
hoofddirecteur of". 

Art. VIII. V 66r artikel 19 worden, na 
schrapping van het woord: ,,De", toegevoegcl 
de woorden: ,,De hoofddirecteur, de". 

Art. IX. In artikel 20 eerste lid worden 
na ,,van" ingevoegd de woorden: ,,den hoofcl
directeur,''. 

In het tweede lid warden na ,,vastgesteld" 
ingevoegd de woorden: ,, door den hoofddirec
teur of". 

Art. X. Het tweede en derde lid van ar
t ikel 21 vervallen . 

Art. XI. In artikel 41 eerste lid worden 
na ,.onderzoekingen" ingevoegd de woorden: 
,,van den hoofddirecteur en". 

In ' het tweede lid warden na ,,wordt" en 
na ,,Maart" ingevoegd de woorden: ,,door 
den hoofdd irecteur of". 

Art. XII. In artikel 42 worden v66r het 
eerste lid, na schrapping van het woord: 
,,De", t.oegevoegd de woorden: ,,De hoofd
directeuren of de". 

Art. XIII. Artikel 47 vervalt. 
Art. XIV. In artikel 57 tweede lid war

den v66r ,,directeuren" ingevoegd de 'woor
clen: ,,hoofddirecteuren en". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 

l 
i 
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warden gepl aatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den Helen October 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minist e,· van Binnenlandsche Zaken 

en Landbo"'v, 
R u y s cl e B e e r e n b r o u c k. 

( Uitgeg. 30 Octobe,· 1930.) 

11 Octobe,· 1930. BESLUIT tot nadere wij-_ 
ziging van het Koninklijk Besluit van 
2 December 1918 (Staatsblad n°. 771), 
houdende reorganisatie van het Provin
ciaal Ziekenhuis nabij Santpoort . S. 402. 

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

Staat Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 7 October 1930, n° . 2609, af
<J eeling Armwezen; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96) , laatstelijk gewijzigel bij de Wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. In artikel 3 van Ons besluit van 

2 December 1918 (Staatsblad n°. 771), zooals 
dat wordt gelezen volgens Ons besluit van 
12 Februari 1930 (Staatsblad n°. 42), wordt 
in plaats van: ,,Het frontgebouw van het 
nieuwere gebouw en het z.g. Lanelhuis" gele
.zcn: Het frontgebouw van het nieuwere ge
bouw, het z.g. Landhuis en het gebouw ,,Meer
zicht". 

Art. II. Aan artikel 2 cler Voorwaarden, 
behoorende bij Ons besluit van 2 December 
1918 (Staatsblad n°. 771), zooals dat artikel 
wordt gelezen volgens Ons besluit van 12 
Februari 1930 (Staatsblad n°. 42), wordt een 
nieuw clerde lid toegevoegd, luidende: 

,,In het gebouw ,,l\1eerzicht" mogen niet 
meer dan 18 vrouwen verpleegd worden." 

Art. III. In artikel 4 van Ons besluit van 
2 December 1918 (Staatsblad n°. 771), zoo
a ls dat artikel luidt ingevolge Ons besluit 
van 12 Februari 1930 (Staatsblad n°. 42), 
wordt in plaats van: ,,1240 krankzinnigen, 
305 mannen en 935 vrouwen" gelezen: ,,1230 
krnnkzinnigen, 305 mannen en 925 vrouwen". 

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

H et Loo, den Helen October 1930. 
WILHELMINA. 

De Ministe,• van Staat , 
Jiinister van Binnenlandsche Zciken 

en Landboiiw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

( Uitgeg. 30 October 1930.) 

11 October 1930. BESLUIT tot nade1·e wij
ziging van het Koninklijk Besluit van 
22 September 1915 (Staatsblad n°. 401), 
houdende reorganisatie van het krankzin
nigengesticht ,,Huize Padua" te Boekel. 
s. 403. 

1930. 

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

Staat Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Lanelhouw, van 7 October 1930, afdeeling 
Armwezen, n°. 2874 ; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de Wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te be palen : 

Eenig artikel. 
Aan artikel 4 van Ons besluit van 22 Sep

tember 1915 (Staatsblad n°. 401), zooals dat 
artikel wordt gelezen ingevolge Ons besluit 
van 15 November 1924 (Staatsblad n°. 510) , 
wordt een nieuw vierde lid toegevoegd, lui 
dende: 

,,Bovendien mogen in deze inrichting ge
durende het tijdvak, eindigende 31 December 
1930, nog 25 mannen verpleegd worden." 

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

Het Loo, den Hden October 1930. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Staat, 
-~finister van Binnenlandsche Zaken 

en Landboitw, 
Ruy s de Beerenbrouck. 

( Uitgeg. 30 October 1930.) 

13 October 1930. BESLUIT tot nadere vast
stelling van modelregisters voor de ge
stichten voor krankzinnigen. S. 404. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 1 October 1930, n°. 2830, Af
deeling Armwezen, en Onzen Minister van 
Justitie van 8 October 1930, 1° Afdeeling C, 
no. 821 ; 

Gelet op de artikelen 4 en 18 der wet van 
27 April 1884 (Staatsblad n°. 96), laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 31 Mei 1929 (Staatsblad 
n°. 275), tot regeling van het Staatstoezicht 
op krankzinnigen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met intrekking van het Koninkl\jk Besluit 

van 3 Juni 1884 (Staatsblad n°. 110) de modellen 
der ingevolge de aangehaalde artikelen in de 
gestichten voor krankzinnigen te houden re
gisters, vast te stellen zooals zij hiernevens zijn 
gevoegd. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw en van Justitie zijn belast met 
de uitvoering van <lit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 13den October 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken enLandbouw, 

R u y s de B e er en b r o u c k. 
De Minister van Justitie, J. Donner. 

( Uitgeg. 30 Oct. 1930. l 
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MODEL. 
REGISTER gehouclen in het gesticht voor kran.kzinnigen te 
(casu quo tevens in te vullen do benaming van het ~esticht) ingevolge het bepaalde in het zesde lid van art. 4 der 
wet van 27 April 1884 (StaatBblad n°. 96), laatsteliJk gewijzigd bij de wet van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275), tot 

regaling van het Staatstoezicht op krankzinnigen. 

Naam en I 
Dag

toekening, 

1mmmer van 
den (de) ver
pleegde vol-

gens het regis
ter bedoeld in 

artikel 18. 

Afzondering 
in daarvoor 

bestemde 
kamer. 

Alie overige maatregelen, 
waardoor de verpleegde 
verhinderd wordt een of 
meerdere ledematen vrije
lijk te gebruiken, met uit 
zondering van de maat
regelen, welke aangetee-

Op wiens last 
en om welke 
redenen voor
melde maatre
gelen zijn toe-

Aanvang 
en einde 

van detoe
passing. 

Oordeel 
van den 
genees

kund.ige. 
Opmerkingon. 

kend worden in het 
register, bedoeld in arti 

kel 20. 

I __ 
Behoort bij Koninklijk Besluit van 13 October 1930 (StaatBblad n°. 404). 

gepast. 

.l 
l 

Ons bekend, 
De lffinister van Staat, .Min. van Binnenlandsche Zaken en La,ulbouw, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
De lffinister van Justitie, J. Donner . . 

MODEL. 
REGISTER gehouden in het gesticht voor krankzinnigen te ------....,...-,------ -------
( casu quo tevens in t e vullen de benaming van het gesticht) ingevolge het bepaalde in het derde lid van artikel 18 der 
wet van 27 April 1884 (Staatsblad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275), tot 

regeling van het Staatstoezicht op krankzinnigen. 

Naam, ~.-d , .:-+> i::,.A~~;a- 1,:;:;,;J I I Aw 
voornamen, "'.; ~ : Jl ..; o " "·0 -~ a "° Dagteekenin- : ~ 

Naam,voorna- v;eslacht-, .-t>S ~AA.:=o .,~;,3ij:Jj ~-~
0 

genvanverlof S~
O

ci 
men, l(eslacht, 1 f •·c1 :::1 '" w ce ,c, o ., .,. - t -
I ft .. d ee tJJ , WOOn- ._a ~ S ~n I> i ~] bO~ ~ ~ :;,: en Van erug- i) I>~ 
ee 1J ' woon- plaats en be- " - M M w '"..cl keer in het .,.., plaats, beroep, a, 00 ._. S bO ~ a! ifj • o, al o, O A Po o, a 

burgerlijke roep van hem ~'"" ~ ·a .S ..., 1> "°.,'Cl;;; "' ~ ~ gesticht (art. ~ ;.a:.0-
staat van den (haar) door 'cl "t .i ~ "°" A.,. flP A "t A :::;, 27) alsmede A A 

(de) opgeno- wien (wie) de "° ce ~ g.J~ ;,Ji·§ ~ ~ ~ .b van de kennis- ~ ::, g'.l 
plaatsing ver- s ·a ... iil .::: M " ·a p.. ~ geving van "-;:J..; 

mene en kerk- zocht is, of ·I> .S ., o I>.... -~ .S ..!4 ~ Jil ., 8 I> verlof aan den 2fl 3l ~ 
genootschaJ.> openbaar :~ A ~ :: ~ ~ I j !;O~ ~ "i ~ ~ officiAr van ·;:: ~ ce 
waartoe hij ministerie, tlat 11:l ,<!? ;;.,. '" - M ~ w ~ l i:'; justitie (art. ~ "°~ 

I 
(zij) behoort. plaatsing gere- ..!4 j ~., ~ t'n"§ A ~ -;;- ~ A 6 laatste lid). '" A 

quireerd heeft. ~ ~ A ·6'o;,3 A~:~~ A i:l >~ 
_1_---_:J- -

_I 

Dagteekening van over
lijden in het gesticht, van 
ontslag of van verplaat
sing naar een antler ge
sticht en van de kennis- A 
geving dienaangaande aan ~ 
den officier van justitie -~ 

(art. 6, laatste lid), ~ 
Ingeval van ontslag te a 
vermelden welk wetsarti- P.. 
kel daartoe heeft geleid O 
en bij toepassing van art. 
29, op wiens verzoek het I 

ontslag is verleend. 

13choort b\j Koninklijk Bosluit van 1:1 October 1930 (StaatBblad n°. 404). Ons bekend, 
De lffinister van Staat, lffin. vnn Binnenlandsche Zaken en J.,a,ndbomv, 

R u y s t1 c B o o r o n b r o u c k. 

.... 
~ 
0 

...... 
C,:) 

C 
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0 
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13 October 1930. ARREST van den Hoogen 

Raad. (A. P. V. voor Amsterdam art. 335; 
Qemeentewet art. 135; Wet A. B. art. 11.) 

Op juiste gronden heeft de Rb. beslist, 
dat aan het begrip ,,verstrekken" in art. 
335 A. P . V. van Amsterdam in overeen
stemming met het gewone spraakgebruik 
de beteekenis moet worden gehecht van 
overhandigen, ter hand stellen, zonder 
eenige beperking t. a . v. de bestemming 
van hetgeen overhandigd is. 

De bedoelde bepaling, welke de strek
king heeft te bevorderen, dat aan alle 
kinderen beneden een bepaalden leeftijd, 
voor wier gezondheid het gebruik van 
tabak nadeelig moet worden geacht, een 
anders voor hen openstaande gelegenheid 
om dat artikel in handen te krijgen, wordt 
onthouden, is van te merken als een rege
ling in het be!ang der openbare gezondheid. 

Op het beroep van K. de J. , requirant van 
cassatie tegen een te zijnen laste gewezen von
nis van de Arr.-Rech tbank te Amsterdam van 
20 Mei 1930, waarbij , in hooger befoep, na 
vernietiging van een door het Kantongerecht 
te Amsterdam op 11 Maart 1930 gedane uit
spraak, requirant, ter zake van het ,,te Am
sterdam als verkooper van tabaksartikelen in 
de uitoefening van het bedrijf deze artikelen 
verstrekken aan personen beneden den leeftijd 
van veertien jaar, me.t aanhaling van de artt. 
335 en 375 der Al gemeene Politieverordening 
van Amsterdam, 23 en 91 Sr., is veroordeeld 
tot eene geldboete van een gulden en een <lag 
venangende hechtenis . 

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

Taverne; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: 
1. Schending, althans verkeerde toepass ing 

van de artt. 335 en 375 van de Al gemeene 
Politieverordening van Amsterdam, in ver
band met de artt. 23 en 91 Sr., alsmede de 
artt. 350, 351 , 352, 858, 359, 398, 415 , 423 
en 425 Sv. , door wettig en overtuigend be
wezen te verklaren, dat requirant het feit hem 
bij dagvaarding in eersten aanl eg ten lastc 
gelegd, heeft begaan en dat het niet te r zake 
doet of de jongen aan wien rnquirant de siga
retten ter hand stelde, deze haalde voor zijn 
vader, ten onrechte ech ter, daar de daad, 
welke requirant heeft gepleegd, niet in strijd 
is met art. 335 van de aangehaalde verorde
ning, omdat die daad niet kan worden be
schouwd als te zijn ,, verstrekken", daar ,, ver
strekken" - mede gelet op de taalkundige 
beteekenis, waarvoor onderstaande toel ichting 
- insluit, dat de persoon aan wien verstrekt 
wordt daarvan zelf gebruik maakt en requi
rant den jongen de sigaretten voor diens vader 
ter hand stellende, slechts geacht kan worden 
de sigaretten aan <lien vader - en geenszins 
aan den jongen - te hebben verstrekt ; 

II. Schending, althans verkeerde toepassing 
van de artt. 144 der Grondwet, 135 der Ge
meentewet, 12 van de Algemeene Bepalingen 
in verband met de artt. 335 en 375 van de 
Algemeene Politieverordening van Amster
dam, en 'de artt. 2, 353, 354, 355 B. ·w., door 

na eenmaal aangenomen te hebben, dat ar t . 
335 van de Algemeene Politieverordening van 
Amsterdam aan den verkooper van tabaks
a1'tikelen of zijn vervanger verbiedt in de uit
oefening van het bedrijf deze artikelen te ver
strekken aan personen beneden den leeftijd 
van 14 jaar ook al zouden ze bestemd zijn 
voor een antler clan aan wien ze worden over
hand igd, niet buiten toepassing te laten dat 
art. 336 der verordening, hoewel daarin de 
Gemeenteraad de grenzen zijner wetgevende 
bevoegdheid heeft overschreden door zich niet 
te beperken tot en te houden aan het gemeen
telijk belang, maar te t reden in eene regeling 
der bijzondere belangen van de ingezetenen 
der Gemeente, in casu onder andere de ouder
lij ke macht van den vader, die voor zich, door 
zijn zoon beneden den leeftijd van 14 jaar 
sigaretten wil !at-en halen, illusoir maakt; 

0 . dat bij het bestreden vonnis, overeen
komstig de dagvaarding, ten laste van requ i
rant is bewezen verklaard - met qualificatie 
en strafoplegging als voormeld - dat hij te 
Amsterdam op 4 Februari 1930 des namiddags 
omstreeks te 6 uur 55 als verkooper van ta
baksartikelen in de uitoefening van zijn be
drijf in de sigarenwinkel gevestigd in perceel 
Weespe1·zijde 106 huis, een doos sigaretten 
beeft verstrekt aan J an Buis, geboren te Am
sterdam op 7 Augustus 1918 ; 

0 . dat de Rechtbank voorts, naar aanleiding 
van een door verdachte gevoerd verweer, heeft 
overwogen: 

,,dat met name is komen vaststaan, dat de 
doos met sigaretten door verdachte aan den 
jongen ,,werd verstrekt" ; dat immers, ook al 
zouden de sigaretten bestemd zijn voor een 
ander clan aan wien ze worden overhandeld , 
ze toch aan laatstbedoelde worden ,, verstrekt" , 
gelet op de taalkundige beteekenis van het 
woord ,,verstrekken" namelijk ,,ter hand stel 
len" , ,,overhandigen" zonder meer; dat ook 
de ratio van de onderhavige verbodsbepaling. 
welke de strekking heeft in het belang van de 
openbare gezondheid het rooken van tabak 
door jeugdige personen tegen te gaan, aan 
deze opvattingen steun geeft; dat het clan ook 
niet ter zake doet, of, zooals door verdachte 
ter terechtzitting in hooger beroep is aange
voerd, de jongen de sigaretten haalde voor 
zijn vader ;" 

0. ten aanzien van het eerste middel van 
cassatie: 

dat de Hooge Raad zich vereenigt met het 
oordeel der Rechtbank, en de daarvoor aan
gevoerde gronden, dat aan het begrip ,,ver
strekken" in art. 335 der Algemeene Politie
verordening van Amsterdam in overeenstem
ming met het gewone spraakgebruik de be
teekenis moet worden gehecht van overhan
digen, ter hand stelJen, zonder eenige beper
king ten ·aanzien van de bestemming van het
geen overhandigd is ; 

0 . dat <lit middel derhalve niet tot cassat ie 
kan leiden ; 

0. dat ook het tweede cassatiemiddel geen 
doe! kan treffen; dat immers meergenoemde 
bepal ing, welke de strekking heeft te bevor
deren, dat aan alle kinderen beneden een be
paalden leeftijd, voor wier gezondheid het ge
br~iik van tabak nadeelig moet w01:den geacht , 
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een anders voor hen openstaande gelegenheid 
om dat artikel in handen te hijgen, wordt 
onthouden, is aan te merken als ecn regeling 
in het belang der openbare gezondheid, zoodat 
de gemeenteraad tot het maken ,·an een der
gelijk voorschrift, krachtens art. 135 der Ge
meentewet bevoegd was; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

13 October 1930. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Mot.- Rijw.regl. artt. 6 en 75.) 

De bepaling van art. 75, l • lid, Mot.
en Rijw.regl. is in zoo ruime bewoordingen 
bevat, dat zij niet slechts op die voorschrif
ten van hoofdstuk II van dat Reglement, 
welke eischen stellen aan rij- en voer
tuigen, het oog heeft, maar ook op de voor
schriften, waaraan anderen zich met be
trekking tot r~j- en voertuigen, geen motor
rijtuigen zijnde, hebben te bouden. Deze 
ruime woordkeus is begrijpelijk. (Derbalve 
zijn de langs spoorstaven voortbewogen 
rij- en voertuigen niet te rekenen tot de 
in art. 6 vermelde rij- en voertuigen bij bet 
inbalen waarvan bet geoorloofd is voor bet 
uitwijken de linkerzijde van den weg te 
houden. Red,.). 

Op het bernep va11 den Off icier van Ju titie 
hij de AtT.-Rechtbank te Haarlem, requirant 
van cas atie tegen een vonni van de AI'L' .· 
l{echtbank te Haarlem van 10 April 1930, in 
hooger ber•:>ep gewezen, waarbij is bevestigd 
een vonnis door het Kantongerecht te Haar
lem op 30 December 1929 gewezen, bij welk 
I aatste vonnis , H. de G. ter zake van: ,,Als 
bestuurder van een motorrijtuig de linkerzijde 
van den weg houden voorzoover <lit niet nood
zakelijk is voor het uitwijken bij het inhalen 
van motorrijtuigen , rijwielen, andere rij - of 
voertuigen, rij. of trekdieren of vee", met 
aanhaling van de artl. 1, 6 sub 1, 73 van het 
Motor- en Rijwielreglement, in verband met 
de artt. 2, 28, 30 van de Motor- en R ij wiel
wet, en 23, 91 Sr. is ,-eroordeeld tot eene geld
boete van vijftig cent en een dag verrnngende 
hechtcnis. 

Conclusie van den Procure11r-Genernal. 

Bij door de A1T.-Rechtbank a ldaar beves
tigd vonnis werd gerequireerde door den Kan
tonrechter te Haarlem veroordeeld ter zake: 
,,dat hij, te Haarlem, op ......... al be tuurder 
nlll een vierwielig motorrij tuig G. 277 heeft 
ge reden op den openbaren r ijweg Kruisstraat, 
terwijl hij de li nkerzijde van den weg heeft 
gehouden, zonder dat <lit noodzake lij k was 
"0or bet uitwijken bij het inhalen van motor
rij tuigen, rijwielen, andere rij- of voertuigen, 
rij- of trekd ieren of me". 

Deze veroordeeling vond plaats, ondanks 
het gedaan beroep op het links voorbij rijden 
van de daar langs spoorstaven loopende tram, 
waarvan de rechtmatigheid echter ontkend 
werd op grond van art. 75 van het Motor- en 
Rijwielregiement, luidende, dat de bepal i11gen 
van H oofdstuk II - waartoe .art. 6 behoort, 
dat de toegepaste verbodsbepaling bevat -
betreffende rij- of voertuigen, geen motorrij 
tu igen zijnde, niet van toepass ing zij n op rij-

of voertuigen, welke la11gs spoorstaven worden 
voortbewogen. Krachtens die bepaling zou art. 
6 voor trammen zijn u itgeschakeld, zoodat 
deze niet links mogen worden ingehaald . 

Hiertegen verzet zich de Off icier van J usti
tie, als middel ter ondersteuning zijner cas
satievoorziening stellende: ,,Schending, al 
thans verkeerde toepassing van art. 2 der 
Motor- en Rijwielwet en van de artt. 1, 6 en 
75 lid 1- van het Motor- en Rijwielreglement." 

H ij betoogt, dat art. 6 slechts een richtsnoer 
bevat voor autobestuurde,·s en niet slaat op 
rij- en voertuigen gecn motorrij tuigen zijnde, 
te1wijl h ij voorts enkele oprnerkingen rnaakt 
van technischcn aard. 

Ik zal mij slechts aan de wet houden en 
mag bij de uiteenzetting m ij ner meening vol
staan met te verwijzen naar U w arrest ,·an 
26 J uni 1916, W. 9985, N. J . 1916, blz. 872, 
waarin wordt betoogd, dat het toenrnalig art. 
31 (39) - thans art. 75 - blijkens zijne be
woordingen zeer ru im is gesteld, waarui t 
volgt, dat het eveneens art. 6 bestrijkt, dat 
du niet van toepassing is op de Haarlemsche 
en andere lan!,'8 poorstaven zich voortbewe
gende trnmmen, waarnm deze n immer links 
mogen worden ingehaald. \Vaur gerequireerde 
zich derhal ve niet ged roeg naar gezegd wette
lijk voorschrift, dat hij met betrekking tot de 
tram had na te leven, werd hij terecht gestraft . 

Ik acht deze regeling zeer oordeelkundig , 
daar aldus botsingen worden Yoorkomen met 
van de tegengestelde richting komend trnms 
en ook opstopping van het verkeel' wordt belet, 
indien a lthans de tram lungs dubbel spoor 
wordt geleid. 

Ik concludeer mitsdi en tot venve1·p ing. 

De Hoage Raad, enz. ; 
Gehoord het ve rslag van den Raad heer 

Scbepel; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij chri ftuur: 
Schending, althans vcrkeerde toepassing van 

art. 2 der Motor- on Rij wiel wet en de artt. 1. 
6 en 75, lid 1, van het 1otor- en R ijwielregle
ment doordien de Rechtbank in overeen tem
m ing met den Kantonrechter van oordeel is . 
dat art. 75. lid 1, voornoemd de toepassing 
van voornoemcl art. 6 uitschakelt ten aanzien 
van voertuigen, welke een tram passeeren; 

0. dat aan den gerequirnerde was telaste 
ge legd, dat hij in de gemeente Haarlem op 
den 9den December 1929, des namiddags om
streeks 4.45 u11r, als bestuurder Yan een vier
wielig motorrijtuig G. 277 hceft gereden op 
den openbaren r ij weg Kruisstraat, terwijl hij 
de linkerzijde van den weg heeft gehouden , 
zonder dat <lit noodzakelijk was voo1· het ui t
wij ken bij het inhalen van motonijtuigen. 
rijwie len, andere rij- of voertuigen, r ij - o[ 
trekd ie1·en of vee: 

dat de Kantonrechter bij zij n door de Recht
bank bevestigd vonnis dit telaste gelegde be
wezen heeft geoordee ld en het heeft gequal i
ficeerd en te dier zake straf heeft opgelegd 
als bovcn is gezegd; 

dat in het vonnis des Kantonrechters wat 
betreft de strafbaarheid van het als bewezen 
aangenornen feit hiervan a ls vaststaande is 
uitgegaan, dat de verdachte de I inkerzijde van 
den weg heeft gebouden om uit te wijken bij 
bet inhalen en voorbij rijden v,tn een op <lien 
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weg stilstaanden tram, bestaande uit een mo
torwagen met nanhangwagen; 

dat orntrent die strafbaarhe id clan wordt 
overwog·en: 

dat dit is verboden bij art. 6 van het Motor
en Rijwielreglernent en strafbaar gesteld hij 
art, 73 van dat Reglernent; 

dat toch l'(enoernd art. 6 van dat Reglement 
voor zooveel hier van belang aan den bestuur
·ler van een motot'l'ijtuig verbiedt de linker
zijde van den weg te houden voor zoover dit 
11iet noodzakelijk is voor het uitwijken bij het 
inhalen van motorrijtuigcn, rijwiel en, andere 
l'ij- of voertuigen, rij- of trekdieren of vee; 

dat nu waar bij art. 75 van genoemd Regle
ment de bepalingen van hoofdstuk II, waarin 
oak art. 6 voorkomt, betreffende rij- of voer
tu igen, geen rnotonijtuigen zijnde, niet van 
toepassing zijn verklaarrl op rij- en voertuigen, 
welke langs spoorstuven worden voortbewogen 
hetgeen als zijnde van algemeene bekendhei<l 
met bedoelde tram het geva l is, daaruit volgt 
dat die tram niet tot de in art. 6 vermelde 
rij- of vo,er-tuigen is te 1·ekenen bij het inhalen 
waarvan het geoo!'loofd is ,-oar het uitwijken 
de linkerzijde va11 den weg te houden; 

0. dat tot toe] ichting van het middel van 
cassutie wordt aangevoerd, dat het woord ,,be
treffende" in mPervermeld art. 75, le lid, 
heteekent ,,betrekking hebbende op" en daar
om alleen kan slaan op die bepalingen van 
hoofdstuk II van het Motor- en Rijwielregle
ment, we] ke eischen stellen aan rij- en voer
tu igen, geene motorrijtuigen zijnde, waartoe 
bijvoorbeeld de bepalingen van art. 12 we] 
maar die van art. 6 omtrent het verbod tot 
het houden van de linkerzijde van den weg 
voor het inh alen van en uitwijken voor voe1·
tuigen niet behooren ; 

0. daaromtren t: 
dat de bepaling nrn al't. 75, l e lid , in zoo 

ruime bewoordingen is vervat, dat zij niet 
slechts op de in de toelichting tot het middel 
bedoelde voorschriften het oog heeft maar ook 
op die voorschriften, waaraan anc!eren zich 
met betrekking tot rij- en voertuigen, geene 
motonij tuigen zijnde, hebben te houden; 

dat zoo ruime woordenkeus ook begrijpelijk 
moet warden geacht; 

dat toch daardoor rij - of voertuigen, welke 
I angs spoorstaven warden voortbewogen en 
welke, ingevolge de bepaling van art. 1, 1, 
sub a van het . Motor- en Rijwielreglement, 
1·oor de toepassrng van dat R eglern ent reeds 
niet als motorrijtuigen worden aangemerkt 
met betrekking tot het in hoofdstuk II va~ 
het Reglement bepaalde ook niet onder rij- of 
voertuigen, geen motorrijtuigen zijnde, worden 
begrepen, welke uitsluiting noodzakelijk was, 
omdat voor de weggebruikers verschillende 
rnorschriften van dat hoofdstuk, bijvoorbeeld 
rhe van art. 3 omtrent het uitwijken naar 
rechts bij het tegenkomen, naar links bij het 
1nhalen en naar rechts bij het ingehaald wor
rlen, me~ betrekking tot rij- of voertuigen, 
welke langs spoorstaven worden voortbewo
gen - ,,niet normale weggebruikers" worden 
zij in de toelichting tot het middel genoemd -
in den regel niet voor nakoming vatbaar wu
den zijn; 

dat het middel dus is ongegrond; 
Venverpt het beroep. 

(N. J .) 

16 October 1930. BESLUIT tot wijziging en 
uanvulling vun het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1928, Staats
blad 1929, n°, 72, gewijzigd bij de Ko
ninklijke besluiten van 26 April 1930, 
Staatsblad n° . 147 en van 8 M ei 1930, 
Staatsblad n°. 158. S. 405. 

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

Staat, Voorzitter van den Raad van Minis
ters, van 6 September 1930, n°. 272, Kabinet 
M.R. ; 

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

30 September 1930, n°. 23); 
Gezien het nader rapport van Onzen Mi

nister voornoemd van 10 October 1930, n° 
296, Kabinet M.R. ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena
ren 1928 opnieuw te wijzigen en aan te vul
len ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In voiengenoemd Bezol'digingsbesluit de na

volgende wijzigingen en aanvullingen aan te 
brengen: 

Art. 1. I. Gerekend van 1 Mel 1930 : 
In bijlage A I: 
In schaal 253 wordt onder de afdeeling 

,,Arbeld, Handel en Nljverheid" als eerste 
inschrijving opgenomen: 

Arbeidsinspectie en inspectie Havenarb eid. 
Hoofdinspecteur van den Havenarbeid te 
Amsterdam. 

In schaal 258 wordt onder de afdeeling 
,,Arbeld, Handel en Nljverheld" onder ,,Ar
beidsinspectie en inspectie Havenarbeid" in 
plaats van het woord ,,Hoofdinspecteur" ge
steld: 
Hoofdinspecteur van den Arbeid. 
Hoofdinspecteur van den Havenarbeid te 
Rotterdam. 

In bijlage B I: 
In loongroep 3. 
Onder de afdeeling ,,Waterstaat", onder

deel ,,Rijkswaterstaat", wordt, na de vermel
ding van ,,SI uis: en stuw knecht", opgenomen: 
Sluisknecht te Gorinchem (tevens brugknecht). 

In loongroep 4a: 
Onder de afdeeling ,,Waterstaat", onder

deel ,,Rij kswate,·staat", wordt, na de vermel
ding van ,,Sluiswachter te Gorinchem (Al
gem. Begraafplaats)", opgenomen : 
Sluis- en brugwachter te Gorinchem . 

In bijlage C: 
1°. In hoofdstuk VIII, § 1, Koninklij k In

stituut voo,· de Marine, wordt aan punt c van 
artikel 1 toegevoegd: 

De vaste vergoeding van f 400 wordt na 18 
en 20 dienstjaren telkens met f 100 xerhoogd. 

2°. In hoofdstuk VIII, § 1, Koninklijk In
stituut voor de Marine, wordt, na het be
staande artikel 2·, opgenomen een nieuw ar
tikel 2a, luidende als volgt: 

Art. 2a. 1. Het getal lessen, hetwelk voor 
de berekening van de wedde vun een vast 
aangesteld leeraar irr aanmerking komt, daalt 
- tenzij het hem opgedragen getal lessen op 
zijn eigen verzoek verminderd is - zonder 
zijne toestemming niet beneden het hoogste 
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minimum getal lessen, door hem gegeven in 

eenige, vier achternenvolgende cursusjaren na 
l September 1924 om,attende, periode van 
zijn diensttijd aan de school, waarvoor de 
wedde wordt berekend, met dien verstande, 
dat krachtens deze bepaling niet meer clan 30 
wekelijksche lessen en niet meer clan ander
half maal het werkelijk gegeven getal lessen 
- zoo noodig tot het naastliggend geheel ge
tal naar boven afgerond ~ worden vergoed. 
De vermindering tot anderhalf maal het ge
tal werkelijk gegeven lessen heeft niet eer. 
der plaata, clan nadat krachtens den vorigen 
volzin gedurende vier achtereenvolgende cur
susjaren meet' clan anderhalf maal het getal 1 
werkelijk gegeven lessen moest worden in be
rekening gebracht. 

2. De toepassing van het bepaalde in het 
eerste lid zal - tenzij het opgedragen getal 
lessen op eigen verzoek verminderd is - het 
getal in berekening gebrachte lessen nimmer 
docn dalen beneden het getal lessen, hetwelk 
den leeraar reeds op 31 October 1928 onder 
de werking van het Bezoldigingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtenaren 1925 rechtens was 
geg-arandeerd of zoude zijn gegarandeerd, in
dien de maanden September en October 1928 
te dezen denzelfden invloed hadden als een 
vol cursusjaar en genoemde datum de aan
vangsdatum van een nieuw cursusjaar was 
geweest. 

3. Deze, in de vorige leden gegeven, ga
rantie ontheft den leeraar niet van de ver
plichting om het hem uit dien hoofde ver
goede getal lessen te geven, indien hij hier
mede nader wordt belast. 

4. Indien zoodanig leeraar · en of meer 
nevenbetrekkingen bekleedt en het getal les
sen in de nevenbetrekking(en) , vermeerderd 
met het getal krachtens het eer te lid gega
randeerde lessen, 30 overschrijdt, wordt het 
gegarandeerd getal lessen verminderd, in dier 
voege, dat het getal van deze lessen en dat 
van de nevenbetrekking(en) te zamen 30 be
draagt. Indien aan een leeraar in meer clan 
eenc betrekking lessen worden gegarandeerd 
op den voet als in het eerste lid bedoeld en 
het totaal van de gegarandeerde lessen 30 
overschrijdt, wordt de garantie tot 30 lessen 
teruggebracht, in dier voege, dat het getal 
gegarandeerde lessen in iedere betrekking 
wordt verminderd in evenredigheid met het 
werkelijk gegeven getal lessen. 

5. Indien de vaste aanstelling van een 
leeraar, als in het eerste lid bedoeld, aansluit 
bij eene tijdelijke aanstelling aan dit Insti
tuut, kunnen de vier jaron, in dat lid bedoeld, 
geacht worden te zijn ingegaan op een tijd
stip, vallende v66r den datum van ingang van 
zijne vaste aanstelling, indien en voor zooveel 
naar de meaning van Onzen Minister van De. 
fensie daartoe aanleiding bestaat. 

6. Indien een op grond van dit artikel 
vastgesteld getal lessen moet worden ver

hoogd, geschiedt dit met ingang van den 
jaarcursus volgende op den datum, waarop 
aanspraak op die verhooging ontstond. 

3°. In hoofdstuk VIII, § 3, Koninklijke 
Militaire Academie, wordt punt c van artikel 
4 . gelezen als volgt: 

c. bij minder clan 8 lessen per week: f 400, 
benevens f 140 per wekelij!.."SChe Jes, na 2, 4, 

6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienstjaren telkens te 
verhoogen met £ 10 per wekelijksche Jes. De 
vaste . vergoeding van i 400 wordt na 18 en 
20 dienstjaren telkens met f 100 verhoogd. 

4°. In hoofdstuk VIII, § 3, Koninklijke 
Militaire Academic, wordt in artikel 6 voor 
,,artikel 2 van § 2" gelezen: artikel 2 van § 1. 

II. 
In bijlage A I. 
In schaal 1 wordt onder de afdeeling 

,,Arbeid, Handel en Nljverheid" na de in
schrijving, vermeld onder het onderdeel ,,ln
spectie Volk8g ezondheid;' , opgenomen: 

Rijkskeu,·ingsdienst voor ingevoerde 
vleeschwaren. 

Machineschrijver. 
In schaal 11 wordt onder de afdeeling 

,,.A.rbeid, Handel en ljverheid" na de in
schrijving, venneld onder het onderdeel ,,ln
spectie Volk8gezondheid;', opgenomen : 

Rijkskeuringsdienst voo,· ingevoerde 
vleeschwa,·en. 

Schrijver 2e klas e. 
In schaal 16 wordt na de inschrijving, ver

meld onder de afdeeling ,,Waterstaat", on
derdeel ,,Rijk8waterstaat", ingelascht: Kan
tonnier-2e ha venmeester op Texel. 

In schaal 53 wordt onder de afdeeling 
,,.A.rbeid, Handel en ljverheld" na de in
schrijving, vermeld onder het onderdeel ,,111-
spectie Vol k8gezonaheid", opgenomen: 

Rijkskeuringsdienst voor ingevoerde 
vleeschu·aren. 

Schrijver le klasse. 
In schaal 82 wordt onder de afdeeling 

,,Arbeid, Handel en Nljverheld" als eerste 
inschrijving opgenomen: 

Rijkskeuringsdienst voor ingevoe,·de· 
vl eeschwarcn. 

Controleur. 
In schaal 150 wordt aan de inschrijvingen, 

opgenomen onder de afdeeling ,,Blnnenland
sche Zaken en Landbouw", onderdeel ,,Al
gemeene Land8drukke1-ij", toegevoegd: 
Chef bureau orders. 

In schaal 182 vervalt onder de afdeeling 
,,.A.rbeld, Handel en ljverheld" het onder
deel ,,Octrooiracid en Bureau voor den I n
dJu.strieelen Eigendom" en hetgeen daaronder 
is vermeld. 

a schaal 188 en hetgeen daaronder is ver
mel d, wordt opgenomen: 

Schaal 188a. 
£ 2200-f 4800, 20 jaar. 

G jaarlijksche verhoogingen van f 200 . 
7 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Arbeltl, Handel en KJJverheld. 
Octrooit-aad en Bu,·eau voor den I ndustrieelen 

Eigendom. 
Bibliothecaris. 

In schaal 192 vervalt onder de afdeeling 
,,Binnenlandscbe Zaken en Landbouw", 
onderdeel ,,Algemeene Landsdrukkerij'.', de 
inschrijving van het ambt van Chef van ad
ministratie. 
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In schaal 220 wordt aan de inschrijving, op

genomen onder de afdeeling .,Arbeld, Handel 
en Nijverheld", onderdeel ,.Rijksserologisch 
l m tituut", toegevoegd: 
Scheikundige. 

In schaal 227 wordt onder de afdeel ing 
,.Arbeld, Handel en NUverheld", onderdeel 
,, Verzekeringsraad" , voor ,,Secretaris" ge-
1 ezen: 
Referendaris. 

In schaal 237 wordt na de afdeeling 
,,Blnnenlandsche Zaken en Landbonw" 
en hetgeen daaronder is venneld, opgenomen: 

Arbeld, Handel en Nijverheld. 
V erzekeringsraad. 

Secretaris. 
In schaal 256 wordt na de inschrijvingen, 

vermeld onder de afdeeling ,,Blnnenlandsche 
Zaken en Landbonw", onderdeel ,. Veeartse
nijkundige dienst", opgenomen : 
Directeur van het Staats-Veeartsenijkundig 

onderzoekingsinstituut. 
In schaal 259 wordt na de inschrijving, 

vermeld onder de afdeeling ,.Blnnenlandsche 
Zaken en Landbonw", onderdeel ,,Krank
zinnig_enwezen", opgenomen : 

Rijkslandbouwproefstations. 
Hoofddirecteur te Groningen. 

In bijlage D. 
Onder de afdeeling ,.Waterstaat" vervalt 

het onderdeel ,.Korps geleiders van ontplof
bm·e stoffen" en hetgeen daaronder is ver
meld. 

2. In artikel 2 van het Koninklijk besluit 
rnn ·25 April 1930 (Staatsblad n°. 147) wordt 
aan het slot van de tweede alinea voor 87a 
gelezen: 84a. 

3. Met wijziging in zooverre van het Ko
ninklijk besluit van 8 Mei 1930 (Staatsblad 
n°. 158) te bepalen, dat in de bijlage A II 
onder het hoofd f 8000 vast, onder de afdee
l ing .,Waterstaat" blijft opgenomen: 

IConinklijk N ederlandsch M eteorologisch 
lnstit·uut . 

H oofddirecteur. 
Onze Ministers , Hoofden der Departementen 

van Algemeen Bestuur zijn , ieder voor zoo
Yeel hem betreft, belast met de uitvoering van 
di t besluit, hetwelk in het Staatsblad ge
pl antst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

H et Lo,o, den 16den October 1930. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Voorzitte,· van den Raad van Ministe,w, 
Ruys de Beerenbrouck. 

( Uitgeg. 24 October 1930.) 

16 October 1930. BESLUIT tot vaststelling van 
den termijn van aangifte, bedoeld in arti
kel 31, eerste lid, der Ziektewet. S. 406. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 11 October 

1930, n°. 3356, Afdeeling Arbeidersverzekering 
Gezien artikel 31, eerste lid, en artikel 139, 

eerste lid, der Ziektewet ; 
Gezien de daartoe strekkende voordrachten 

van de Raden van Arbeid ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te bepalen als volgt : 
a. behoudens het bepaalde onder b en c 

behoort voor het gebied van iederen Raad van 
Arbeid de aangifte, bedoeld in artikel 31, eerste 
lid, der Ziektewet, te geschieden binnen den 
termijn, welke ten aanzien van de inlevering 
van de ingevolge de Ongevallenwetten aange
houden loonlijst, onderscheidenlijk het in de 
plaats daarvan aangehouden stuk, is bepaald ; 

b. ten aanzien van verzekerde personen, 
werkzaam in ondernemingen, bedoeld in artikel 
1 van Ons besluit van 26 Februari 1925, Staats
blad n°. 52, behoort de aangifte, bedoeld in 
artikel 31, eerste lid, der Ziektewet, te geschie
den binnen 30 dagen na I November van elk 
jaar; 

c. de aangifte, bedoeld in artikel 31, eerste 
lid, der Ziektewet, behoort door den werkgever, 
die lid is van een bedrijfsvereeniging, als bedoeld 
in de Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922, 
te geschieden binnen 30 dagen onderscheiden
lijk na 1 Mei en 1 November van elk jaar. 

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

Het Loo, den 16den October 1930. 
WILHELMINA. 

De M inister van Arbeid, Handel, en Nijverheid, 
T. J. Ver s c h u u r. 
( Uitge,g. 16 Jan. 1931.) 

17 October 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

Nu vaststaat dat de gemeente een cen
traal gclegen vrijstaand gymnastieklokaal 
zal stichten ten dienste van het openbaar
en het bijzonder onderwijs, zou het de nor
male cischen, aan het geven van lager 
onderwijs te stellen, te boven ga-an, indien 
aan een bijzondere schoo.l een eigen gym
nastieklokaal werd gesticht. 

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

den Raad der gemeente Schoorl, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noordholland van 
11 Juni 1930, n°. 175, waarbij, met vernieti
ging van het besluit van dien Raad van 3 
December 1929, is bepaald, dat de door het 
Roomsch-Katholieke Parochiaal kerk- en 
schoolbestuur van Schoorl, gevestigd te Schoorl, 
overeenkomstig art. 72 der Lager-onderwijswet 
1920 gevraagde medewerking voor eene uit
breiding van de Sint Petrusschool aldaar met 
een gymnastieklokaal alsnog moet worden ver
leend ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 1 
October 1930, n° . 634; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 13 
October 1930, n°. 14844, afdeeling Lager On
derwijs Financieel ; 

0. dat de Raad der gemeente Schoorl bij 
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besluit van 3 December 1929 afwij.i:end beeft 
beschikt op het verzoek van het Roomsch
K atholieke schoolbestuur te Catrijp, orn de be
noodigde gelden uit de gerneentekas beschik
baar te stellen voor uitbreiding van zijne 
school met een gymnastieklokaal, uit over
weging, dat de Raad het voornemen heeft van 
gemeentewege over te gaan tot de stichting 
van een gymnastieklokaal ten dienste van het 
openbaar- zoowel als van het bijzonder onder
wijs in de gemeente; dat het onder die om
standigheden niet aangaat om overeen komstig 
de aanvrage nm het schoolbestunr gelclen be
schikbaar te stellen; clat in de gemeente met 
cen gymnastieklokaal kan en client te worden 
volstaan, aangez ien een tweede lokali teit over
bodige luxe zou zijn, niet evenredig aan de 
financieele draagkracht der ingezetenen; 

dat, nadat het schoolbestuur bij Geel. Staten 
van Noordholland in beroep was gekomen, 
dit college met vernietiging van het bestreden 
raadsbeslui t heeft bepaald, dat de gevraagde 
medewerking alsnog moet worden verleend; 

dat Geel. Staten daarbij o. m. hebben over
wogen, dat de aanvrage voldoet aan de 
eischen, gesteld in art. 73 der wet; dat de 
aanvrage bovendien de normale eischen, nan 
het geven van lager onderwijs te stell en, niet 
te boven gaat, waartoe de vraag, of eene re
geling van gemeentewege voor alle schol cn in 
de gemeente tezamen in <lit geval de voorkeur 
verdient, niet a fdoet; dat de Raad derhalve 
overeenkomstig art. 75, tweede I id, der wet, 
de gevraagde medewerking niet had mogen 
weigeren; 

dat van dit beslui t de gemeenteraad bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat, nu 
de gemeente zelf een centraal gelegen vrij 
staand gymnast ieklokaal zal bouwen ten dien
ste va11 het openbaar- en het bijzonder onder
wijs, het bouwen van een tweede lokaal , waar
toe het beslui t van de Geel. Staten de ge
mecnte verplicht, de normale eischen, aan het 
geven van lager onderwijs te stell en, verre te 
buiten gaat; 

0. dat, nu blijkens de overgelegcle tukken 
de gemeentera ad van Schoorl een centraa l 
gelegen vrijstaand gymna tieklokaal zal stich
ten ten dienste rnn het openbaar- en het bij 
zonder onderwijs in zijne gemeente, het de no r
male eischen, aan het geven van lager onder
wij te ste ll en, teboYen zou gaan, incli n aan 
de onderhavige school ecn eigen gym na tiek
lokaal werd gest icht; 

dat mitsdien de Raad van choorl terecht 
de gevraagde medewerking heeft geweigerd 
en Ged. Staten van oordholland ten omechte, 
met vernietiging van het raadsbesluit, hebben 
bepaald , dat de gevraagde medewerking als-
11og moet worden verleend; 

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

met vernietiging van het bestrnden besl uit 
rnn Geel. Staten van Noordholl and het beroep 
van het schoolbestnur tegen het raadsbesluit 
van 3 December 1929 ongegrond te verklaren. 

Onze Minister Yan Ondenvij , Kun ten en 
Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

18 October 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet tot heffing van opcenten ten behoe..-e 
der gemeenten op de dividend- en tan
tiemebelasting Art. 3.) 

Ook een aan boord van een woonark 
gevestigd kantoor k a.n een va-ete inrichting 
zijn. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingest<ild door 

het gemeentebestuur van X tegen de verdee-
1 ing van de opcenten ten behoeve van ge
meenten geheven op den aanslag in de divi
dend- en tantiemebelasting ter zake van uit
deelingen over het boekjaa r 1928, gedaan 
door de nnamlooze vennootschnp N . N ., ge
vestigd te X ; 

Den R aad van State, cnz. ; 
0. dat ten behoeve van de gemeenten op

centen zijn geheven op de hoofdsom der divi
dend- en tantiemebelasting ter zake van uit
deelingen over het boekjaar 1928, gedaan 
door de naamlooze vennootschap N . N ., ge
vestigd te X ; 

dat volgens den staat van verdeeling van 
de gemeente-opcenten , opgemnakt op den voet 
van art. 3 der gewijzigde wet van 26 Juli 
1918, S. 502, de over het genoemde boekjaar 
in de gemeenten beta.aide belooningen, be
doeld in art. 3, 2e lid, der wet, voor de ge
meente Y fa, voor de gemeente Z f b, voor 
enz., voor de gemeente X f c en voor enz. 
bedragen, terwijl het aandeel in de opcenten 
is bepaald voor Y f d, voor Z f e, voor enz., 
voor X f g, n voor enz. ; 

dat van de aan de gemeente X gedane toe
bedeeling het bestuur dezer gemeente bij On 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat van 
de opcenten, geheven van den aanslag over 
het boekjaar 1928, een bedrag groot f e, is 
toebedeeld aan de gemeente Z, naar zijne 
meening ten onrechte, omdat volgens de be
pa ling van art. 3 der wet van 26 Juli 1918, 
S. 502, de gemeenten buiten die van aanslag 
a ll een recht op uitkeering kunnen doen ge l
den, indien de betrokken maatschappij voor 
uitoefening van haar bedrijf kantoren, win
kels, werkplaatsen of andere vaste inrichtin
gen bezigt in die buitengemeenten; dat de 
N . N. echter, noch in het jaar 1927 noch in 
het jaar 1928, binnen de gemeent<i Z over 
een vaste inrichting be chikt heeft, doch al
daar lechts een woonark gebruikte; 

0. dat art. 3, le lid, der gewijzigde wet van 
26 Juli 1918, S. 502, bepaalt, dat, indien de 
belasting verschuldigd is door eene vennoot
schap, vereeniging of maa tschappij, die voot· 
de u itoe fening van haar bedrijf ka ntoren, 
winkels, werkplaatsen of andere vaste inrich 
t ingen bezigt in een of meer gemeenten bui
ten de gemeente van aanslag, de opcenten 
onder de gemeenten, die van aanslag inbe
grepen, worden verdeeld ; 

dat blijken de ingewonnen ambtsberichten 
de . N. t ijdens het boekjaar 1928 voor de 
uitoefen ing van haar bedrijf in de gemeente 
Z een aldaar aanwezig kantoor heeft gebezigd . 
zoodat deze gemeente terecht ingevolge de 
voormelde wetsbepaling in de verdeeling is 
betrokken ; 

dat daaraan niet afdoet, dat dit kant-00r ge
Yestigd was aan boord van een in de gemeen
te gemeercle woonark ; 
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dat weliswaar in art. 3, le lid, der wet 

naast kantoren, winkels en werkplaatsen ge
sproken WOI'dt van andere vaste inrichtingen, 
doch dat aan de uitdrukking: vaste inrich
t ing, naar de strekking der wet, geen andere 
beteekenis kan warden gehecht dan eene in
r ichting, waarvan geregeld in het boekjaar 
gebruik gemaakt wordt; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
Enz. (handhaving van de bestreden be

schikking van den inspecteur met vaststelling 
van de verdeeling dienovereenkomstig). 

(A. B.) 

20 Octobe,· 1930. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabi-
1 iteitswet 1927 (Staatsblad n°. 259) res
tanten op enkele a1·tikelen van het IVde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1929 warden toegevoegd aan 
overeenkomstige a rtikelen van het IV de 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1930. S. 407. 

20 October 1930. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Keur v . d. Oostpolder in Schieland 
art . 2 ; Alg. Reglement voor de polders in 
Zuid-Holland art. 94.) 

Art. 94 van het Algemeen Reglement 
voor de polders in Zuidhollancl verklaart 
het bestuur van een polder bevoegd bij 
keur te bepalen, dat ,,een watergang of een 
sloot moet warden onderhouden door de 
eigenaren van de daaraan grenzende 
landen . .. " Onder ,,landen" plegen reeds 
naar algemeen gangbaar spraakgebruik niet 
perceelen water te warden verstaan en 
ook het Algemeen Reglement gaat niet 
van een andere opvatting uit. Terecht der
halve heeft de Rb. beslist, dat art . 2 der 
Keur van den Oostpolder in Schieland ver
bindende kracht mist voorzoover daarbij 
den eigenaars van perceelen water onder
houdsplicht van wateringen is opgelegd. 
(Adv.-Gen . van Lier cf.; anders Adv.-Gen. 
Berger in zijn cone!. bij arrest H. R. 27 Jan . 
1930, N. J. 1930, biz. 386.) 

Nu de Rb. de dagvaarding aldus heeft 
verstaan - welke opvatting in cassatie 
moet worden geeerbiedigd - , dat hier niet 
is telastgelegd, dat verdachte eigenaar van 
een perceel land zou zijn, doet niet ter zake 
de omstandigheid dat bewezen zou zijn, 
dat het hier i nderdaad betrof perceelen land. 

Op het beroep van den Officier van Justitie 
bij de Arr.-Rechtbank te Rotterdam, requirant 
van cassatie tegen een vonnis van die Recht
bank van 15 April 1930, waarbij, na verwij
zing der zaak naar genoemde Rechtbank bij 
's-Hoogen Raads arrest van 27 Januari 1930 
(N. J. 1930, biz. 386, R ed.) , de gereq11ireerde 
H. R. ter zake van het hem ten laste ge legde 
,·au alle rechtsvervolging is ontslagen . 

De Hoage Raad, enz.: 
Gehoo,·d het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requiraut voorgesteld bij sch ,:iftuur: 

Schending, door 11iet toepassing van de artt. 
2 en 15 van de Keur of Politieverordening 
van den Oostpolder in Schieland, en door niet 
toepassing van art. 351 Sv. en door verkeerde 
toepassing van art. 352 van dat Wetboek ; 

0. dat de ge1·equireerde heeft ingediend ecn 
,,sch riftuur bedoeld bij art. 434 Sv.", doch op 
den inhoud van dat stuk niet ka n worden 
gelet, daar de gerequireerde geen beroep in 
cassatie heeft ingesteld; 

0. dat bij het bestreden vonn is, overeenkom
stig de ter terechtzitting gewijzigde telastleg
g ing, ten laste van den gerequireerde is be
wezen verklaard, dat hij te Waddinxveen op 
11 Juni 1929 als eigenaar van het perceel 
kadastrnal bekend onder Sectie F . N ° .. 1789 
aldaar, welk perceel onmiddellijk grensde aan 
een watering, genaamd Alpherwatering, ge
legen in den Oostpolder in Schieland aldaar, 
niet heeft gezorgd dat die watering, voorzoo
ver zijn, verdachte's, e igendom strekte, voo,· 
de halve breedte toen een diepte had van 
1.25 Meter onder het peil van <lien polder, 
hebbende toch toen die watering een diepte 
van minder dan 1.25 Meter onder meerge
noemd peil ; 

0 . dat de Rechtba nk , dit bewezene niet 
strafbaar achtend, den gerequireerde van al le 
rechtsvervolging heeft ontsla gen, zulks op de 
navolgende gronden: 

,, dat blijkens art. 94 van het Algemeen Pai
der Reglement van de polders in Zuid-Hol
land het bestuur van een polder bevoegd is 
bij keu,: te bepalen, dat een watergang of 
sloot moet warden onderhouden door de e ige
naren van de daarnan grenzende landen ; 

,,dat dit Reglement telkens, waar van in een 
polder gelegen perceelen wordt gesproken. 
zooals bij de bepaling wie ingeland zijn. wie 
omslagplichtig zijn, wie stemrecht hebben, 
spreekt van: land en water - in de artt. 4 , 
5, 6, 141, 142, 145 - of van: goederen -
art. 17 -, en al lei.m in a1·t. 94 spreekt nrn: 
landen; 

,, dat het Reglement dus blijkbaar in rle ge
citeerde bepaling niet het oog heeft gehacl 
op de e igenaren van aa n een watergang . gron
zende perceelen water, hetgeen der Rechtbank 
ook geenszins onredelijk voorkomt ; 

,,dat dus de Keur of Politieverordening van 
den Oostpolder in Schieland, d ie haar rechts
krncht slechts aan genoemd Reglement kan 
ontleenen, verbindende kracht mist voorzoo
vene in art. 2 daarvan wordt bepaald, dat 
de eigenaars de r aan de wateringen grenzende 
perceel en water tot onderhoud van die wate
ringen verpl icht zijn; 

,,dat, nu aan verdachte te Juste is gelegd 
en bewezen is verk l aard, dat hij als eigenaae 
van zeker perceel , grenzende aan een wate
r ing, die watering niet zou hebben onderhou
den, we! k feit niet strafbaar is omdat niet is 
gestel d dat het perceel een J and was, ver
dachte van rechtsvervo lging moet worden ont
slagen;" 

0. dat requirant tot toel ichting van het 
cassatiemiddel heeft aangevoerd: dat art. 94 
van het Algemeen Polderreglement, spreken
de van eigenaren van landen, daaronder ver
staat e igenaren van land en water, omdat ook 
in verschillende andere bepal ingen (artt. 4, 
5 en 6) wordt gesproken van eigenaren van 
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land en water, en van die eigenaren spreekt 
.als ingelanden, zoodat a r t. 94 oak opgevat 
kan worden te bedoelen eigenaren van land 
-en water; da t bovendien in deze zaak is be
wezen, dat aan de betreffende watering Ian
den grensden en moet worden aangenomen dat 
het stellen in de dagvaarding van eigenaars 
van perceelen voldoende is, wanneer bewezen 
wordt, dat het pel'Ceelen land zijn ; 

0. aangaande een en ande1·: 
dat art. 2 van de ,,Keur of Politieverorde

ning van den Oostpolder in Schiela nd" de bij 
dagvaarding omschreven verplichting doet 
rusten" op de eigenaars der onmiddellijk aan 
de wateringen grenzende perceelen land of 
water en we! op elken cigenaar voor de halve 
breedte van die watering en voor zoover ieders 
eigendom strekt" terwijl art. 94 van het 
,,Algemeen R egle~ent voor de Polders in de 
Provincie Zuid-Holland" het bestuur van een 
Polder bevoegd verkl aart bij keur te bepalen, 
dat ,,een watergang of eene sloot moet worden 
onderhouden door de eigenaren van de daar
aan grenzende landen ... -:_oar ~ver ieders 
eigendom strek t en op de w1ize b1J de keur te 
omschrijven, behoudens" enz.; 

dat onder ,, landen", reeds naar algemeen 
gangbaa1· spraakgebruik, niet perceelen water 
plegen te worden verstaan en bet Algem~en 
Reglement ook niet van een andere opvattmg 
uitgaat daar het zooals de Rechtbank terecht 
heeft betoogd i'n talrijke artikelen spreekt 
van land en {vater, terwijl art. 94 a lleen de 
uitdrukking ,, landen" bezigt, waaruit dus ~iet 
- gel ijk requirant meent - de gevol_gtrekkmg 
kan worden gemaakt, dat nu ook m art. 94 
met landen" kan zijn bedoeld land en water; 

dat' de tweede grief van requirant hierop 
moet afstui ten, dat de R echtbank de dagva_ar
ding aldus heeft verstaan - welke OJ?vattmg 
als met de bewoordingen der telastleggmg met 
onvereenigbaar in cassatie moet warden ge
eerbiedigd -, dat hier niet is ten I aste gelegd 
dat de verdachte eigenaar van een perceel 
land zou zijn, zoodat dan ook niet ter z~_ke 
doet de omstandigbeid dat bewezen zou z1Jn, 
dat bet hier inderdaad betrof perceelen land; 

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

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkornstig de Conclusie van 
den Adv.- Gen. Van Lie1·.] (N. J. ) 

22 Oetobe,· 1930. BESLUlT tot bepaling van 
het tijdstip van inwerkingti:eding van Ar
t ikel II der wet van 31 Me, 1929 (Staats
blad n°. 275) , houdende wijziging _der wet 
tot regeling van het S~aatstoez ich t. op 
krankzinnigcn en aanvulhng van art,kel 
39 der Armenwet. S. 408. 

B epaald op 1 J anitari 1931. 

23 Octob er 1930. BESLUIT tot aanwijzing 
overeenkomstig a rtikel 157 der hooger
onderwijswet van het R oomsch-Katholie~ 
·gymnas ium te Rotte1·darn van de "'?" ereem
ging tot Stichting en Instandhoudmg van 
Roomscb-Katbolieke boogere burgerscho
len, gymnasia en lycea, geve tigd te R ot
terdam. S. 409. 

Wij WILHELML A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 19 
Augustus 1930, n°. 9044 III, afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gel et op art. 157 der hooger-onderwijswet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

7 October 1930, n° . 16); 
Gelet op het nader rapport van Onzen 

voornoemden Minister van 18 October 1930, 
n°. 13717, a fdeeling Voorbere idend Hooger 
en Middelbaar Onderwijs ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1930 het 

Roomsch-K athol iek gymnasium te Rotterdam 
van de Vereeniging tot Stich.ting en Instand
houding van Roomsch-Katholieke hoogere 
burgerscholen, gymnasia en lycea, gevestigd 
te Rotte1·dam, voor een tijdvak van zes jaren 
aan te wijzen als bevoegd om met inachtne
ming der desbetreffende wettelijke voorschrif
ten aan haar leerlingen, die het onderwijs 
tot aan het einde hebben bijgewoond, een ge
tuigschrift van bekwaamheid tot uni".ersita_ire 
studien a£ te geven, dat met het getmgschr,ft, 
in ar t ikel 11 der hooger-onderwijswet ver
meld, wo1·dt gelijkgesteld. 

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

H et Loo, den 23sten October 1930. 
WILHELMINA. 

De M inister van Onde1·wijs, 
Kunsten en W etenseltappen, 

J. T e r p s t r a . 
(Uitgeg. 5 November 1930.) 

23 October 1930. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig ar ti kel 157 der 
hooger-onderwijswet van het R. K . gym
nasium te Maast?-icltt van de Vereeniging 
,.K atholiek Onderwijs" aldaar. S. 410. 

Wij \VILHELMI A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
25 A ugustus 1930, n°. 107223, Afdeeling Voor
bere idend Hooger en Middelbaar Onderwij ; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet; 

Den R aad van State gehoorcl (advies van 
7 October 1930, n° . 17) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 October 1930, n°. 
13728, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1930 het R. K. 

gymnasium te Maastricltt, van de Vereen1-
ging ,,K a tholiek Onderwijs" , gevestigd al
daar, opnieuw voor een tijdvak van zes jaren 
aan te wijzen als bevoegd om, met inacbt
neming der desbetreffende wettelijke voor
schriften aan haar leerlingen, die het onder
wijs tot aan het einde hebben bijgewoond, 
een getuigschrift van bek-waamheid tot uni
versitaire studien a £ te geven, dat met het 
getu igschr ift, in artikel 11 der hooger-oµde r
wijswet vermeld, wordt gelijkgestel d. 

Onze :Minister van Onderwijs, Kunsten en 
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Vvetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 23sten October 1930. 
WILHELMINA. 

De Minis ter van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. Terpstra. 
(Uitgeg. 5 Novem be,· 1930.) 

24 October 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 39.) 

Een employe eener cultuurmaatschap:pij, 
met verlof van zes maanden met ziJne 
krankzinnige echtgenoote is uit ed.-Indie 
naar A. in Nederland vertrokken, alwaar 
hij ten huize zijner ouders zijn intrek nam, 
moet worden geacht te A. zijn hoofdver
blijf te hebben gevestigd ; zijn echtgenoote 
heeft dus voor de toepassing van art. 39 
ingevolge art. 78 B. W. te A. woonplaats. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

-van de armlastige krankzinnige J. Lokhorst
Kuijpers; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 October 1930, n°. 649 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 20 October 1930, n°. 3080, 
Afd. Armwezen; 

0. dat D. H . Lokhorst, laatstelijk te Sroenie 
bij Soerabaja in dienst bij de Handelsvereeni
ging Amsterdam, op 2 Januari 1929 met zijne 
krankzinnige echtgenoote naar Nederland ver
trok met zes maanden verlof ; 

dat, nadat zij op 26 Januari 1929 te Apel
doorn waren aangekomen, de echtgenoote 
krachtens op 2 F ebruari 1929 aangevraagde 
rechterlijke machtiging op dienzelfden dag 
werd opgenomen in het krankzinnigengesticht 
,,Brinkgreven" te Deventer; 

dat Burgemeester en Wethouders van Apel
doom niet bereid zijn de verpleegkosten voor 
hunne rekening te nemen, aangezien h. i. Lok
horst niet zijn hoofdverblijf naar Apeldoorn 
had overgebracht; 

0. dat D. H. Lokhorst den band met 
Sroenie, alwaar hij laatstelijk in Nederlandsch
Indie heeft gewoond, bij zijn vertrek naar 
Nederl and had verbroken; 

dat hij bij zijne komst in Nederla nd geacht 
moet worden, zijn hoofdverblijf te hebben ge
vestigd te Apeldoorn, waar hij ten huize 
zijner ouders zijn intrek nam, welk hoofdver
blijf nog bestond, toen de rechterlijke machti
g ing om zijne echtgenoote in een krankzinni
gengesticht te plaatsen werd aangevraagd ; 

dat daaraan niet afdoet, dat hij slechts met 
verlof van 6 maanden naar Nederland was 
Yertrokken en zijne dienstbetrekking met de 
Handelsvereeniging Amsterdam nog niet was 
verbroken; 

dat de woonplaats zijner echtgenoote inge
Yolge artikel 78 Burgerlijk Wetboek was die 
van haren m an, dus in de gemeente Apel
doorn; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de gemeente Apeldoorn aan te wijzen al s 
de woonplaats van de armlastige krankzinnige 
J. Lokhorst-Kuijpers voor de toepassing van 
art. 39 der Armenwet. 

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

24 October 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 39.) .. 

Onder de in art. 39 bedoelde rechterliJke 
machtiging kan redelijkerwijze niet anders 
worden verstaan dan de laatste rechterlijke 
machtiging, welke tot de opneming van 
den patient aanleiding heeft gegeven. Daar
bij is het onverschillig om welke reden aan 
patient uit het gesticht, waarin hij krach
tens eene vroeger aangevraagde rechter
lijke machtiging was opgenomen, ontslag 
is verleend. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van de armlastige krankzinnige Th . H . Roo
senboom-Nikkessen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 8 
October 1930, n°. 650 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 20 October 1930, n°. 3081, afd. 
Armwezen; 

0. dat Theodora Huberd ina Roosenboom
Nikkessen van 18 November 1927 tot 28 F e
bruari 1928 voor rnken ing van de gemeente 
Zwolle ter zake van krankzinnigheid were! 
verpleegd in de kolonie voor gezinsverpleging 
,,Beileroord" te Beil en; dat zij op laatstge
noemden datum uit dit gesticht, hoewel niet 
geheel hersteld, als ,,verbeterd" werd ont
slagen; 

dat de pati ente, wier echtgenoot in Juni 
1929 inmiddel s naar de gemeente Maasbree 
was verhuisd, den 17en Januari 1930, krach
tens omstreeks dien t ij d opnieuw aangevraag
de rechterlijke machtiging van de P sycholo
gisch-Neurolog ische Kliniek te Utrecht, . \V aar 
zij laatstelijk verpleegd was geweest, voorloo
pig voor rekening van de gemeente Utrecht 
werd overgebracht naar het Sint Annagestich t 
te Venray; 

dat over de beta] ing van de verpleegkosten 
aldaar geschil is ontstaan tusschen de besturen 
der gemeenten Utrecht, Maasbree en Zwoll e ; 

dat Ged. Staten van Utrecht er niet in 1.ijn 
geslaagd het geschil in der minne bij te leg• 
gen ; 

0 . dat Theodora Huberdina Roosenboom
Nikkessen, toen omstreeks 17 J anuari 1930 
de rechterlijke machtiging, om haar in een 
krankzinnigengesticht te plaatsen, .werd aan
gevraagd, krachtens art. 78 B. W. wettelijk 
gedomicilieerd was ten huize van haren ech t
genoot te Maasbree, die in Juni 1929 in -·deze 
gemeente zijn hoofdverblijf gevestigd had; " 

clat dus Maasbree, ingevolge a rt. 39 ·der 
Armenwet, voor de betaling van de verpI·eeg
kosten der patiente aansprakelijk is; 

dat het bestuur dezer gemeente nu we! van 
meening is, dat, aangezien de patiente destijds 
uit het gesticht te Beilen als niet-hersteld orit
slagen was, het tij dstip, waarop de rechter
lijke machtiging, om haar in dit gesticht te 
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plaat en, weJ'd aangevraagd, ten deze besl is
send zou zijn ; doch ten onrechte, vermits on
der de in art. 39 der Annenwet bedoelde 
iechterlijke machtiging redel ijkerwijze niet an
ders kan wol'den verstaan clan de laatste rech
terlijke machtiging, we lke tot de opneming 
van den patient aanleiding heeft gegeven; 

dat het daarbij onverschi lli g is, om welke 
reden aan de pat iente 11it het krnnkzinnigen
gestich t, waarin zij kl'achtens eene vroeger 
aangevraagde rechterlijke machtiging was op
genomen, ontslag is ve1·leend; 

Gezien de Armenwet; 
H ebben goedgevonden en vel'staa11: 

de gemeente ~laasbree aan te wijzen als de 
woonplaats van de armlastige krankzin11ige 
Th. H. R oosenboom-1 ikkessen voor de loo
passing van art. 39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en L andbouw is belast enz. (A. B.) 

24 October 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
,. (Armenwet Art. 39.) 

ker te Oosterb ek (gemeente Renkum) plaat
ste, naar wel ke gemeente hij den 31en De
cember 1921 werd afgeschreven; dat hij sinds
dien niet meer 11aar Apeldoom terugkeerde. 
doch door bemiddel ing van den H eer en 
Mevrouw ,veverink werd uitbesteed, eerst in 
de gemeente Borculo en daarna in de ge. 
meente Neede, waar hij in 1926 plaatsing 
vond bij den landbouwer H. Weenink en in 
Augustus 1928 bij den landbouwer G. Ebbe
kink; dat de ko ten van uitbesteding aan
vankel ij k dool' Mevrouw \Veverink werclen 
bijeen gezameld, terwijl zij sinds 31 Maart 
1922 werden betaald, gedeelte lijk door den 
vader en verd re fam ilie, gedee ltelijk door 
het Burgerlijk Armbestuu1· te Apeldoorn ; dat. 
nadat de vader in 1928 was overleden, A . 
Lulofs op 29 Juni 1929 krnchtens eene om
streeks dien datum aangevraagde rechterlijke 
machtig ing werd opgenom n in het krank
zinnigengesticht ,, 't Gra ffel" te Warnsveld : 

dat over de betaling van de verpleegkosten 
rnn den patient a ldaar geschil is ontstaan 
tusschen het gemeentebestuur van Neede en 
dat van A peldoorn; 

ilat Gedepu teerde Staten van Gelderla nd 
er niet in zijn gesfoagd bet geschil in de,· 
minne bij te leggen; 

0. dat blijkens de overgelegde stukkon A . 
Lulofs na 1921 te Apeldoorn niet meer heeft 
rnrtoefd; 

dat na het ornrlijden van zijn alda ar ge
woond hebbenden vader in 1928 de band met 
deze gemeente geacht moet worden te zijn 
vel'broken: 

dat we) iswaar zijne plaatsing te Borculo 
en Neede bekostigd werd door den H eer en 
oJenouw ,vevel'ink le Apeldoorn, en in de 
kosten inds 31 Maart 1922 mede door het 
Burgedijk A rmbestuur aldaar eene bijdrage 
werd 1·erl eend, doch clat deze omstandigheden 

Hoewel de plaat ing van een achterlijk 
persoon in 1926 in een gezin te N. werd 
bekostigd door een echtpaar t e A. en in 
de kosten mede door het burgerlijk arm
bestuur te A . werd bijgedragen, z,jn deze 
om tandigheden op zichzelf niet voldoende 
om de gemeente A. aan te merken a.ls des 
patients woonplaats in den zin van het 
B. W., toen hij in 1929 krachtens rechter
lijke machtiging in een krankzinnigenge
sticht werd opgenomen. Nu moet worden 
aangenomen dat patient bij zijn kom t t e 
N . geestelijk in staat is geweest tot het 
vestigen van een hoofd,·erblijf en hij a ldaar 
nog hoofdverblijf had, toen de rechterlijke 
machtiging werd aangevraagd, moet de ge
meente N. a ls woonplaats voor de toepas
sing van art. 39 worden aangemerkt. 

, op zich zel [ niet voldoende zijn om de g · 
meente Apelclo 1·11 als des pa ti ents woonplaats 
in den zin nm het Burgerlijk ,vetboek aan 
te merken; Wij WILHELMINA, enz.; 

Beslissende het geschil over de woonplaats ' 
van den annlastigen krankzinnige A . Lulofs ; 

Den Raad van State, Afcleeling voor de 
Ceschillen van Bestuul', gehoord, adv ics van 
23 Juli 1930, n° . 368 ; , 

Op de voordracht van Onzen ~1inister van 
, ta.at, Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, van 20 Octobel' 1930, n°. 2275, 
afd. Annwezen; 

0. dat Alex Lulofs, gebol'en te Apelcloorn, 
den 2en October 1903, tot om treeks 3 Oc
tober 19f0 verblijf hield ten huize van zijne 
in deze gemeente wonende ouders, op welken 
datum hij naar de gemeente Tongelre wercl 
nfgeschrevcn; dat hij op 24 November 1921 
in het bevolkingsreg ister der gemeente Apel
doorn weder werd ingescbreven, toen hij van 
de gemeente R enkum uit, waar hij op ko ten 
zijner familie in de Jan Pieter H eijestichting 
was verpleegd, ten huize van zijn vader, die 
na het overlijden van de moeder op 4 April 
1919, was hertrouwd, werd teruggebracht; 
dat, claar de vader niet den noodigen tact had 
om met zijn achterlijken zoon om te gaan, 
:Mevrouw S. Wever ink-Swart te Apel doorn 
zich dicn lot aantrok en zij hem , in overleg 
met rlen rnder en diens v,·ouw. bij een kwee-

dat veeleer moet worden aangenomen, dat 
A. Lulofs bij zijne komst te eede ill 1926 
zijn hoofd,·erb lijf aldaar gevestigd heeft . 
waartoe hij blijkens het ambtsber icht rnn den 
Ins-pecteur van het , taatstoezicht op Krank
zinn igen, ingewonnen naar aanleiding van een 
schrijven vall de Afd eling van den Raad van 
State voor de Gesch ill en van Bestum·, geacht 
moet worden gee telijk w' I in staat te zijn 
geweest; 

dat hij zij n hoofdverblij[ a ldaar nog had. 
toen de rechterl ij ke ma htigi ng om hem in 
een kra11kzinnigengestioht te plaatsen. we,·d 
aangevraagcl ; 

Gezien de Armenwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

de gemeente Neede aan te wijzen als de 
woonplaat van den ann lastigen krankzinnige 
A. Lulofs voor de toepassing van artikel 39 
rler Annenwet. 

Onze )1 inister ,·an Bi11nenlandsche Zaken i 
· bel ast enz. 

(A . .l3.) 
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24 October 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 39.) 

Patient is , reeds meerderjarig zijnde, in 
1913 voor rekening van het burgerlijk arm
bestuur van R. als lijdend aan vallende 
z iekte in een gestioht opgenomen en van
daar. in 1929 kraohtens reohterlijke maoh
tiging overgebraoht, naar een krankzin
nigengestioht. Nu moet worden aange
nomen dat hij bij zijn opneming in eerst
genoemd gestioht waarsohijnlijk niet in 
s taat was tot het vestigen van een hoofd
verblijf, wordt de gemeente R. als woon
plaats voor de toepassing van art. 39 aan 
gewezen, aangezien a ldaar de moeder en 
stiefvader van den patient, te wier huize 
hij had vertoefd , waren gevestigd en zijn 
verpleging in eerstgenoemd gestioht door 
het burgerlijk armbestuur t e R. was be
kostigd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beslissende het gesch il over de woonplaats 

Yan den armlastigen krankz innige J. S. 
Smulders; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschi ll en van Bestuur, gehoord , adv ies van 
23 J uli 1930, n° . 328 ; 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Staat. Minister van B innenlandsche Zaken en 
Landbouw van 20 October 1930, n° . 2274, 

·Arel. Armwezen; 
0. dat J ohannes Simon Smulders geboren 

te Raamsdonk, den 29en Juli 1881, in April 
1913 als lijdende aan vallende ziekte voor 
reken ing van het Burgerlijk Armbestuur te 
Raamsdonk ter verpleging werd opgenomen in 
het Sint J osephgest icht te H eel en Panheel ; 
dat in de kosten van verpleging aanvankel ijk 
door den stie fvader van den pat ient voo1· een 
gedeelte werd bijgedragen, waannede deze al 
spoedig nalatig bleef; 

dat de patient krachtens eene omstreeks 1 
Maart 1929 aangevraagde rechterlij ke mach
tiging werd overgebracht naar het krnnkzin
nigengesticht ,,Voorburg" te Vught ; 

dat over de beta[ ing van de kosten van 
,·erpleging van den patient aldaar gesohi l is 
ontstaan tusschen het gemeentebestuur van 
R aamsdonk en dat van H eel en Panheel ; 

dat Ged. Staten van Noord-Brabant er niet 
in zijn geslaagd het geschil in der minne bij 
te leggen ; 

0 . dat blijkens het advies van den lnspeo
teur van het Staatstoezioht op krankzinnigen, 
ingewonnen naar aanleid ing van een sohrijven 
van de Afdeeling van den Raad van State, 
Yoor de gesoh ill en van bestuur, de patient ten 
tijde van zijne opneming in het Sint Joseph
gestioht te H eel en Panheel waarschijnlijk 
niet in staat was tot het vestigen van een 
hoofdverblijf; 

dat reeds op dien grond de gemeente Heel 
en Panheel n iet als woonplaats van den pa
t ient · in den zin van art. 39 der Armenwet 
kan worden aangewezen; 

dat veeleer behoort te worden aangenomen, 
dat de band met de gemeente Raamsdonk, 
waar hij v66r zijne opneming in het bedoelde 
gesticht, zijn hoofdverblijf had, door die op
neming niet is verbroken , aangezien a ldaar 
zij ne moede r en stiefvade1·, te wier huize hij 
had vertoefd, waren gevestigd , terwijl zijne 

verpleging te Heel en Panheel door het Bur
gerl ijk Armbestuur te Raamsdonk werd be
kostigd; 

dat daarom J. S. Smulders, toen de rech
terl ijke machtiging tot zijne plaatsing in een 
krankzinnigengestioht werd aangevraagd, nog 
geach t moet worden woonplaats te hebben 
geh ad in de gemeente Raamsdonk ; 

Gez ien de A1·menwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

de gemeente R aamsdonk aan te wijzen a ls 
de woonplaats van den arm lastigen krank
zinnige J. S. Smulders voor de tuepassing van 
art. 39 der A rmen wet ; 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en L a ndbouw is belast enz. (A. B.) 

•25 October 1930. BESLUIT houdende w11z1 -
ging van het Koninkliik beslui t van 29 
December 1921 (Staatsblad n° . 1452) be
treffende eene nieuwe re gel ing ten aan
zien van de toekenning van vacatlegeld , 
laatstelijk gewijzigd bij Koninkl1jk beslui t 
van 1 Febrnari 1930 (Stuatsblad n° . 37). 
S. 411. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
L andbouw, Voorzitter van den Raad van Mi 
nisters van 23 September 1930, n°. 282, Ka
binet M . R.; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 October 1930, n°. 19 ); 

Gelet op het nade r rapport van Onzen voor
noem den Minister van 21 October 1930, n°. 
308, Kabinet M. R. ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen a ls volgt: 

Eenig artikel. 
In het vierde lid van artikel 1 van Ons !.Je

sluit van 29 December 1921 (Staatsblad n°. 
1452), laatstelijk gewijzigd bij Ons besl uit van 
1 F ebruari 1930 (Staatsblad n°. 37) , betref
fende eene n ieuwe regel ing ten aanz ien van 
de toekenning van vaoatiegeld, vervall en de 
woorden : ,,of tenzij zij I id zijn van een exa
mencommissie". 

Onze Ministers, H oofden der Departemontcn 
van Algemeen Bestuur, zijn belast met de uit
voering van dit besl ui t, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
sohrift zal worden gezonden aan don Raad 
van State. 

H et Loo, don 25sten October 1930. 
WILHELMINA. 

D e Ministe1· van Staat, 
Minister van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Voorzitte,· van den Raad van Ministers, 

R u y s d e B e e r e n b r o u o k. 
(Uitgeg. 11 Nov. 1930.) 

27 October 1930. BESLUIT, houden<le rnor
ganisatie van de ,,Sint Willibrordus Stich. 
ting" te H eilo o. S. 412. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
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Landbouw, van 22 October 1930, Afdeeling 
Armwezen, n°. 3155; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad, n°. 275) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te be pal en: . 
Art. 1. Met ingang van 1 November 1930 

wordt ingetrokken Ons besluit van 16 Juni 
1928 (Staatsblad n°. 210). 

2. Aan de Vereeniging ,,Congregatie der 
Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lour
des", gevestigd te Dongen, erkend bij Ons be
sluit van 24 October 1922, n°. 61, wordt ver
gunning verleend om van hare St. Willibror
clus-Stichting, gelegen in de gemeente H eiloo, 
de twee paviljoenen, tot dusver bestemd en 
gebezigd voor de verpleging der lijders, met 
uitzondering evenwel van een in artikel 3 na
der omschreven dee! van het observatie-pavil
joen, genaamcl Paviljoen St. Joseph, in te 
richten tot een gesticht voor krankzinnigen, 
overeenkomstig de voorheen en thans ovel'ge
gelegde ,teekeningen en claarbij gegeven be
schrijving. 

3. Van het in artikel 2 bedoelde Paviljoen 
St. ,Toseph wordt een dee!, omvattende de op 
den beganen grond gelegen vertrekken van 
den Zuidwestelijken vleugel, en nader aange
geven in de door het Bestuur overgelegde tee
kening, onder de voorwaarden, vermeld in 
artikel 11, aangewezen als eene inrichting, 
welke niet als gesticht wordt beschouwd, ook 
wanneer daarin meer clan twee krankzinnigen 
worden verpleegcl. 

Wij behouden Ons voor, die voorwaarden, 
wanneer clit noodig blijkt, aan te vullen of te 
wijzigen. 

4. In het gesticht YOOr krankzinigen mogen 
niet meer clan 225 mannelijke krankzinnigen 
verpleegd worden. 

Bovendien mogen er gedurende het tijdvak, 
eindigende 31 December 1936, nog 6 manne
lijke krankzinnigen verpleegd worden. 

5. In de iurichting, bedoeld in artikel 3, 
mogen niet meer clan 27 mannen verpleegd 
worden. 

Bovenclien mogen geclurende het tijdvak, 
eindigende 31 December 1936 nog 2 mannen 
verpleegcl worden. 

6. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw mo
gen op het terr.ein der St. Willibrordus-Stich
ting geen opstallen, tenzij overeenkomstig de 
teekeningen en beschrijving, bedoeld in arti
kel 2, wOl'den opgericht en mag aan derden 
niet de beschikking over eenig dee! van dit 
terrein worden gegeven. 

7. Zoncler toestemming van Onzen Minister 
van Binnenl andsche Zaken en Landbouw mag 
in de gebouwen de1· St. Willibrordus-Stichting 
de rioleering en verdere inrichtingen op het 
terrein, zoomede in de omheining van de tui
nen, geen verandering worden aangebracht, 
welke ten gevolge zoude hebben, dat zij niet 
meer geheel overeenstemmen met de teeke
ningen en beschrijving, bedoeld in artikel 2. 

8. In elk voor meer clan een verpleegde be
stemd slaapvertrek ·wordt op eene duidelijk 
zichtbare plaats aangegeven het aantal per
sonen, waarvoor het vertrek bestemd is. 

9. De geneeskundige behandeling der ver-

pleegden wordt opgedragen aan ten minste 
twee geneeskundigen, die geyestigd moeten 
zijn in woningen op het terrein der St. Willi 
brordus-Stichting en daar buiten geen genees
kundige praktijk, tenzij consultatieve, mogen 
uitoefenen. 

10. Van elke opneming, ontslag of overlij 
den van een verpleegde wordt binnen twee 
weken eene schriftelijke kennisgeving gezon
den aan den inspecteur, die door Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw is belast met het toezicht op de St. Wil
librordus-Stichting. 

11. De voorwaarden, bedoeld in artikel 3, 
luiden als volgt: 

1. Tot de inrichting wordt te alien tijde 
vriie toegang verleend aan den inspecteur, be
last met het toezicht op de St. Willibrordu -
Stich ting. 

2. B et bestuur, de geneeskundigen, verbon
den aan de imichting, benevens het overige 
aldaar werkzame personae!, geven den inspec
teur de door hem verlangde inlichtingen. 

3. De geneeskundigen, verbonden aan de 
inrichting, maken regelmatig ten aanzien van 
de verpleegden, aan hunne behandel ing toe
vertrouwd, nauwkeurige aanteekeningen, wel
ke een duidelijk beeld geven van de voorge
schiedenis, zoomede van den toestand van de 
verpleegden in lichamelijk, geestel ijk en maat
schappelijk opzicht, van de wijzigingen, welke 
deze toestand ondergaat, van bijzondere voor
vallen en van hetgeen in het belang der ver
pleegden wordt gedaan; uit deze aanteeke
ningen moet voorts nu en clan blijken of voo1·t
zetting van de verpleging in de inrichting nog 
noodzakelijk of wenschelijk is. Zij worden na 
het ontslag of overlijden van den verpleegde 
zorgvuldig bewaard gedurende een door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw te bepalen termijn. Van deze aanteeke
ningen wordt aan den inspecteur op zijn ver
langen inzage gegeven. 

4. Bet is verboden den verpleeg-den te be
le=eren zich schriftelijk te wenden tot de 
hoofden der Departementen van algemeen be
stuur, tot den inspecteur en tot den Offir.ier 
van J ustitie. 

5. Een verpleegde wordt ontslagen: 
a. op eigen verzoek of op dat van een der 

ouders of van den voogd, ingeval de verpleeg
de staat onder ouderlijke macht of voogdij; 

b. op chriftelijke verklaring van den ge
neeskundige, of zoo er meer zijn, van den eer
sten geneeskundige, dat zijne verpleging in de 
inrichting niet !anger noodzakelijk of wen
schelijk is; 

c. op verlangen van den inspecteur. 
6. In acht worden genomen de nadere vool'

schriften, welke door Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw ten aanzien 
van het bepaalde in dit artikel mochten wor
den gegeven. 

12. Aan den inspecteur wordt te alien tijde 
vrije toegang verleend tot de dienstgebouwen 
der St. Willibrordus-Stichting. 

13. Het bestuur draagt zorg dat een af
schrift van dit besluit en van de Ministerieele 
beschikkingen, bedoeld in de artikelen 6, 7 en 
11, zoomede een copie van de teekeningen en 
beschrijving, bedoeld in artikel 2, aanwezig 
zijn in de St. Willibrordus-Stichting en aan 
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den inspecteur, zoomede aan den Officier van 
J ustitie, ten alien tijde op' verlangen ter in
zage worden voorgelegd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van <lit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

Het Loo, den 27sten October 1930. 
WILHELMINA. 

D e Ministe•r van Staat , 
Minister van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Ruys de Be erenbrouck. 

(Uitgeg. 12 Nov. 1930.) 

27 October 1930. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sr. art_ 461, Gemeentewet art. 150.) 

De bepaling kent niet den eisch, dat het 
verbod op borden is kenbaar gemaakt. 

De bewering, dat de gemeentewetgever 
niet bevoegd zou zijn naast het algemeen 
verbod van art. 461 Sr. bedoelde verbods
bepaling nit te vaard.igen, gaat met op. 
De bepaling betreft een huishoudelijk be
Jang der gemeente nl. de instandhoud.ing 
van gemeentelijk terrein, en tevens de 
openbare orde en zedelijkheid. 

De i::rief, dat de gemeentelijke wetgever 
zou ziJn getreden in hetgeen van algemeen 
rijksbelang is, moet afstuiten op de artt. 
150 en 153 Gemeentewet. 

Op het beroep van W. K ., requirant van 
cassatie tegen een te zijnen laste gewezen 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Assen van 6 
Juni 1930, waarbij in hooger beroep is be
vestigd een door het Kantongerecht te Assen 
op 21 Februari 1930 mondeling gedane uit
spraak, houdende veroordeeling van requirant 
ter zake vau ,,het zich in de gemeente Assen 
in het stadsbosch hevinden buiten den open
baren weg", met aanhaling van de artikelen 
30 primo en sub j en 113 der Algemeene 
Politieverordening der gemeente Assen, 23, 
91 Sr., tot eene geldboete van tien gulden en 
tien dagen vervangende hechtenis. 

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

rraverne. 
Gelet ~p de door den requirant ingediende 

schriftuur, welke, voorzoover zij niet bevat 
mededeelingen van feitel ijken aard, waarop 
in cassatie niet kan worden ingegaan, dezelfde 
grieven bevat, welke voor het Kantongerecht 
zijn aangevoerd en hieronder warden ver
meld; 

0. dat bij het bevestigde vonnis ten laste 
van den requirant is bewezen verkl aard -
met qual ificatie en strnfoplegging als voor-
1neld - dat hij den 28sten December 1929, 
te 2½ uur ongeveer in den namiddag, te 
Assen zich in het stadsbosch heeft bevonden 
buiten den openbaren weg ; 

0. dat in de Aanteekening van het monde-
1 inge vonnis, bij de ,,Beslissing omtrent de 
strafbaarheid van den verdachte, eventueel 
met de grnuden daarvoor" onder .meer het na
rnlgende is venneld: 

,, V erdachte wordt ter zake strafbaar ver
klaard. 

Het verweer van verdachte toch wordt ver
worpen. 

Aangenomen al dat ter plaatse hout, dat 
zou wordeu verkocht, was te bezichtigen, dan 
zoude aan deze omstandigheid zonder meei
verdachte uog niet het recht kunnen ontlee
nen zich aldaar buiten de wegen op te houden. 

\l\lijl bier toepassing van artikel 461 Sr. 
niet wordt ingeroepen, is de vraag of tei
plaatse al dan niet ingevolge artikel 461 Sr., 

1 
de toegang op een voor verdachte blijkbare 
wijze was afgesloten, niet ter zake. 

Evenmin is dat de vraag of het verbod 
van artikel 30 subj der Algemeene Politie
verordening van Assen op borden of anders
zins was kenbaar gemaakt, wijl dat artikeI 
zulks niet voorschrijft. 

Afgezien daarvan is echter het verbod zeei
zeker duidelijk voor het publiek, daar het 
immers is opgenomen in de Politieverordening 
en dus van algemeene bekendheid moet war
den ondersteld. 

Wat betreft de bewering van verdachte, da( 
de gemeentewetgever niet bevoegd zou zijn, 
naast het algemeen verbod van artikel 461 
Sr., eene verbodsbepaling als vervat in ar
t ikel 30 sub j der Algemeene Politieverorde
ning uit te vaardigen, deze b<:iwering gaat 
niet op. 

De betrekkelijke bepaling luidt als volgt: 
Het is verboden: zich in het Stadsbosch te 

bevinden buiten den openbaren weg of in de 
kom van de Gemeente op de van gemeente
wege aangelegde grasperken. 

Deze bepaling heeft kennelijk ten doel 
maatregelen te nemen tegen beschadiging van 
stadsbosch en door gcmeente aangelegde gras
perken, derhalve zorg voor de instandhouding 
van gemeentelijk terrein, zijnde een onder
werp, dat de huishouding van de gemeente 
betreft, terwijl het verbod om in het stads
bosch buiten de openbare wegen te komen 
tevens betreft de openbare orde en zedelijk
heid;" 

0. dat de Hooge Raad deze door den Kan
tonrechter gegeven beslissingen juist acht en 
tot de zijne maakt; dat, voorzoover requirant 
mocht hebben bedoeld aan te voeren dat de 
gemeentewetgever door het maken van voor
melde bepaling der op 29 Maart 1923 vast
gestelde Algemeene Politieverordening is ge
treden in hetgeen van Algemeen Rijksbelang 
is, deze grief moet afstuiten op de artikelen 
150 en 153 der Gemeentewet; 

0 .- dat de aangevoerde grieven derhalve 
niet tot cassatie kunnen leiden; 

Verwerpt het beroep. 

( Gewezen overeenko,nstig de Conclusie van 
den P1·ocu1·e.t1·- Genera.al.) 

(N. J.) 

28 Octobe,· 1930. BESLUIT, houdende aan
wijzing van eene losplaats en kantoor be
doeld bij artikel 4 der Suikerwet 1924-
( Staatsblad n°. 425). S . 413. 
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Wij WILHELMI A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen linister van 

l ?inancien van 23 October 1930, n°. 92, In
voerrechten en Accijnzen; 

Gezien artikel 4 der Suikerwet 1924 (S taats
blad n°. 425) en het Koninklijk besluit van 
14 Augustus 1897 (Staatsblad n°. 194) ; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Met uitbreiding van bovengenoemd Konink
]ijk besluit, wordt met ingang van de dagtee
kening van clit besluit, 's-Hee,·enberg aange
wezen als losplaats ep kantoor becloelcl bij ar
tikel 4 der Suikerwet 1924 · (Staatsblad n° . 
425). 

Onze voornoemde :Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
.Staatsblad zal warden geplaatst. 

Het Loo, den 28sten October 1930. 
WILHELMINA. 

De Miuister van Financi i!n, de Gee r. 
(Uitgeg . 11 Nov . 1930.) 

28 Octob e1· 1930. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
toetred ing door N ederland voor het Rijk 
in Eu1"0pa tot de op 1 December 1924 te 
Brussel gesloten overeenkomst, betreffen
de het geven van gelegenheid aan schepelin
gen ter koopvaardij om zich voor ge
slachtsziekten te doen behandelen (Staats
blad 1930, n°. 335) . S. 414. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 

Gezien de wet van 18 Juli 1930 (Staatsblad 
n°. 335), houdende goedkeuring der toetre
.d ing voor Nederland (Rijk in Europa) tot de 
op 1 December 1924 te Brussel gesloten over
-eenkomst, betreffende het geven van gelegen
heid aan schepelingen ter koopvaardij om zich 
rnor geslachtsziekten te doen behandelen; 

Overwegende, dat Wij voor N ederland (Rijk 
in Europa) tot die overeenkomst zijn toege
treden en dat die toetreding op 10 October 
J 930 ter kennis van de Belgische Regeering is 
nehracht · 
" Op de ' voordracht van Onzen Ministe1· van 
Buitenlandsche Zaken van den 22sten October 
1930, Directie van het Protocol, n°. 33604; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenbedoelde toetreding te doen bekend 

maken door de plaatsing van dit Besluit in 
het 8taatsblad. 

Een afdrnk van genoemde overeenkomst, 
alsmede eene vertal ing daarvan, zijn bij dit 
Besluit gevoegd. 1 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, iede1· voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

H et Loo, den 28sten October 1930. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e 1· t s v a n B I o k I a n d. 

(Uitgeg. 4 December 1930.) 

1 Hierna is alleen de ederlandsche tekst op
«enomen. Zie voor de Fransche t-ekst Staatsblad 
';;o. 335 van 1930. 

Vert a I in g. 

OVEREENKOMST betre//ende het geven van 
gelegenheid aan schepelingen ter koop
vaardij om zich voor geslachtsziekten te 
doen behandelen. 

De President der Argentijnsche Republiek, 
Zijne Majesteit de Koning der Belgen, de 
President van de Republiek Cuba, Zijne Ma
jesteit de Koning van Denemarken en vap 
IJsland, de President van de Finsche Repu
bliek, de President van de Fransche Repu
bliek, Zijne Majesteit de Koning van het 
Vereenigd Koninkrijk van Groot-Hritanni0 en 
Ierland en van de Britsche Overzeesche Ge
bieden, Keizer van Indie, de President van 
de Grieksche Republiek, Zijne Majesteit de 
Koning van Italie, Zijne Doorluchtige Hoog
heid de Prins van Monaco, de President van 
de Republiek Peru, Zijne Majesteit de Ko
ning van Roemenie, Zijne Majesteit de Ko
ning van Zweden, den tijd gekomen achten
de yoor een gemeenschappelijk optreden om 
aan de schepelingen ter koopvaardij de ge
wenschte gelegenheid te geven zich voor ge
slachtsziekten te doen behandelen, hebben 
besloten tot dat doe! een overeenkomst te 
sluiten en hebben tot gevolmachtigden be
noemd, te weten: 

De President van de Argentijnsche R epu
bliek: 

den Heer A. Blancas, Zijn Buitenge
woon Gezant en Gevolmachtigd Minister 
bij Zijne Majesteit den Koning der Bel
gen; 

Zijne Majesteit de Koning der Bel gen: 
den Heer Hymans, Hoogstdeszelfs Mi

nister van Buitenlandsche Zaken; 
De Pres ident van de Republiek Cuba: 

den Heer Luis R. de Miranda y de la 
Rua, Zijn Buitengewoon Gezant en Ge
volmachtigd Minister bij Zijne Majesteit 
den Koning der Belgen ; 

Zijne Majesteit de Koning van Denemarken 
en van IJsland: 

den H eer Otto Krag, Hoogstdeszelfs 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 
Minister bij Zijne Majesteit den Koning 
der Belgen ; 

De President van de Finsche Republiek: 
den H eer Yrjo Saastamoinen, Zaakge

lastigde van Finland bij Zijne Majesteit 
den Koning cler Belgen; 

De President der Fransche Republiek: 
den Heer Maurice Herbette, Ambassa 

deur van de Fransche Republiek bij Zijne 
Majesteit den Koning der Belgen; 

Zijne Majesteit de Koning van het Ver
eenigd Koninkrijk van Groot-Britannia en 
Ierland en van de Britsche Overzeesche Ge
bieden, Keizer van Indie: · 

den Right Honourable Sir George Gra
hame, Hoogstdeszelfs Buitengewoon en 
Gevolmachtigd Ambassadeur bij Zijne Ma
jesteit den Koning der Belgen; 

De President van de Grieksohe Republiek : 
den Heer Nicolas Politis, Buitengewoon 

Gezant en Gevolmachtigd Minister bij 
den President der Fransche R epubliek; 
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Zijne Majesteit de Koning van Italia: 
den Heer Orsini Baroni, Hoogstdeszelfs 

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambas
sadeur bij Zijne Majesteit den Koning der 
Belgen; 

Zijne Doorluchtige Hoogheid de Prins van 
:\lonaco: 

den Heer Gustave E. Vandenbroeck, 
Consul van Monaco te Antwerpen; 

De President van de Republiek Peru: 
den H eer Swayne y Mendoza, Zaakge

lastigde van Per.u bij Zijne Majesteit den 
Koning der Belgen; 

Zijne Majesteit de Koning van Roemen iii: 
den Heer Henry Catargi, Hoogstdeszelfs 

Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 
Minister bij Zijne Majesteit den Koning 
der Belgen; 

Zijne Majesteit de Koning van Zweden: 
den Heer de Dardel, Hoogstdeszelfs Bui

tengewoon Gezant en Gevolmachtigd Mi
nister bij Zijne Majesteit den Koning der 
Belgen; 

die, na elkander hunne in goeden en behoor-
1 ijken vo1m bevonden volmachten te hebben 
rnedegedeeld, nopens de volgende bepalingen 
zijn overeengekomen: 

Art. 1. De Hooge Verdragsluitende Par
tijen verbinden zich in elk van hare voor-
11aamste havens, hetzij zee- hetzij rivierha
vens, diensten voor de behandel ing van lij 
ders aan geslachtsziekten op te richten en in 
stand te houden, die open staan voor alle 
schepelingen ter koopvaardij of schippers van 
de binnenvaart, zonder onderscheid van na
tionaliteit. 

Deze diensten moeten zijn voorzien van ge
l!eeskund ig personeel, dat speciaal geschoold 
is op het gebied van geslachtsziekten en van 
ecn inrichting, die bij voortduring wordt ge
houden op de hoogte van de vorderingen der 
ll"etenschap. Zij moeten zoodanig zijn ingericht 
en werken, dat de belanghebbenden er gemak
kelijk toegang kunnen hebben. De omvang 
der cliensten moet in iedere haven evenredig 
zijn en blijven aan de scheepvaartbeweging, 
te1wijl zij moeten beschikken over een vol
docnd aantal ziekenhuisbedden. 

Art. 2. Geneeskundige hulp en geneesmid
clel en worden kosteloos verstrekt; hetzelfde 
geldt ,-oot· de verpleging, indien deze door 
den geneeskundige van den dienst noodig 
wordt geacht. 

De lijders ontvangen, eveneens kosteloos, de 
gcneesmiddelen, die zij noodig hebben om ge
durende de reis en tot aan de eerstvolgende 
aanlegplaats de behandeling voott te zetten. 

Art. 3. Aan ieder lijder wordt een strikt 
persoonlijk aanteekenboekje afgegeven, waar
in hij uitsluitend met een nummer mag wor
clcn aangeduid en waarin de geneeskundigen 
n111 de onderscheidene klinieken, die de lijder 
bezocht heeft, moeten aanteekenen: 

a. de diagnose met een korte vermelding 
van de klinische bijzonderheden, die bij het 
onderzoek aan den dag zijn gekomen; 

b. de in de kliniek veri-ichte opera ties; 
c. de voorschriften, die gedurende de reis 

moeten worden nageleefd; 
(l. bij gevallen, van syphilis de uitkomsten 
1930 

van de serologische onderzoekingen (Wasser
mann). 

Deze aanteekenboekjes moeten worden inge
richt overeenkomstig het hierbij gevoegde mo
del. Zij kunnen later langs administratieven 
weg worden gewijzi gd. 

Ten einde de vergelijking te vergemakke
lijken is het wenschelijk, dat het onderzoek op 
de reactie van Wasserman zooveel mogelijk 
volgens eenzelfde methode geschiedde. 

Art. 4. De kapiteins en schippers zijn ge
houden hun personeel met het bestaan der in 
deze overeenkomst bedoelde diensten bekend 
te maken. 

Bij het gezondheidsonderzoek van het schip 
of bij zijn eerste bezoek aan boord moet de 
gezondheidsambtenaar aan het personeel op
gaven ter hand stellen van de plaatsen en de 
uren van behandeling. 

Art. 5. De Staten, die aan deze overeen
komst geen dee! hebben genomen, zullen op 
hun verzoek tot dezelve kunnen toetreden. 
Van deze toetreding zal langs diplomatieken 
weg aan de Belgische Regeering en door deze 
aan de andere Regeeringen, die deze overeen
komst onclerteekend hebben, kennis worclen ge
geven. 

Art. 6. Deze overeenkomst treedt in wer
king drie rnaanden na den datum van de uit
wissel ing der bekrachtigingsoorkonden . Mocht 
een der Verdragsluitende Partijen de over
eenkomst opzeggen, dan heeft deze opzegging 
alleen gevolg ten aanzien van die Partij en 
eerst na een jaar, gerekend van den dag af 
waarop van die opzegging aan de Belgische 
Regeering kennis is gegeven. 

Art. 7. Behoudens tegengestelde beslissing 
Yan eene der Mogendheden, die deze overeen
komst onderteekend hebben, zullen de bepalin
gen er van niet toepasselijk zijn op de Do
minions met zelfbestuur, op de Kolonien, Be
zit.tingen of Protectoraten cler Hooge Verdrag
sluitende Partijen of op de gebieden, ten aan
zien waarvan in naam van den Volkenbond 
door de Hooge Verdragsluitende Partijen een 
mandaat is aanvaarcl . 

De Hooge Verdragsluitende Partijen be
"hciuden zich echter het rncht voor, overeen
komstig de voorwaarden van artikel 5, tot de 
overeenkomst toe te treden namens haar Do
minions met zelfbestuur, Kolonien, Bezittin
gen of Protectoraten of we! namens de ge
bieden, ten aanzien waarvan zij in naam van 
den Volkenbond een mandaat hebben aan
vaard. Zij behouden zich eveneens het recht 
van afzonderlijke opzegging voor, overeen
komstig de voorwaarden van art ikel 6. 

Art. 8. Deze overeenkomst zal worden be
krachtigd en de bekrachtigingsoorkonden zul 
len zoo spoedig mogelijk te Brussel worden 
nedergelegd. 

Ter oorkonde waarvan de onderscheidene 
gevolmachtigden deze overeenkomst hebben 
geteekend en er hun zegels aan hebben ge
hecht. 

Gedaan te Brussel, den l en December 1924, 
in een exemplaar, dat bewaard zal blijven in 
de arch ieven van het Ministerie van Buiten
landsche Zaken van Belgie en waarvan een 
voor eensluidend gewaarmerkt afschrift zal 

54 
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worden gezonden aan iedere Verdragsluitende 
Partij. 

Voor Argentinia: 
Deze onderteekening is gesteld ad referen

dum. 
(L.S.) Alberto Blancas. 

Voor Belgia: 
(L.S.) Hymans. 

Voor de Republiek Cuba: 
(L.S.) L. R. de Miranda. 

Voor Denemarken: 
(L.S.) 0. Krag. 

\ 7'oor Finland: 
(L.S.) Yrjo Saastamoinen. 

Voor Frankrijk en Tunis: 
(L.S.) Maurice Herbette. 

Voor Groot-Britannia en oord-Ierland: 
Ik verklaar, dat mijn onderteekening alleen 

verb indend is voor Groot-Britannia en Noord
Ierland. Ik behoud het recht voor van de 
Britsche Dominions, Kolonian, Overzeesche Be
zittingen en Protectoraten en van elk van de 
gebieden, ten aanzien waarvan Zijne Britsche 
Majesteit in naam van den Volkenbond een 
mandaat heeft aanvaard, toe te treden tot de 
overeenkomst overeenkomstig artikel 7. 

(L.S. ) George Grahame. 
Voor Griekenland: 

(L.S.) Politis. 
Voor Italia: 

(L.S.) Orsini Baroni. 
V oor het Vorstendom Monaco: 

(L.S.) Gustave E. Vandenbroeck. 
Voor Peru: 

(L.S.) G. Swayne y Mendoza. 
Voor Roemenie: 

(L.S.) Henry Catargi. 
Voor Zweden: 

(L.S.) G. de Dardel. 

28 October 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 85.) 

Burg. en Weth., die bij een beslissing van 
Geel. Staten op een door hen bij Geel . Staten 
ingesteld beroep, waartoe zij krachtens art. 
85, 3• lid bevoegd waren, ten deele in het 
ongelijk zijn gesteld, zijn in dezen als ,, be
langhebbenden" in den zin van art. 17 aan 
te merken en dus in hun beroep bij de 
Kroon ontvankelijk. 

Nu de wet zich niet uitspreekt over het 
tijdstip, waarnaar de schatting der com
missie van schatters moet plaats hebben, 
moet ten dezen beslissend worden geacht 
het tijdstip, waarop de schatting geschiedt, 
zoodat geen aanleiding bestaat, enkel reke
ning te houden met de omstandigheden 
ten tijde, waarop tot den bouw der school 
werd besloten, en den invloed, welken de 
aanleg van een weg langs het terrein op de 
waarde daarvan heeft gehad, buiten be
schouwing te laten. 

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

Burgemeester en Wethouders van Princen
hage tegen het besluit van Ged. Staten van 

Noord-Brabant van 2 Juli 1930, G: n°. 170, 
IVe Afd., waarbij, met vernietiging van de 
beslissing van de Commissie van deskundigen, 
bedoeld in artikel 85, l e lid, der Lage1· On
derwijswet 1920 van 13 Januari 1930, de 
waarde van het aan het Roomsch-Katholieke 
Kerkbestuur van de parochie Liesbosch te 
Princenhage in eigendom toebehoorende en 
voor de stichting van een Roomsch-Kathol ieke 
Jongensschool aangewezen terrein, dee! uit
rnakende van het perceel kadastraal bekend 
als gemeente Princenhage, Sectie M n°. 1083 
ler grootte van 1527.02 M2 is vastgesteld op 
f 2290.53; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Be tuur, gehoord, advies van 
8 October 1930, n°. 642; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
23 October 1930, n°. 15056, afd. L. 0. F.; 

0. dat ten verzoeke van het Roornsch
Katholieke Kerkbestuur van de parochie Lies
bosch (gemeente Princenhage) als bestuur van 
eene in de gemeente Princenhage te stichten 
bijzondere lagere jongensschool eene inge
volge ai·t. 85, l e lid, juncto art. 74, 2e lid, 
der Lager Onderwijswet 1920 aangewezen 
comrnissie van schatters op 13 J anuari 1930 
de waarde van een aan het Roomsch Katho
lieke Kerkbestuur in eigendom toebehoorend 
terrein, groot 1527.02 M2 , zijnde een gedeelte 
van het perceel kadastraal bekend gemeente 
Princenhage Sectie M n°. 1083, heeft ge
schat op f 2316; 

dat, nadat het gemeentebestuur van cleze 
beslissing bij Ged. Staten van Noord-Brabant 
in beroep was gekomen, dit college bij besluit 
van 2 Juli 1930, G. n°. 170, IVe afdeeling, 
bovenbedoeld terreinsgedeelte heeft geschat op 
eene waarde van f 1.50 per M2, dus in totaal 
op f 2290.53; 

dat van het besluit van Ged. Staten Burge
meest.er en Wethouders bij Ons in beroep zijn 
gekomen, aanvoerende, dat uit de schatting 
van de deskundigen en uit de beschikking van 
Ged. Staten niet blijkt, we! ke motieven er 
toe hebben geleid aan het terrain toe te ken
nen eene waarde, welke ongeveer bedraagt het 
viervoud van de cultuurwaarde, niettegen
staande het terrein ten tijde, dat tot den 
bouw der school werd besloten slechts als cul
tuurgrond waarde had, omdat het niet gelegen 
was aan of nabij een openbaren weg, nooh aan 
of nabij gronden, die bij een uitbreidingsplan 
voor den aanleg van een openbaren weg waren 
aangewezen; dat een aan den openbaren rijks
weg, dus zeer veel gunstiger gelegen gedeelte 
van hetzelfde kadastrale peroeel op 24 Sep
tember 1929 door het Kerkbestnur van de 
parochie Liesbosoh voor de stichting van een 
meisjesschool werd overgedragen tegen den 
prijs van bijna 38 cent per M2; dat uit een en 
ander de gevolgtrekking valt te maken, dat 
bij beide· sohattingen rekening is gehouden 
met omstandigheden, welke wijziging in de 
waarde van het terrein hebben gebracht, na
dat het voor schoolbouw was bestemd; dat 
n.l., nadat vaststond, dat op het meerbedoelde 
perceel Sectie M n°. 1083, eene kerk en twee 
scholen zouden worden gesticht, door de ge
meente Princenhage langs dat perceel eene 
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open bare weg werd aangelegd; dat de aan
leg van dezen weg were! aanbesteed op 1 
Augustus 1929 en het besluit van den Raad 
tot het verleenen van medewerking tot het 
bouwen van beide scholen dateert van 17 
April 1929; dat volgens art. 74 der Lager 
Onderwijswet 1920 de waarde behoort te wor
den geschat van grond, welke eigendom van 
eene vereeniging of instelling is, v66rdat tot 
den bouw van eene school wordt besloten; dat 
dus, wanneer eene verneniging of installing de 
beschikking over een voor schoolbouw bestemd 
terrein verkrijgt, nadat tot den bouw is be
sloten, schatting achtenvege blijft en daarom 
geen rekening kan worden gehouden met wij
zigingen na <lien tijd, welke op de waarde van 
het terrein van invloed kunnen zijn; dat dus 
overeenkomstig de strekking der Lager On
derwijswet 1920 voor vergoeding in aanmer
king komt de waarde van den grond, ten 
tijde dat tot den school bouw is besloten; dat 
het besluit van het schoolbestuur om op het 
geschatte terrein een school te stichten op den 
19en Maart 1929 aan den Raad werd mede
gecleeld, clus v66r of op <lien datum moet zijn 
genomen, dat op 19 Maart 1929 van het aan
leggen van een weg, waardoor het terrein 
waardevermeerdering zou ondergaan, nog 
geen sprake was; clat dus waardebepaling 
naar den toestand van 19 Maart 1929 het 
meest juist en het meest billijk is, omdat een 
schoolbestuur, dat besluit een terrein voor 
schoolbouw te bestemmen, op het oogenblik 
van het besluit feitelijk de mogelijkheid af
snijdt om door eene andere bestemming van 
het terrein winst te maken of verlies te lijden 
en omdat het clan tevens de financieele draag
wijclte van zijn besluit kan overzien; 

0. dat de gemachtigde van het schoolbe
stuur in de openbare vergadering van de Af
cleeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, de ontvankelij kheicl 
van Burgemeester en Wethouders van Prin
cenhage in hun beroep heeft betwist op 
g rond, dat clit college niet als belanghebbende 
in den zin van art. 17, 2e lid der Lager On
clerwijswet 1920 zou kunnen warden be
schouwd; 

0. hieromtrent, dat Burgemeester en Wet
houders van Princenhage bij de besti·eden be
sl issing van Geel. Staten van Noord-Brabant 
op het door hen bij Ged. Staten ingesteld be
roep, waartoe zij krachtens art. 85, 3e lid, 
der Lager Onclerwijswet 1920 bevoegd waren, 
ten deele in het ongelijk zijn gesteld; 

dat mitsdien Burgemeester en Wethouders 
van P1·incenhage als belanghebbenden zijn aan 
te merken en in hun beroep bij Ons kunnen 
warden ontvangen; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak, dat, nu de 
wet zich niet uitspreekt over het t ij dstip, 
waarnaar de schatting der commissie van 
schatters moet plaats hebben, ten deze be
slissend moet warden geacht het tijdstip, waar
op de schatting geschiedt, . zoodat geen aan
leiding bestaat, enkel rekening te houden met 
de omstandigheden ten tij de, waarop tot den 
bouw van de school werd besloten en den in
vloed, welken de aanleg van den weg langs 
het terrein op de waarde daarvan heeft ge
had, buiten besohouwing te laten; 

dat op grond van de overgelegde stukken 
moet warden aangenomen, dat de waarde, 
welke het terrein ten t ijde van de evenge
noemde sohatting had, op f 2290.53 is te stel
len, zoodat de beslissing van Ged. Staten be
hoort te worden gehandhaafd ; 

Gezien de Lager Ondenvijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, I(unsten en 

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

29 October 1930. KONINKLIJK BESLUIT 
(Gemeentewet Art. 114bis.) 

De bepaling in eene verordening op het 
grondbedrijf, volgens welke de gemeente
raad de waarde der in het bedrijf gebrachte 
eigendommen vaststelt, is niet een bepa
ling, welke regelen stelt, afwijkend van 
die, gesteld in de artt. 113 en 114 der ge
meentewet, en is dus niet ingevolge art_ 
114bis onderworpen aan de goedkeuring 
van Geel. Staten. 

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

den Raad der gemeente Den Helder tegen 
het besluit van Geel. Staten van Noord-Holland 
van 14 Mei 1930, no. 30, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan zijn besluit van 16 April 
1929 tot vaststelling van een verordening op 
het grondbedrijf; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Ge chillen van Bestuur, gehoord, advies .van 
8 October 1930, n°. 658; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 24 October 1930, n°. 13433, af
cleel ing '.Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat het besluit van Geel. Staten bernst 
op de overweging, clat in art. 15, zesde lid, 
der verordening wordt bepaald, dat de Ge
meenteraad de waarde cler in het bedrijf ge
brachte eigendommen vaststel t; dat bij hun 
College tegen die bepaling bezwaar bestaat, 
omdat, naar hun oordeel, het vaststellen van 
de waarde van in een grondbeclrijf gebrachte 
gronden niet behoort te geschieden door een 
college, dat te dier zake niet deskundig is en 
dat bovendien de verantwoording draagt voor 
de vanwege de gemeente gevoerde grondpoli
tiek en voor de financieele gevolgen daarvan; 
dat aan het Gemeentebestuur in overweging 
is gegeven, de hiervoren genoemde bepaling 
te doen vervallen en desgewenscht in de ver
ordening het voorschrift op te nemen, dat, 
wanneer de Raad zich met het rapport der 
sohattingscommissie niet kan vereenigen, met 
goedkeuring van hun College eene nieuwe 
commissie zal worden benoemd, welker ver
sl ag voor de gemeente bind end zal zijn; 

dat de Raad van Den Helder niet bereid 
is de verordening in dien zin te wijzigen; dat 
de Raad zich daarbij op het standpunt stelt, 
dat de bepaling, waartegen bezwaar bestaat, 
niet behoort tot die, welke krachtens art. 
114bis der Gemeentewet de goedkeuring van 
hun College behoeven, daar het genoemde ar
tikel die goedkeuring uitsluitend eischt voor 
bepalingen van comptabelen aard, waartoe 
dit voorschrift, naar 's Raads oordeel, niet kan 
warden gerekencl; dat, daargelaten de vraag, 
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of een zoo cnge uitlegging van art. 114bis der 
Gemeentewet gewettigd is en steun vindt in 
de geschiedenis van de wet van 30 December 
1909, S . n°. 416, de Raad daarbij ten onrechte 
geen rekening houdt met art. 19 der Begroo
tingsvoorschriften 1924, waarin is bepaald, 
dat de verliezen van een grondbedrijf ten laste 
van den Kapitaaldienst der gemeente kunnen 
worden gebracht, indien en voor zoover de 
verordening krachtens art. 114bis der Ge
meentewet dit toelaat, welk voorschrift geen 
beteekenis zou hebben, indien eene bepaling, 
a ls die waartegen bezwaar bestaat, de goed
keuring van hun College niet behoefde; 

dat de Gemeenteraad in beroep aanvoert 
dat eene verordening als de onderwerpelijke 
niet aan de goedkeuring van Ged. Staten 
onderworpen is, wijl zijn geen enkele bepaling 
bevat, die valt onder hetgeen is vermeld in 
art. 114bis, juncto artt. 113 en 114 der Ge
meentewet, terwijl evenmin eenige andere 
wetsbepaling die goedkeuring eischt ; dat eene 
bepaling van de Begrootingsvoorschriften 1~;:;4 
geen waarde heeft, wanneer volgens de wet 
geen goedkeuring vereischt is; dat het bo
vendien aan Ged. Staten bekend kan zijn, dat 
het voornemen bestaat om de verordening ex 
art. 114bis der gemeentewet, welke deze ge
meente heeft en die ook op het grondbedrijf 
van toepass ing is, te wijzigen, zoodra de nu 
in het geding zijnde verordeniug ha ar beslag 
zal hebben verkregen, bij welke wijziging re
kening zal wo1·den gehouden met art. 19 der 
Begrootingsvoorschriften 1924 ; dat het overi
gens naa,· 's Raads meening staat.srechtelijk 
toch onjuist is, immers in strijd met de auto
nomie, die de wetgever in art. 144 der Grond
wet en volgens ande,·e wetsartikelen aan de 
Gemeentebesturen toekent, wanneer de eene 
of andere bevoegdheid, die de R aad volgens 
de wet heeft, aan iemand anders wordt over
gedragen en vooral, indien zulks geschiedt 
tegen den wensch van den Raad ; dat het ge
volg van een zoodanige overdracht in casu 
zou zijn, dat een macht geheel buiten het Ge
meentebestuur staande - immers een schat
tingscommissie, door het Gemeentebestuur, 
onderscheidenlijk door Ged. Staten benoemd, 
doch aan niemand wettelijk verantwoordelijk 
- te beslissen kreeg over zeer belangrijke 
f inancieele aangelegenheden der gemeente, 
waardoor het voor den Raad onmogelijk zou 
worden de financieele verantwoordelijkheid te 
dragen; dat, wanneer dan ook opging de door 
Ged. Staten geponeerde stalling, dat het vast
tellen van de waarde van de gronden niet 
door den Raad behoort te ~echieden, omdat 
hij niet deskundig is, terw1jl hij bovendien 
de verantwoording draagt, dit geheel in strijd 
is met de beginselen van Ons Staat.srecht, vol
gens welke toch verschillende autorite iten en 
colleges, al zijn zij dan ter zake niet deskun
dig, over onderscheidene publieke en privaat
rechtelijke belangen hebben te beslissen en 
van die beslissing de verantwoordelijkheid 
hebben te dragen; 

0. dat de strekking van art. 114bis der Ge
meentewet is, aan den Raad te veroorlooven 
ter zake van met name aangewezen inkomsten, 
ontvangsten en betalingen, onder goedkeuring 
van Ged. Staten, andere regelen te stellen dan 
die in de artt. 113 en 114 der Gemeentewet 

omtrcnt de inkomsten, ontvangsten en beta
lingen zijn gesteld; 

dat de verordening van het grondbedrijf, 
vastgesteld door den Raad der gemeente D en 
Helder bij beluit van 16 April 1929, geene 
bepal ingen inhoudt, we Ike regelen stellen, af
wijkende van die, gesteld in de artt. 113 en 
114 der Gemeentewet; 

dat deze verordening mitsdien niet ingevol
ge art. 114bis der Gemeentewet aan de goed
keuring van Ged. Staten is onderworpen, ter
wijl zulks evenmin bet geval is krachtens 
eenige andere wettelijke bepaling; 

Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het bestrederi besluit van Ged. Staten van 
Noordholland van 14 Mei 1930, no. 30, te 
vernietigen. 

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

30 October 1930. WET, betreffende het aan
gaan van eene geldleening ten laste van 
N ederlctndsch-lndiiJ. S. 415. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te we ten: 
Alzoo 1.Vij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is ter aflossing van vlot
tende schuld eene geldleening ten laste van 
Nederlandsch-Indie aan te gaan; 

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

Machtiging. Bedrag. Naarn. 
Art. 1. 1. Onze Minister van Kolonien 

wordt gemachtigd om schuldbewijzen ten laste 
van Nederlandsch-lndie te gelde te maken, 
tegen een door hem te bepalen koers en rente, 
tot zoodanig bedrag als noodig is ter yerkrij
ging van eene som van ten hoogste f 75,000,000. 

2. Voormelde tegeldemaking kan geschie
den hetzij in eens tot het geheele beloop van 
het in het eerste lid bedoeld bedrag, dan wel , 
achtereenvolgens, bij gedeelten van dat be
drag, op de tijdstippen, welke Onze Minister 
van Kolonien dienstig zal achten. 

3 . De ingevolge het eerste lid plaats vin
dende tegeldemaking wordt beschouwd als 
eene afzonderlijke leening ten laste van N e
de,·landsch-lndie en aangeduid als Jeder
land ch-Indische leening, met bijvoeging van 
het jaar, waarin de tegeldemaking plaats 
vindt, en, wanneer meer dan een tegeldema
king in hetzelfde jaar plaats heeft, met bij
voeging van een der letters A, B , C, enz., 
naar gelang van de volgorde, waarin die ge
deeltelijke tegeldemakingen geschieden. 

Uitvoe,·ingsvoorschriften. Rekening der 
leening . Schulddelging. 

2. 1. De voorwaarden van de tegeldema
king der in artikel 1 bedoelde schuldbewijzen 
worden met inachtneming van de voorschrif
ten dezer wet door Onzen Minister van Ko
lonien vastgesteld. 

2. Van de tegeldemaking dier schuldbe
wijzen wordt voor elke leaning, als bedoeld 
in het derde lid van artikel 1, afzonderlijk 
eene rekening afgelegd, welke, na door de 
Al gemeene Rekenkamer in Nederland te zijn 
opgenomen en gesloten, aan de Staten-Gene
raal wordt medegedeeld. 

3. De schuldbewijzen worden v66r de uit-
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gifte door de Algemeene R ekenkamer in Ne
derland geregistreerd en van een bewijs dier 
registratie voorzien. 

4. Onverminderd het ·bepaalde in het vol
gend lid zal de schuld, welke krachtens deze 
wet wordt gevestigd, warden gedelgd in ten 
hoogste 40 jaren, gerekend van het jaar vol
gende op dat, waarin eene tegeldemaking als 
bedoeld in het tweede lid van artikel 1 plaats 
vindt. 

5. In de voorwaarden, bedoeld in het eer
ste lid van <lit artikel, kan de bevoegdheid 
tot versterkte delging van de krachtens deze 
wet gevestigde schuld warden voorbehouden. 

6. De ingevolge toepassing van de beide 
vorige leden terugontvangen schuldbewijzen 
warden ter vernietiging bij de Algemeene Re
kenkamer in Nederland overgebracht. 

Provisie. 
3. 1. Bij rechtstreeksche tegeldemaking van 

de in artikel 1 bedoelde schuldbewijzen kan 
aan de bankiers, de makelaars in effecten en 
de commissionnairs in effecten, door wier 
tusschenkomst inschrijvingen voor die s.chuld
bewijzen warden ingeleverd, over het nomi
naal bedrag van de hun toegewezen schuldbe
wijzen, waarvoor het verschuldigde wordt ge
stort, eene provisie warden toegekend van 
ten hoogste 3/8 pCt. (drie achtsten ten hon
de,·d). 

2. In het geval, •bij het vorig lid voorzien, 
kan mede aan de bankiers, van wier kantoren 
wordt gebruik gemaakt voor de bemiddeling 
van de tegeldemaking, het inontvangstnemen 
van inschrijvingen en stortingen en de af
gifte der schuldbewijzen, over het nominaal 
bedrag der door hunne tusschenkomst uitge
geven schuldbewijzen eene vergoeding warden 
toegekend van ten hoogste 3/8 pCt. ( drie 
achtsten ten honderd). 

Betaling van rente, aflossing en kosten 
de,· l eening. 

4. Voor de voldoening van de rente en de 
delging van de schuld, welke krachtens deze 
wet wordt gevestigd, alsmede van de kosten 
van tegeldemaking van de krachtens deze wet 
uitgegeven schuldbewijzen, wordt het benoo
rligde bedrag op de begrnoting van Nede,·
lanrlsch-l ndie uitgetrokken. 

Vrijst elling van belastingen. 
5. Onder de in het eerste lid van artikel 2 

bedoelde voorwaarden kan warden opgeno
men, dat krachtens deze wet in het buiten
land te gelde gemaakte schuldbewijzen, met 
de daarbij behoorende rentebewijzen, vrijge
stel d zijn van alle Nederlandsche en Neder
Jandsch-Indische belastingen, welke van schuld
bewijzen ten laste van Nederland of van Ne
de:rlandsch-lndie en de daarbij behoorende 
rentebewijzen mochten warden geheven. 

V,·ijstelling van zegelrecht. 
6. Alie stukken, krachtens deze wet op te 

maken en uit te vaardigen, de af te geven 
quitantien, de biljetten van inschrijving voor 
en de nota's van toewijzing van de in artikel 
1 bedoel de schuldbewijzen, alsmede de ove1·
eenkomsten, welke voor de tegeldemaking van 

deze schuldbewijzen warden gesloten, zijn vrij 
van zegel rech t. 

l nwe,·kingtreding. 
7. De wet treedt in N ede,·land en in Ne

derlandsch-lndie in werking onderscheidenlijk 
met ingang van den dag, volgende op <lien 
barer afkondiging ter eener en ter anderer 
plaatse. 

'L'it el. 
8. Deze wet kan warden aangehaald als 

,,Nederlandsch-Indische Leeningwet 1930", 
met bijvoeging van het nummer van het 
Stautsblad, waarin zij is opgenomen. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 30sten 

October 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, De Graaf f. 
(Uitgeg. 31 October 1930.) 

30 Octob er 1930. WET tot regeling van het 
toegepast-natuurwetenschappel.ijk onderzoek. 
S. 416. 

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

dat het wenschelijk is bepalingen vast te stel
len ten einde te bevorderen, dat het toegepast
natuurwetenschappelijk onderzoek op de doel
matigste wijze dienstbaar gemaakt wordt aan 
het algemeen belang; 

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

HOOFDSTUK I. 

Van de ccntrale organisatie voo,· toegepast
nettuiti·wetenschappelijk onderzoek. 

Art. 1. 1. Er is eene centrale organisatie 
voor toegepast-natuurwetenschappelijk onder
zoek, die tot taak heeft te bevorderen, dat <lit 
onderzoek op de doelmatigste wijze dienstbaar 
gemaakt wordt aan het algemeen belang. 

2. De centrale organisatie is rechtspersoon; 
zij draagt den naam ,,Nederlandsche Centrale 
Organisatie voor toegepast-nauurwetenschappe
lijk onderzoek" en heeft haren zetel te 's-Gra
venhage. 

2. 1. De centrale organisatie client Onze 
"Ministers .. desgevraagd of eigener beweging 
van advies op het gebied van het toegepast
natuurwetenschappelijk onderzoek. Zij bevor
dert de eenheid in de bemoeiing van het Rijk 
met het toegepast-natuurwetenschappelijk on
de1-zoek benevens de algemeene samemverking 
op dit gebied en verricht voorts de werkzaam
heden, die haar bij wet, algemeenen maatregel 
van bestuur of op andere wijze van Regee
ringswege warden opgedragen. 

2. Zij is bevoegd op <lit gebied vraagstuk
ken te bestudeeren of te doen bestudeeren, bij
zondere personen of lichamen voor te lichten 
en in het algemeen het toegepast- nauurweten
schappelijk onderzoek en de toepassing van de 
resultaten daarvan te bevorderen en te steu
nen. 

3. Zij vermijdt rechtstreeks werkzaam te 
1.ijn ten aanzien van een onderwerp, dat ge
acht kan warden te behooren tot den werk
kring van eene organisatie, die krachtens ar
tikel 14 in het !even is geroepen. 
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4. Het bestuur van de centrale organisatie 

kan, al clan niet uit zijne leden, commissien 
van een of meer personen instellen ten einde 
hef in eenig onderdeel van zijne werkzaam
heden bij te staan. 

3. 1. Aan de centrale organisatie wordt 
jaarlijks van Rijkswege een subsidie verleend. 
. 2. Zij dient jaarlijks bij Onzen Minister 

Yan Financien een met redenen omkleed voor
stel in omtrent het Rijkssubsidie voor het 
eerstvolgend jaar en omtrent de verdeeling 
daarvan over de daarvoor in aanmerking ko
mende hoofdstukken van de Rijksbegrooting. 

3. Onze Minister van Financien bepaalt het 
bed1·ag, dat ten hoogste op het ontwerp van de 
Rijksbegrooting voor het eerstvolgend jaar als 
Rijkssubsidie zal worden uitgetrokken, en doet, 
zoo noodig na overleg met de centrale organi
satie, aan zijne ambtgenooten een voorstel tot 
verdeeling van dit subsidie over de daarvoor 
in aanmerking komende hoofdstukken der 
R ijksbegrooting. 

·4_ Hare geldmiddelen worden verder ver
kregen door het aanvaarden van andere sub
sidien, het vorderen van vergoedingen wegens 
voor bijzondere personen of lichamen gedane 
onderzoekingen of aan hen uitgebrachte ad
viezen, het opnemen van gelden, het aanne
men van schenkingen, het aanvaarden van 
erfstellingen en legaten en uit anderen hoofde. 

4. Het bestuur van de centrale organisatie 
bestaat uit de navolgende leden: 

a. de voorzitters van de organisaties, welke 
krachtens artikel 14 in het !even zijn geroe
pen; 

b. de krachtens artikel 5 benoemde gewone 
leden; 

c. de krachtens artikel 6 benoemde tijde
lijke leden. 

5. 1. Wij benoemen en ontslaan de gewone 
leden op voordracht van Onze Ministers onder
scheidenlijk van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen, van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van Arbeid, H andel en Nijver
heid, van Waterstaat, van Defensie en van 
Kolonien. De helft van de gewone leden wol'dt 
benoemd uit personen, die geacht worden des
kundig te zijn op natuurwetenschappel ij k ge
bied, en de helft uit personen, die geacht wor
den deskundig te zijn hetzij in zake de econo
mische verhoudingen in het algemeen, hetzij 
in zake de economische belangen, die door de 
1iatuurwetenschappen worden gediend. 

2. Wij bepalen bij algemeenen maatregel 
van bestuur het aantal gewone leden, dat door 
ieder Onzer voornoemde Ministers wordt voor
gedragen. 

3. Voor iedere Yoordracht van personen, 
die geacht worden deskundig te zijn op na
tuurwetenschappelijk gebied, wordt de Afdee
ling Natuurkunde van de Koninklijke Akade
mie van Wetenschappen uitgenoodigd eene 
aanbeveling in te dienen. 

4. Voor iedere voordracht van personen, die 
geacht worden deskundig te zijn hetzij in zake 
de economische verhoudingen in het algemeen, 
hetzij in zake de economische belangen, die 
door de natuurwetenschappen worden gediend, 
worden de door Ons bij algemeenen maatregel 
van bestuur aan te wijzen personen, colleges 
of lichamen uitgenoocligcl eene aanbeveling in 
te clienen. · 

6. Wanneer bijzondere omstandigheden dit 
wenschelijk maken, kunnen Wij, op voordracht 
van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, tot tijdelijke leden benoe
men personen als in het eerste lid van artikel 
5 bedoeld, die door het bestuur van de cen
trale organisatie bij een met reclenen omkleed 
voorstel zijn aanbevolen. 

7. Behalve de voorzitters kunnen geen le
den van de besturen der m·ganisaties, die 
krachtens artikel 14 in het !even zijn geroe
pen, lid zijn van het bestuur van de centrale 
organ isatie. 

8. 1. H et bestuur kiest ui t de leden, be
doeld in artikel 4 onder b en c, een voorzitter 
en een ondervoorzitter. 

2. De voorzitter en oudervoorzitter hebben 
als zoodanig zitting tot het einde van het tijd
vak, waarvoor zij als lid benoemd zijn. Zij 
zijn bij herbenoeming tot gewoon of tijdelijk 
lid terstond herkiesbaar. 

3. Het bestuur kan den voorzitter eene ver
goeding toekennen, waarvan het bedrag door 
het bestuur onder goedkeming van Onzen 
Minister van Ondenvijs, Kunsten en Weten
schappen wordt vastgesteld. 

9. 1. H et bestuur benoemt een secretaris en 
een penningmeester en zoo noodig een of meer 
pel'Sonen, die den secretaris en den penning
meester bijstaan en hen bij verhindering, af
wezigheid of ontstentenis vervangen. Zij kun
nen geen lid van het bestuur zijn. 

2. H et bestuur stelt- hunne instructie vast, 
regelt hunne bezoldiging en verleent hun ont
slag. 

10. 1. Toegang tot de vergaderingen van 
het bestuur hebben: 

a. de gedelegeerden van Onze Ministers bij 
de krachtens artikel 14 in het !even geroepen 
bijzondere organisaties; 

b. een gedelegeerde van ieder Onzer in het 
eerste lid van artikel 5 genoemde Ministers, 
die niet krachtens artikel 14 bijzondere orga
nisaties in het !even hebben geroepen; 

c. een gedelegeerde van Onzen Minister van 
Financi0n; 

d. de secretaris en de penni ngmeester van 
de centrale organisatie; 

e. personen, wier tegenwoordigheid , hetzij 
door een Onzer in het eerste lid van artikel 5 
genoemde Ministers, hetzij door den voorzitter, 
in verband met de behandeling van eenig on
derwerp wenschelijk geacht wordt. 

2. Op voordracht Yan ieder Onzer in het 
eerste lid van clit artikel onder b bedoelde 
Ministers, wijzen Wij een ambtenaar als <liens 
gedelegeerde bij de centra le organisatie aan; 
de Thesaurier-Generaal nm het clepartement 
van Financien is ambtshalve gedelegeerde van 
Onzen Minister van Financien. Op voordracht 
van ieder dezer Ministers wijzen Wij ambte
naren aan, die diens gedelegeerden bij verh in
dering, afwezigheid of ontstentenis vervangen. 

11. 1. I eder der in het eerste lid van artikel 
10 onder a, b en c bedoelde gedelegeerden kan 
verzet aanteekenen tegen een besluit van het 
bestuur van de centrale organisatie, hetwelk 
betrekking heeft op de bestemming van het 
van Rijkswege rnrleend subsidie. . 

2. Onze Minister, wiens gedelegeerde ver
zet heeft aangeteekend tegen een besluit, be
slist over de tenuitvoerlegging claarvan, na 
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de centrale organ isatie gehoord te hebben. 
,vanneer gedelegeerden van meer clan een 
Minister verzet hebben aangeteekencl , kan het 
besluit slechts ten uitvoer gelegcl worden, in
dien geen dier Ministers anders beslist. 

3. \Vij geven bij algemeenen maatregel van 
bestuur regelen omtrnnt de wijze, waarop ver
zet wordt aangeteekend, de centrale organi
satie wordt gehoord en de beslissing van Onze 
Ministers wordt verkregen. 

12 . 1. Het bestuur brengt Ons jaarlijks ver
slag uit over zijne werkzaamheden en bevin
dingen en over den geldelijken toestand van de 
centrale organisatie en voegt daarbij de ha
Jans en de winst- en verliesrekening over het 
afgeloopen kalenderjaar, alsmede de be chei
den, bedoeld in artikel 27, vergezeld van de 
beschouwingen, waartoe deze het bestuur aan
leiding hebben gegeven. 

2. Wij brengen deze stukken ter kennis van 
de Staten-Generaal. 

13. Wij geven bij algemeenen maatregel 
van bestuur voorschriften betreffende den zit
tingstijd en de wijze van aftrnden van de ge
wone en tijdelijke leden; de vergaderingen en 
de stemmingen; de bevoegdheden van den 
voorzitter; de samenstelling en de bevoegd
heid van het dagelijksch bestuur; de vaststel 
ling van de begrooting; de goedkeuring van 
de rekening en verantwoording van den pen
ningmeester; de vaststelling van de verslagen, 
de balans en de winst- en verlies1·ekening; het 
tijdstip, waarop het in het tweede lid van 
artikel 3 bedoeld voorstel en de in arti.kel 12 
bedoelde bescheiden moeten zijn ingecliencl; 
de vaststelling van het reglement van orcle; 
de verplichting tot geheimhouding over be
paalde onderwerpen; de woonplaats van den 
secretaris en den penningmeester en wat ver-
der regeling behoeft. · 

HOOFDSTUK II. 

_Van de bijzondere organisati~s voo,· to e.gepast
natuurwetenschappelijk onderzoe k. 

14. 1. Onze Ministers kunnen, op voor
dracht van de centrale organisatie of na haar 
gehoord te hebben, al dan niet in samenwer
king met anderen, bijzondere organisaties in 
het lernn roepen, die tot taak hebben te bevor
deren, dat het toegepast-nauurwetenschappe-
1 ijk onderzoek op de doelmatigste wijze dienst
baar wordt gemaakt aan een ig volksbelang of 
eenigen tak van volkswelvaart. De door hen 
vast te stelle_n statuten behoeven Onze goed
keuring en warden door plaatsing in de Ne
derlandsche Staatscom·ant ter algemeene ken
nis gebracht. 

2. Deze organisaties zijn rnchtspersonen en 
hebben haren zetel te 's-Gravenhage. 

15. Op deze organisaties zijn, ieder voor 
zooveel haren werkkring betreft, het eerste, 
tweede en vierde lid van artikel 2 van toe
passing. 

16. 1. Aan de bijzondere organisaties wordt 
jaarlijk door de centrale organisatie een sub
sidie verleend. 

2. De besturen doen j aarlij ks voor een door 
het bestuur van de centrale organisatie te be
palen tijdstip aan haar ontwerpen van hunne 
werkplannen en van hunne begrootingen voor 
het volgend jaar toekomen. 

3. De geldmiddelen van de bijzondere or
ganisaties worden verder verkregen door het 
aanvaarden van andere subsidien, het vorde
ren van vergoedingen wegens voor bijzondere 
personen of lichamen gedane onderzoekingen 
of aan hen uitgebraohte adviezen, het opne
men van gelden, het aannemen van sohen
kingen, het aanvaarden van erfstell ingen en 
legaten en uit anderen hoofde. 

17. Het bestuur van iedere bijzondere orga
nisatie bestaat uit de navolgende leden: 

a. de krachtens artikel 18 aangewezen ge
delegeerde van ieder Onzer Ministers, die de 
organisatie in het !even hebben gernepen; 

b. de krachtens artikel 20 benoemde ge
wone leden; 

c. de kraohtens artikel 21 benoemde tijde
Iijke leden. 

18. Op voordracht van ieder Onzer Minis
ters, die de organisatie in het !even hebben 
gernepen, wijzen Wij een ambtenaar als <liens 
gedelegeerde bij de bijzondere organisatie aan, 
zoomede ambtenaren, die deze bij verhinde
ring, afwezigheid of ontstentenis vervangen. 

19 . 1. I eder gedelegeerde kan verzet aan
teekenen tegen een besluit van het bestuur. 
Dit recht geldt niet ten aanzien van besluiten 
betreffende de besteding van gelden, die bij
zondere personen of lichamen voo1· een be
paald omschreven doe! ter beschikking van de 
organisaties hebben gesteld en die het bestuur 
voor dit doe! wenscht te gebrniken. 

2. Onze Minister, wieris gedelegeerde ver
zet heeft aangeteekend tegen een besluit, be
slist over de tenuitvoerlegging daarvan, na de 
bijzondere organisatie gehoord te hebben. 
Wanneer gedelegeerden van meer clan eeu Mi
nister verzet hebben aangeteekend, kan het 
besluit slechts ten uitvoer gelegd warden in
dien geen dier Ministers anders bes I ist. 

3. Bij de statuten wordt geregelcl de wijze, 
waarop verzet wordt aangeteekend, de bijzon
clere organisatie wordt gehoorcl en de besl is
sing van Onze Ministers wordt verkregen. 

20. 1. Wij benoemen en ontslaan de ge
wone leden op voordracht van Onze Ministers, 
die de organisatie in het !even hebben geroe
pen. De helft van de gewone leden wordt be
noemd uit personen, die geacht warden in na
tuurwetenschappelijk opzicht deskundig te zijn 
op het gebied, waarover de werkkring van de 
bijzondere organisatie zich uitstrekt, en de 
helft uit personen, die geacht worclen overi
gens deskundig te zijn op dat gebiecl. 

2. Voor iedern voordracht warden de per
sonen, colleges of lichamen, die bij de statuten 
warden aangewezen, uitgenoodigd eene aanbe
veling in te dienen. De centrale organisatie 
wordt omtrent deze aanbevelingen gehoord. 

21. Wanneer bijzondere omstandigheden dit 
wenschelij k maken, kunnen Wii, op voordracht 
van Onze Ministers, die de organisatie in het 
!even hebben geroepen, tot tijdelijke leden be
noemen personen als in het eerste lid van ar
tikel 20 bedoeld, die door het bestuur van de 
bijzonde1·e organisatie bij een met redenen om
kleed voorstel zijn aanbevolen. De centrale 
organisatie wordt omtrent deze aanbevelingen 
gehoord. 

22. 1. Het bestuur van iedere bijzondere or
ganisatie kiest uit de leden, bedoeld in artikel 
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17 onder b on c, een voorzitter en een onder
vobrzitter. 

2. De voorzitter en ondervoorzitter hebben 
als zoodanig zitting tot het einde van het tijd
vak, waarvoor zij als lid benoemd zijn. Zij 
zijn bij herbenoeming tot gewoon of tijdelijk 
I id terstond herkiesbaar. 

3. Het bestuur kan den voorzitter eene ver
goecling toekennen, waarvan het beclrag door 
het bestuur oncler goeclkeuring van het be
stum· van de centrale organisatie worclt vast
gestelcl. 

23. In het secretariaat en de gelclelijke ad
ministratie van eene bijzonclere organisatie 
worclt voorzien door den secretaris en den pen
ningmeester van de centra]e organisatie. Het 
bestuur van laatstgenoemde organisatie stelt 
jaa1:Jijks het bedrag vast, dat de bijzondere 
organisatie deswege aan de centrale organi
satie client te voldoen. 

24. 1. Toegang tot de vergaderingen van 
het bestuur van eene bijzondere organisatie 
hebben: 

a. de voorzitter, de secretaris en de pen
ningmeester van de centrale organisatie; 

b. personen, wier tegenwoordigheid, hetzij 
door den voorzitter der bijzonclere organisatie, 
hetzij door de in artikel 18 bedoelde gedele
geerden, in verband met de behandeling van 
eenig onclerwerp wenschelijk geacht wordt. 

2. De secretaris en de penningmeester van 
de centrale organisatie hebben toegang tot de 
vergaderingen van bet in artikel 28 bedoelcl 
<lagelijksch bestuur van eene bijzonclere orga
nisatie. 

25 . Het bestuur van eene bijzondere orga
nisatie verstrekt aan het bestuur van de cen
trale organisatie a lle gevraagde inlichtingen. 

26 . Ooze Ministers dragen de onder hunne 
departementen ressorteerende diensten, Jabo
ratoria en dergelijke instellingeµ of gedeelten 
daarvan, die daarvoor naar hun oordeel in 
aanmerking komen, aan eene bijzondere orga
nisatie in beheer over bij regelingen, waarom
trent zoowel het bestuur van de bijzondere 
organisatie als dat van de centrale organisatie 
wordt gehoord. 

27. Het bestuur van eene bijzondere orga
nisat ie brengt jaarlijks aan het bestuur van 
de centrale organisatie voor een door dit be
stuur te bepalen tijdstip verslag uit over zijne 
werkzaamheden en bevinclingen en over den 
geldelijken toestand van de organisatie en 
voegt daarbij de balans en de winst- en ver-
1 iesrekening. 

28. De statuten van eene bijzondere organi
satie bevatten, behalve hetgeen overeenkom
stig het derde I id van artikel 19 en het tweede 
l id van artikel 20 geregeld client te worden, 
bepalingen betreffende het aantal gewone le
den; den zittingstijd en de wijze van aftreden 
van de gewone en tijdelijke leden; de verga
cleri ngen en de stemm ingen; de bevoegdhedon 
van den voorzitter; de samenstell ing en de 
bevoegdheid van het dagelij ksch bestuur; de 
vaststelling Yan de begrooting; de goedkeu
ring van de rekening en verantwoording van 
den penningmeester; de vaststelling van de 
verslagen, de balans en de winst- en verlies
rekening; de vaststell ing van het reglement 
van orcle; de verplichting tot geheimhoud ing 
over bepaalcle onderwerpen; de wijziging of 

aanvulling van de statuten; de opheffing van 
de organisatie en wat verder regel ing behoeft. 

Slotbepallng. 
29. Deze wet treedt in werking op een na

der door Ons te bepalen tij dstip. 
Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Pale ize het Loo, den 30sten 

October 1930. 
WILHELMI NA . 

De Minister van Onde,·wijs, 
Kumten en Wetenschavpen, 

J. Te r p s t r a. 
De Minister van Staat, 

M inister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
De Minister van Arbeid, 

Handel en Nijverheid, 
T. J. Ve r s c h u u r. 

De M inister van Waterstaat, P. J. Rey m e r. 
De Minister van Defensie, L. N. Decker s. 

De Ministe,· van Kolonien, De Graaf I. 
De Minister van Financiiin, de Gee r. 

(Uitgeg. 12 Nov. 1930.) 

30 Octobe,· 1930. BESLUI T, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabili
teitswet 1927 (Staatsblad n°. 259) restan
ten op enkele artikelen van het IXde 
Hoofdstuk der R ij ksbegrooting voor het 
dienstjaar 1929 worden toegevoegd aan 
overeenkomstige artikelen van het IXde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting vooi· bet 
dienstjaar 1930. S. 417. 

30 October 1930. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabili
teitswet 1927 (Staatsblad n°. 259) restan
ten op enkele artikelen van het VIIcle 
Hoofdstuk B der R ijksbegrooting voor het 
d ienstjaar 1929 warden toegevoegd aan 
overeenkomstige artikelen van het VIIde 
Hoofdstuk B der R ij ksbegrooting voor 
het clienstjaar 1930. S. 418. 

30 October 1930. ARREST van den Hoogcn 
Raad. (Gemeentewet artt. 71, 113, 222.) 

Hof: De bepalingen der Gemeentewet 
brengen . .niet mede .dat. cloor' vermelding in 
een gemeente-rekening, dat een schulde
naar der gemeente zijn schuld aan haar 
heeft voldaan, gevolgd door goedkeuring 
dier rekening (aangevoerd was dat de thans 
van ged. opgevorderde gelden door den 
Ontvanger a ls ontvangen waren vera nt
woord Red.), die schuldenaar jegens haar 
is gekweten, ook wanneer bljjkt dat die 
voldoening inderdaad niet heeft p laats ge
vonden. 

Hooge Raad : Het eerste cassatiemiddel 
r icht zich niet tegen <lien grond , <loch tegen 
een overweging, waarop 's_Hofs beslissi~g 
niet berust, zoodat het met tot cassat1e 
kan leiden . 

Hof : De grond voor de schuldplichtig
heid van den oorspr. gedaagde is gelegen 
in het feit, dat hij a ls gemeente-ambtenaar 
voor de gemeente be temde gelden in ont-
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vangst heeft genomen en niet aan haar 
heeft afgedragen. 

Hooge Raad : De grief clat inhet bestreden 
a rrest de gronq van eischers schuldplich
t igheid niet is aangegeven, is onj uist. H et 
Hof was niet gehouclen daar voor nog wets
bepalingen aan te voeren. 

Hof : De artt. 113 vlg. Gemeentewet 
st ellen art. 71 dier wet niet ter zijde. Ook 
al zoude de oorspr. gedaagde de gelden 
hebben ontvangen onder persoonlijke ver
antwoordelijkheid van den ontvanger, clan 
was toch de burgemeester, nu ged. die 
gelden niet aan den ontvanger heeft afge
dragen, in zijn hoedanigheid aangewezen 
om den eisch tot voldoening daarvan in t e 
stellen . 

Hooge Raad: In de desbetreffende mid
delen wordt thans een geheel ander ver
weer gevoerd, nl. dat, aangezien betaling 
aan een gemeente rechtsgeldig slechts kan 
geschieden aan den ontvanger of aan een 
sub-ontvanger, een betaling ten behoeve 
van een gemeente aan anderen gedaan 
rechtens geen bepeekenis heeft . Deze nieuwe 
rechtsgrond kan in cassatie echter niet 
worden onderzocht, nu niet over schending 
van art. 48 Rv. is geklaagd. 

C. J. A. van Liempt, vroeger wonencle te 
Bergen op Zoom , thans wonende te Waalwijk, 
eischer tot cassatie van een arrest, door het 
Gerechtshof te 's-Hertogenbosch op 24 De
cember 1929 tusschen partijen gewezen, ad
vocaat l'lfr. G. A. van Haeften; 

tegen: 
Mr. D r . P. A. F. Blom, wonende te Bergen 
op Zoom , in diens hoedanigheid van burge
meester dier gemeente en a ls zoodanig die ge
meente in rechte vertegenwoordigende, ver
weerder in cassatie, advocaat Mr. J. R . H . 
van Schaik; gepleit door M r . J . J . A. M. 
Houben. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

H et bestreclen arrest bevestigt - behoudens 
naclere regeling der proceskosten - een von
uis der Arr. -R echtbank te Breda, waarbij de 
ei cher is veroordeeld tot betaling van f 5926 
ter zake van door hem als secretaris en amb
tenaar van den Burgerlijken Stand, in elk ge
va l a l gcmeente-ambtenaar, te Bergen op 
Zoom, ni t verschillenden hoofde ontvangen 
gel den voor leges en rechten, welke hij niet 
aan den gemeente-ontvanger h ad afgedragen, 
noch op andere wijze aan de gemeentekas 
verantwoord .. Tegen de ingestelde vordering 
heeft eischer een aantal weren ingebracht, 
waarvan , voo1· de beoordeeling van het cas
rntieberoep van belang, clat hij die · van hem 
gevorclerde gelden had a fgedragen aan den 
gemeente-ontvanger en ze door clezen aan de 
f(emeente kas zijn verantwoord blijkens door 
den Gemeenternad en door Gedeputeerde Sta
ten vastgestel de rekeningen, alsmede dat de 
gerneente niet gerechtigd was, de betaling 
d ier gelden van haren secretaris te vorcleren, 
claar volgens de inrichting der Gemeentewet 
a lleen de on tvanger tegenover de gerneente 
1ekenplichtig is. De gemeente heeft in het 
geding gebracht een den 14den Maart 1925 

cloor eischer aan den burgemeester a fgegeven 
en onderteekende verklar ing o. m. inhoudende, 
dat door hem over de jaren 1921, 1922 en 
1923 niet zijn afgedragen de legesgelden aan 
den ontvanger, <loch dat deze wel in de g~: 
meente-rekening zijn verantwoord en dat h1J 
zijn vordering op· de Hanze-Bank aan de ge
meente overdraagt, terwijl zij onder bestrij 
ding van eischers betoog nog heeft opgemerkt, 
dat de rekening over 1923 niet door Gedepu
teerde Staten is goedgekeurcl. Naar aanleiding 
van een en ancler heeft de R echtbank, het 
door e ischer te verantwoorden en van hem 
gevorderde bedrag, tengevolge van de niet
betwisting claarvan, als vaststaande aanne
rnende, beslist, dat de omstandigheid, dat de 
gemeente-ontvanger dat bedrag in zijn aan 
B. & Vi/. gedane rekening heeft verantwoord, 
we! een vermoeden oplevert, dat eischer dat 
bedrag aan den ontvanger heeft afgedragen 
en dus aan de gemeente niet meer schuldig 
is doch dat vermoeden door tegenbewijs kan 
w~rden ontzenuwd, welk tegenbewijs de R echt. 
bank gelegen achtte in bovenvermelde ver
klaring. 

De in hooger beroep tegen het vonnis op
geworpen grieven zijn door het Hof op, voor
zooveel noodig hieronder te bespreken, gron
cl en onjuist geoordeeld, waarnm zijn a rrest 
wordt aangevallen met dri e middelen van 
cassatie, waarvan het eerste luidt : I. Schan
ding, immers verkeerde toepassing, der artt. 
113, 114, 114bis , 115, 218, 220, 221 , 222 en 
227 Gemeentewet door te oordeelen, als zou
den de door den appellant ingernepen ar
tikelen 113, 114, 115, 218, 220, 221, 222 en 
227 Gemeentewet de financi eele verhouding 
regelen •uitsluitend tusschen de gemeente en 
haren ontvanger, maar op zich zelve niets 
regelen omtrent de verhouding van een schul
denaar der gemeente tegenover deze, ten on
rechte, daar immers met name uit het genoem
de a rt ikel 113 is af te le iden, dat hier ge
regeld worclt, op welke wijze een schuldenaar 
zijn schulcl aan de gemeente rechtsgelclig kan 
kwijten, namelijk door starting van het ver
schuldi gcle bedrag bij den ontvanger, een 
regel, waarop alleen door toepassing van de 
bepaling van artikel 114bis der genoemde 
wet een uitzonclering is toegelaten, welke uit
zoncler ing zich in het onderhavige geval niet 
voordoet. Dit middel raa kt de beslissing, door 
het H of gegeven naar aanl e iding van de 
eerste, tegcn het beroepen vonnis opgeworpen, 
grief, waarbij onder meer beweerd wordt, dat 
de fin anciiiele verhouding tusschen de gemeert
te en h aren ontvanger volledig in de Gemeen
tewet is geregelcl buiten den burgerl ijken 
rechter om en de R echtbank, nu zij toegeeft, 
dat, door de def ini t ieve goedkeuring der rn
kening van den ontvanger der gemeente door 
Geel. Staten, die rekening tusschen haar en 
dien ontvanger rechtens vaststaat en tevens 
clat de door haar van appellant gevorderde 
gelclen door den ontvanger ontvangen zijn, 
ten onrechte aanneemt, dat daaruit niet volgt, 
dat die a ls ontvangen geboekte gelden inder
daad zijn voldaan. Hieromtrent overweegt het 
arrest, na te hebben vooropgesteld, als in het 
micldel gemeld, dat de door den e ischer in
geroepen artt. 113, 114, 115, 218, 220, 221, 
222 en 227 Gemeentewet de finantieele ver-
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houding regelen uitsluitend tusschen de ge
meente en haren ontvanger, maar op zich 
zel ven niets regelen omtrent de verhouding 
van een schuldenaar der gemeente tegenover 
deze; ,,dat dan ook de Rechtbank terecht 
<JYerweegt, dat na definitieve goedkeuring van 
een door den ontvanger over een zeker jaar 
ingediende rekening, de gemeente den ont
vanger niet meer kan aanspreken voor gel
den, in die rekening verantwoord als in de 
gemeentekas gevloeid, omdat tusschen ge
meente en ontvanger krachtens bovenbedoelde 
wettelijke voorschriften vaststaat, - behou
qens valschheid in de bewijsstukken, waarvan 
in casu niet de recle, - clat die gelden door 
den ontvanger ontvangen en verantwoord zijn, 
maar dat door de goedkeuring niet onaan
tastbaar vaststaat, clat de in de rnkening door 
den ontvanger als ontvangen geboekte gelden 
i nderdaad door den schuldenaar zijn voldaan; 

,,dat, mocht in strijd met de goedgekeurde 
rekening, - waarin, zooals de Rechtbank 
later overweegt, een vermoeden is gelegen ten 
gunste van den schuldenaar der gemeente, 
wiens betaling daarin verantwoord is, - blij
ken, clat zoodanige schuldenaar niet betaald 
heeft, deze alsnog het door hem verschuldigde 
heeft te volcloen en we! aan de gemeente." 

Gezien deze overwegingen, zal, naar het mij 
voorkomt, het middel reeds hierom niet tot 
cassatie kunnen leiden, omdat, al aangeno
men, dat de daarbij bedoelde opvatting der 
genoemde artikelen, welke het Hof voorop
stelt, in hare algemeenheid minder juist ware, 
hetgeen ik overigens niet toegeef, nu het Hof 
niet meer zegt, clan dat die artikelen ,,op zich 
zelve" niets regelen omtrent de bedoelde ver
houding, aldus kennelijk in het midden laten
de, wat uit een of meer van die artikelen te 
dien aanzien wellicht zoude kunnen worden 
afgeleid (als waarvan het middel overigens 
slechts ten aanzien van een dier artikelen een 
yoorbeeld geeft) de verwerping van de voor
gestelde gr ief, blijkens de aangehaalde over
wegingen, m. e. niet is gegrond op die alge
rneene opvatting omtrent de beteekenis der ge
noemde wetsartikelen, maar zeer bepaalde
Jijk en uitsluitend op de meaning, dat goed
keur ing van de gemeente-rekening overeen
komstig de artikelen 220 e. v. der Gem.wet 
niet onaantastbaar doet vaststaan, dat de in 
de rekening door den ontvanger a ls ontvan
gen geboekte gelden inderdaad door den 
schuldenaar zijn voldaan, terwijl het middel 
niet aangeeft en zelfs niet doet vermoeden, 
waarom deze beslissing onjuist zoude zijn, 
hetgeen zij m. e. niet is en in elk geval niet 
behoeft te zijn, ook al ware het in het middel 
gewraakte oordeel omtrent de strekking der 
bedoelde artikelen in zijne algemeenheid aan
Yechtbaar. 

Het tweede middel stelt: 
Schending, immers verkeerde toepassing, 

der artt. lti.:! Grondwet, 20 R. 0., 113, 114, 
ll4bis, 115, 218, 220, 221, 222 en 227 Ge
ineentewet, 1418, 1421, 1423, 1449, 1450, 1451 , 
J452, 1453, 1456 en 1492 B. W., door te oor
deelen, als zoude de appellant, ondanks diens 
betwisting schuldenaar der gemeente zijn; 

a. zonder zich gemotiveerd rekenschap te 
hebben gegeven, althans daarvan in de ge
geven uitspraak getuigenis te hebben afge-

legd, van de beantwoording der vraag, uit 
welken hoofde hij schuldenaar der gemeente 
zoude zijn, immers te hebben vermeld de gron
den, waarop dit oordeel berust; 

b. daarbij voorbijziende; dat door storting 
van de bij inleidende dagvaarding bedoelde 
gelden in handen van den secretaris, die tot 
het ontvangen dier gelden ten behoeve der 
gemeentekas geenerlei bevoegdheid had, im
me1·s aan eene niet door Ged. Staten goedge
keurde instructie van den Raad die bevoegd
heid niet kon ontleenen, de aldus stortende 
derden n iet van hunne schuld aan de gemeente 
werden beVl'ijcl en dus ondanks die storting 
schuldenaren der gemeente zijn gebleven, zon
der dat hunne schuld op eenigerlei wijze op 
den secretaris is overgegaan. 

Ook dit middel acht ik niet aannemelijk. 
Uit de toelichting bij pleidooi meen ik te mo
gen opmaken, dat de hierbedoelde betwisting 
van eischers schuldenaarschap tegenover de 
gemeente ziet op het verweer, in den aan
vang dezer conclusie vermeld, dat de ge
meente niet gerechtigd was, de betaling der 
bij dagvaa1·ding bedoelde gelden van haren 
secretaris te vorderen, daar volgens de Ge
meentewet alleen de ontvanger tegenover de 
gemeente rekenplichtig is. Blijkens de derde 
grief, in het bestreden arrest behandeld, is dit, 
door de Rechtbank niet aangenomen, verweer 
voor den Hove ter sprake gekomen in dezen 
vorm, dat de Rechtbank door de rechtstreek
sche verantwoordel ijkheid van eischer jegens 
de gemeente aan te nemen, in strijd komt 
met de verhouding van de sub-ontvangers tot 
de gemeente, daar eischer nimmer sub-ontvan
ger is geweest van de gemeente krachtens een 
door Ged. Staten goedgekeurd raadsbesluit en 
dus zijn werkzaamheden uitoefe_nde onder per
soonlijke verantwoordelijkheid van den ont
vanger, zoodat de Rechtbank van de vorde
ring van den Burgemeester qq. geen kennis 

·had mogen nemen. Deze grief is door het 
Hof verworpen op grond van de navolgende 
overweging, welke ik hier, als ook in verband 
met het laatste middel van belang, letterlijk 
weer geef: 

,,dat, zoude appellant nimmer sub-ontvanger 
zijn geweest van de gemeente en zoude hij 
zijne werkzaamheden hebben uitgeoefend on
der persoonlijke verantwoordelijkheid van den 
ontvanger - zooals de appellant beweert -
dit toch nog niet zou wegnemen, dat, heeft 
appellant gelden onder zich gekregen, waar
van de ontvange1· krachtens art. 113 Gemeen
tewet voldoening had moeten vorderen voor de 
gemeente, en is die voldoening niet verkre
gen, zoodat zij in rechten moet w01·den ge
eischt, de Burgemeester qua ta:lis krachtens 
art. 71 der Wet is aangewezen om <lien eisch 
bij den rechter in te stellen". 

Het wil mij voorkomen, dat noch uit deze, 
noch uit een der andere, in het arrest be
sproken, grieven blijkt van eenige ontkenning, 
dat eischer, behoudens clan zijne reeds bespro
ken en door de Rechtbank en Hof verworpen 
bewering, dat uit de gemeente-rekeningen 
zoude volgen, dat de van hem geeischte gel
den waren afgedragen, tegenover de gemeente, 
zij het clan ook niet rechtstreeks, aansprakelijk 
is voor de door hem geinde gelden. Ik zoude 
clan ook van meening willen zijn, dat er voor 



859 30 0 C TOBER. 1930 

het Hof geenerlei aanleiding bestond, zich 
hieromtrent nqg nader gemotiveerd uit te la
ten, terwijl bet middel overigens, naar bet mij 
schijnt, in zijn onde1·deel b eene vraag te berde 
brengt, welke, zoo zij al op grond der vast
staande feiten door bet Hof te beslissen ware 
geweest, m. i. in elk geval niet, met voorbij
gang van den appelrechter, voor bet eerst in 
cassatie aan de 01·de kan worden gesteld zon
de,· beweerde schehding van artikel 48 Rv., 
welks aanhaling ontbreekt. 

Het derde en laatste middel beroept zich op: 
Schanding, immers verkeerde toepassing, der 

artt. il3, 114 en 114bis Gemeentewet, door te 
oordeelen, dat al zoude de appellant geen 
sub-ontvanger zijn geweest van de gemeente, 
en al zoude hij zijne werkzaamheden hebben 
·uitgeoefend onder persoonlijke verantwoorde
lijkheid van den ontvanger, <lit toch niet zoude 
wegnemen , dat, heeft de appellant gelden 
onder zich gekregen, waarvan de ontvanger 
krnchtens artikel 113 der Gemeentewet vol
doening had moeten vorderen voor de ge
meente, en is die voldoening niet verkregen, 
de gemeente die gelden rechtstreeks van den 
secretaris zoude kunnen opeischen. 

Daarbij uit het oog verliezend, dat zoo
danige rechtstreeksche vordering tegen den 
secre taris slechts zoude opgaan, indien hij als 
sub-ontvanger ware te beschouwen, hetgeen 
niet het geval was. 

Ofschoon dit middel , kennelijk gericht tegen 
de boven weergegeven beslissing van bet Hof 
naar aanleiding van de clercle grief, in hooger 
beroep opgeworpen, die beslissing niet geheel 
juist weergeeft, zoude echter m. i. kunnen 
worclen toegegeven, dat in bet in werkelijk
heid door het Hof besliste wel een oordeel , 
als in het middel bedoeld, ligt opgesloten. 
:Mocht Uw Raad <lit gevoelen cleelen en alzoo 
het micldel voor verder onderzoek vatbaar 
oordeelen, clan zoucle het mij nochtans verwer
pelijk voorkomen. Ter toelichting is aange
voerd, dat de Gemeentewet als ambtenaren, 
bevoegd en verplicht tot invoraering van aan 
de gemeente verschuldigcle gelden, - behou
dens het bepaalde in art. 243h -, alleen kent 
den gemeente-ontvanger en de zoogenaamde 
sub-ontvangers, overeenkomstig art. 114bis der 
Gemeentewet krachtens bijzondere regaling 
van den Raad onder goedkeuring van Geel . 
Staten tot het ontvangen van met name aan
gewezen inkomsten aangesteld. 

Hierui t volgt, meent eischer, dat a lle be
ta lingen, gedaan aan organen der gemeente, 
die onbevoegd zijn om gelden ten behoeve van 
de gemeentekas te innen, tegenover de ge
rneente als ongelclig zijn te beschouwen en dat 
derden in hunne aanraking met de gemeente 
daarmede rekening moeten houden, omdat zij 
schuldenarnn der gemeente blijven, ondanks 
hunne betaling aan een onbevoegde (zie ook 
onderdeel b van het vorige middel). Inder
daad; maar volgt daaruit ook, dat een daar
toe opzettelijk aangewezen ambtenaar der ge
meente zekere betalingen ontvangende voor 
de gemeente, onder verplichting de aldus 
ontvangen gelclen af te dragen aan den ont
vanger, ter zake van die gelden niet zoude 
worden schuldenaar der gemeente, zoodat, zij 
het dan clat de zorg voor het doen vloeien dier 
bedragen in de gemeentekas onverminderd bij 

den ontvanger blijft berusten, de gemeente 
zelve, blijkt te dier zake eene vordering in 
rechten tegen den onwilligen schuldenaar noo
dig, deze middels bet daartoe in art. 71 Ge
meentewet aangewezen orgaan kan instellen? 
Wanneer ik het waag, hie rop ontkennend te 
antwoorden, mag ik, - zoo ik mij niet be
drieg - een beroep doen op wijlen Prof. 
Oppenheim (Ned. Gem.recht 5e dr. I bi. 448), 
die in de door mij bedoelde praktijk, bet op
dragen van ontvangsten en betalingen voor 
speciale dienstvakken aan opzettelijk daar
voor aangestelde (of, - hetgeen m. i. op het 
zelfde neerkomt - aangewezen) ambtenaren, 
,,helpers van den eenigen man, dien de Ge
meentewet kent, als beta! ingen gedaan of 
inkomsten ontvangen moeten warden, den 
gemeente-ontvanger", ,,nooit eenigen wezenlij
ken strijd met de Gemeentewet" heeft kunnen 
ontdekken. 

H et moge dan gewenscht zijn voorgekomen 
om, door inlassching van art. 114bis c!er 
Gemeentewet - ter billijke verlichting van 
's ontvangers te zwaar drukkende verantwoor
del ij kheid - de aanstelling mogelijk te maken 
van z.g. sub-ontvangers voor bepaalde inkom
sten, - ontvangsten en betalingen, rechtstreeks 
en buiten aansprakelijkheid van den ontvan
ger jegens de gemeente rnkenplichtig, m. i. 
behoeft daaruit niet te warden afgeleid, dat 
de vroegere- ook in dezen door het bestuur 
der verwerende gemeente kennelijk gevolgde 
- praktijk nu zoude medebrengen, dat een, 
buiten toepassing van art. 114bis, tot het 
ontvangen van bepaalde gelden aangewezen 
ambtenaar der gemeente niettemin daa1·toe on
bevoegd zoude zijn, met <lit gevolg, dat hij 
niet geacht zoude hmnen warden, die gelden 
onder zich te hebben gekregen voor de ge
meente met verplichting. om ze aan de ge
meentekas af te dragen. 

Ik moge er bovenclien uitdrukkelijk op wij 
zen, dat zulks in geen geval opgaat met be
trekking tot de bedragen, door eischer ontvan
gen krachtens de Wet van 23 April 1879, 
S. 72, welke met zooveel woorden beJjaalt, 
dat de rechten, geheven wegens de verrich
tingen van den ambtenaar van den burger
lijken stand, komen ten bate van de gemeente
kas en worden ingevorderd door dien ambte
naar. ,vat de overige Jeges betreft, moge ik 
verve! gens de aandacht vestigen op het tweede 
lid van art. 104 Gemeentewet. De uitlegging, 
door den geeerden pleiter van e ischer aan 
deze bepaling gegeven, als zoude ,,geheven" 
hier streng moeten worden onderscheiden van 
,,ingevorderd", schijnt mij - hoe vernuftig 
ook - bezwaarlijker vol te houden, dan deze, 
dat de wetgever, trots art. 113 bewust van de 
niet-alomtegenwoordigheid des ontvangers, de 
boven aangeduide praktijk met dat artikel 
niet onvereenigbaar achtte. Mag deze uitleg
ging boven die van e ischers raadsman warden 
verkozen, dan zal m. i. ook ten aanzien van 
de mede hier in aanmerking komende gelden, 
welke in verband met de Vuurwapenwet U/19 
ten bate der gerneente komen, mogen worden 
aangenomen, dat ze bevoegdelijk door den 
e ischer voor de gemeente zijn ontvangen en 
uit dien hoofde door hem aan deze zijn ver
schuldigd. 

Aangezien de voorgedragen middelen mij 
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mitsdien ongegrond voorkomen, concludeer ik I 
tot verwerping van het cassatieberoep met ver
oordeeli ng van e ischer in de daarop gevallen 
kosten. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat, voor zooveel thans van belang, uit 

het bestreden arrest het navolgende bl ijkt: 
dat de verweerder in cassatie, de Burge

meester der gemeente Bergen op Zoom, in die 
hoedanigheid de gemeente in rechte vertegen
woord igende, van Liempt, thans eischer tot 
cassatie, heeft gedagvaard voor de Arr.-R echt.. 
bank te Breda, in hoofdzaak stell ende, dat 
van Liempt gedurende de jaren 1921, 1922 en 
1923 was secretaris en tevens ambtenaar van 
den Burgerlijken Stand der gemeente Bergen 
op Zoom en in zijne hoedanigheid van secre
taris het beheer heeft gehad over de leges
gelden, daaronder begrepen de rechten wegens 
verricht ingen van den Ambtenaar van den 
Burgerlijken Stand, welke ter gemeente-
ecretarie warden geheven, dat hij in elk 

geval als gemeente-ambtenaar die gelden heeft 
ontva ngen en onder zijn berusting heeft ge
kregen , dat voorts krachtens andere wetten 
en wettelijke verordeningen zekere rechten 
warden geheven ten behoeve van de gemeente, 
,·,elke van de betrokkenen ontvangen warden 
door den Commissaris van po! itie; dat die 
gelden door den Commissar is van politie zijn 
afgedragen aan den gedaagde als gemeente
ambtenaar; dat gedaagde gehouden was a ll e 
die gel den aan den gemeente-ontvanger a f te 
rlragen; dat hij echter die gel den tot een ge
zamenlijk bedrag van f 6659 .95 over de jarnn 
1921, 1922 en 1923 niet aan den gemeente
ontvanger heeft afgedragen, noch op andere 
wijze aan de gemeentekas heeft verantwoord; 

dat van Liempt tegen de deswege ingestel 
de vordering tot betali ng van voornoemd be
drag, a ls verweer o. a. heeft aangevoerd: 

A . dat, nu in de gemeenterekeningen over 
de genoemde jaren de door hem ontvangen 
gelden zijn vorantwoord en het door de wet 
aangewezen Administratief gezag overeenkom
stig de bepalingen der Gemeentewet in hoog
ste instantie die rekeningen heeft goedge
keurd, de burgerlijke rechter zich bij de be-

.. slissing van dit Administratief gezag moet 
neerleggen, in de goedgekem-de reken ing geen 
wijziging ve rmag te brengen en zich van de 
zaak heeft te onthouden, zoodat de R echtbank 
onbevoegd . is van de ingestelde vordering 
kennis te nemen ; 

B. dat, waar de vordering betreft inkom
sten der gemeente, arti kel 113 Geineentewet 
den Ontvanger aanwijst om deze voor de ge
meente in te vorderen en dus de vorderi ng, 
ir.geste ld door den burgemeester niet-ontvan
kelijk is; 

C. dat volgens de structuur der Gemeente
wet alleen de Ontvanger rekenplichtig is en 
derhalve deze en niet de gemeente-secretaris 
voo r ten onrechte niet in de gemeentekas ge
vloe ide gel den moet worden aangesproken; 

dat de R echtbank bij vonnis van 25 Octo
ber 1927 (N. J . 1928, 1391 ll ed.) deze en de 
verder aangevoerde weren heeft verworpen, 
en - behoudens vermindering met een door 
van Liempt in reconventie gevorderd bedrag, 
dat de R echtbank als hem inderdaad ver-

schuldigd aannam, - den e isch heeft toegewe
zen; 

dat van Liempt tegen die beslissing in 
appel v ier grieven heeft ingebracht, waarvan 
voor het beroep in cas atie alleen belang heb
ben de eerste, de tweede en de derde grief; 

dat de eerste en de tweede grief een her
haling bevatten van de hierboven onder A. en 
B. vermelde weren en de det·de grief door het 
Hof aid us wordt weergegeven: 

,, dat de Rechtbank door · de rechtstreeksche 
verantwoordelij kheid van appell ant jegens de 
gemeente aan te nemen, in strijd komt met de 
verhouding van de sub-ontvangers tot de ge
meente, daar appellant nimmer sub-ontvanger 
is geweest van de gemeente krachtens een 
door Ged. Staten goedgekeurd raadsbesluit en 
dus zijn werkzaamheden uitoefende onder per
soonlijke verantwoordelijkhe id van den ont
vanger, zoodat de Rechtbank van de vordering 
van den Burgemeester q.q. geen kennis had 
n1ogen nemen; '' 

dat het Hof ten aanzien van die gr ie,·eii 
heeft overwogen: 

met betrekki ng -tot de eerste grief : 
.,dat de door den appellant ingeroepen ar

tikelen 113, 114, 115, 218, 220, 221, 222 en 
2.::·1 Gemeentewet de finantieele verhouding 
regelen uitsluitend tusschen de gemeente en 
haren ontvanger, maar op zich zelven niets 
regelen omtrent de verhouding van een schul
dena.ar der gemeente tegenover deze ; 

,,dat dan ook de R echtbank terecht over
weegt, dat na definitieve goedkeuring van een 
door den ontvanger over een zeker jaar inge
diende rekening, de gemeente den ontvani;H 
n iet meer kan aanspreken voor gelden in die 
1·ekening verantwoord als in cie gemeentekas 
gevloeid, omdat tusschen gemeente en ontvan
ger krachtens bovenbedoelde wettelijke voot·
chriften vaststaat, - behoudens valschheid in 

de bewijsstukken, waarvan in casu niet de 
.-ede - clat die gelden door den ontvanger 
ontvangen en verantwoord zijn, maar dat door 
die goedkeuring niet onaantastbaar vaststaat, 
dat de in de rekening door den ontvanger als 
ontvangen geboekte gelden, inderdaad cloot· 
den schuldenaar zijn voldaan ; 

,,dat, mocht in strijd met de goedgekeurde 
.-ekening ~ .waMin zooals de R echtbank later 
overweegt een vermoeden is gelegen ten gun
ste van den schuldenaar cler gemeente, wiens 
betaling daat"in verantwoord is - blijken, dat 
zoodanige schuldenaar niet betaald heeft, deze 
a lsnog het door hem verschuldigde heeft tc 
vo ldoen en we] aan de gemeente; 

., dat deze door het daarvoor wettelijk aan
gegeven orgaan die voldoening vorderende, 
eenvoudig vordert wat haar verschuldigd is en 
dat daurin geen verandering wordt gebracht 
door het fe it, dat - zou, gelijk in casu de 
ontvanger de gemeente hebben bedrogen door 
te verantwoorden in zijn 1·ekening wat hij niet 
ontvangen had en door bij kasopname te zor
gen, dat daaraan correspondeerende gelden in 
kas waren, die er niet ingebleven zijn - de 
gemeente den ter zake, overeen komstig de 
voorschriften der Gemeentewet, gedechargeer
den ontvanger niet zou kunnen aanspreken; 

,,dat de gemeente, <lit doende, niet tracht 
langs onwettigen weg een fout in des ont
vangers rekening te herstell en, welke reke-
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11ing immers onaangetast blijft, maar uit
oefent de rechten, die haar tegenover haren 
sch uldenaar, welke volgens den ontvanger be
taald zou hebben, doch <lit re vera niet gedaan 
heeft, toekomen;" 

met betrekking tot de tweede grief: ,,dat 
bij den eisch, di e tegen van Liempt is inge
steld, niet wordt gevorderd betaling van be
Jasting, van rechten of van leges, maar van 
een inschuld, zijnde geen belasting, of daar
mede gelijk gestelde inschuld, die de gemeente 
heeft op van Liempt ter zake van door hem 
voor de gemeente ontvangen gelden en zoo
danige e isch, naar artikel 71 Gemeentewet, 
waaraan artikel 113 dier wet niet derogeert, 
moet warden ingesteld door den burgemees
ter ·" 

n;et betrekking ·tot de derde grief: 
,,dat ook deze grief geen steek houdt; 
,,dat, zoude de appellant nimmer sub-ont

va nger zijn geweest van de gemeente en zoude 
hij zijne werkzaamheid hebben uitgeoefend 
onder persoonlijke verantwoordelijkheid van 
den ontvanger - zooals de appellant be
weert - <lit toch nog niet zou wegnemen, dat, 
heeft de appellant gelden onder zich gekre
gen, waarvan de ontvanger krachtens artikel 
113 Gemeentewet voldoening had moeten vor
cleren voor de gemeente, en is die voldoening 
niet verkrege_n, zoodat zij in rechten moet war
den geeischt, de Burgemeester qua talis krach
tcns al'tikel 71 der Wet is aangewezen om 
dien eisch bij den rechter in te stellen;" 

clat het Hof , ook de vierde grief ongegrond 
oordeelend, het vonnis der Rechtbank, be
halve ten aanzien van de veroordeeling in de 
kosten in eersten aanleg, heeft bekrachtigd; 

0. dat tegen 's Hofs uitspraak wordt opge
komen met drie middelen van cassatie, lui
dende: zie Cone!. Adv.-Gen. 

0. ten aanzien van het eerste middel: 
11at, gelijk uit den boven weergegeven in

houd van het bestreden arrest blijkt, de eerste 
grief is verworpen op dezen grond, dat de 
bepalingen van de Gemeentewet niet mede
brengen, dat door vermelding· in een gemeente
rekening, dat een schuldenaar der gemeente 
zijn schuld aan haar heeft vo ldaan, gevolgd 
door goedkeuring dier rekening, die schulde
naar jegens haar is gekweten, ook als blijkt, 
dat die voldoening inderdaad niet heeft plaats 
gevonden; 

dat het middel zich echter niet richt tegen 
dien grond, maar tegen een overweging, die 
slechts een onnoodige inle iding vormt van het 
verder betoog en waarop 's Hofs beslissing 
clan ook niet berust; 

<lat grieven tegen zoodanige overwegingen 
11iet kunnen leiden tot cassatie, en het eerste 
middel dus moet warden terzijde gesteld; 

0. dat de klacht van het tweede middel 
sub a, dat de gronden waarop het Hof van 
Liempt's schuldplichtigheid jegens de gemeen
le heeft aangenomen, in het bestreden arrest 
niet vermeld zijn, in den hierboven weerge
geven inhoud van 's Hofs overwegingen weer
Jegging vindt; 

dat toch het Hof daarin te kennen heeft ge
geven, dat het dien grand gelegen acht in 
het feit, dat van Liempt als gemeenteambte
naar ten behoeve van de gemeente gelden, 
aan haar toekomende en voor haar bestemd, 

in ontvangst heeft genomen en deze niet aan 
haar heeft afgedragen; 

dat, voor zoover het middel de grief ~p
werpt, dat in het arrest rnet nader zou ztJn 
aangeduid op grand van welke wetsbepalingen 
uit dat feit van Liempt's schuldplichtigheid 
is afgeleid, daarmede aan de motiveering een 
eisch wordt gesteld, die in de wet geen steun 
vindt; 

0. ten aanzien van het tweede middel sub b 
en van het derde middel : 

dat blijkens den inhoud van vonnis en ar
rest, van Liempt de tegen hem ingestelde 
vordering heeft bestreden, behal ve door een 
ontkentenis van de gestelde feiten, door, op 
grand van de goedkeuring der gemeente
rekeningen, in te roepen de onbevoegdheid 
der Rechtbank en door, op grand van de ar
tikelen 113 en volgende Gemeentewet, er te
gen op te komen, dat voor de eischende ge
meente is opgetreden niet de ontvanger maar 
de burgemeester; 

dat laatstgemeld verweer uiting vond in de 
tweede en de derde grief, welke in hooger 
beroep tegen het vonnis clet R echtbank wer
den aangevoerd; 

dat het Hof die grieven heeft verworpen, 
de tweede omdat de artikelen 113 en vol
gende Gemeentewet artikel 71 dier wet niet 
terzijde stellen, de derde, omdat, al zoude 
van Liempt de gelden hebben ontvangen on
der persoonlijke verantwoordelijkheid van den 
ontvanger, toch, nu hij ze niet aan dezen heeft 
afgedragen, de burgemeester in zijn hoedanig
heid is aangewezen om den eisch tot voldoe
ning daarvan in te stell en; 

dat in de thans behandelde middelen een 
geheel antler verweer wordt gevoerd, name
lijk: dat, aangezien betaling aan een ge
meente rechtsgeldig slechts kan geschieden 
aan den ontvanger of aan een sub-ontvanger, 
een betaling ten behoeve van een gemeente 
aan anderen gedaan rechtens geen beteekenis 
heeft, en hij, die onbevoegdelijk de betaling 
ontving, daardoor dus niet jegens de gemeente 
schuldplichtig kan warden; 

dat echter in dezen stand van het geding 
bestrijding van de aangevallen uitspraak op 
rechtsgronden, die in de vorige instantien niet 
zijn aangevoerd, slechts met vrucht kan ge
schied'ln als mede wordt geklaagd over schen
di ng van art. 48 Rv. ; 

dat,. aangez ien dit wetsvoorschrift in de bo
vengenoemde middelen niet is aangehaald , 
ook deze niet tot cassatie kunnen lei den; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

1 November 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 30.) 

Een tijdelijke steunverleening van uitge
trokken werkloozen is alleen clan niet in 
strijd met de Armenwet, indien het tijdelijk 
karakter der steunverleening niet voort
vloeit nit de individueele behoeften der 
genottrekkende p ersonen, maar uit een 
risico van algemeenen aard, zooals rampen 
of acute economische crisis. Nu in de be
trokkengemeente van dergelijke omst.andig
heden van tijdelijk karakter niet is ge
bleken en niet is aangetoond dat de be-
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hoefte om individueelen steun niet het ge
volg zou zijn van gewone en voortdurende 

. economische verhoudingen, hebben Ged. 
Staten terecht goedkem:ing onthouden aan 
eene begrootings,vijziging betreffend zoo
danige steunverleening. 

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

den Raad der gemeente Jutphaas tegen het 
besluit van Ged. Staten van Utrecht van 26 
Mei 1930, n°. 949/1215, 3e afd., waarbij goed
keuring is onthouden aan het raadsbesluit dier 
gemeente van 11 Maart 1930 tot wijziging van 
de gemeentebegrooting voor den dienst 1930; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 October 1930, p 0

• 647; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw van 28 October 1930, n°. 13439, 
Afd. B. B.; 

0. dat de Raad va n Jutphaas bij besluit van 
11 Maart 1930 de begrooting zijner gemeente 
rnor den dienst 1930 heeft gewijzigd door 
onder Afdeeling I, hoofdstuk IX, § 2 volg
nummer 218, der uitga ven uit te trekken een 
bedrag van f 900 voor steun aan uitgetrokken 
werkloozen en daartegenover den post onvoor
ziene uitgaven, opgenomen onder Afdeeling 
I, hoofdstuk XVI, volgnummer 234, met f 900 
te verlagen; 

dat Geel. Staten van Utrecht bij hun besluit 
van 26 Mei 1930, 3e afd. , n°. 949/1215, aan 
dit besluit hunne goedkeuring hebben ont
houden, uit overweging, dat de bedoelde steim
verleening zal plaats vinden met voorbijgang 
van het Burgerlijk Armbestuur; dat bij Ons 
Besluit van 24 September 1929, n°. 14, is 
overwogen, dat soortgelijke verleening van 
geldel ijken steun aan werkloozen, als de Raad 
der gemeente Jutphaas beoogt, zich niet ver
draagt met de bepalingen der Armenwet, in 
het bijzonder niet met artikel 30 dier wet, 
krachtens welk artikel op een verzoek om 
ondersteuning door het Bestum· van de Bur
gerlijke Instelling van Weldadigheid of, bij 
gebreke daarvan, door Burgemeester en Wet
houders moet worden beslist; dat naar luid 
van Ons aangehaald Besluit weliswaar eene 
tijdelijke steunverleening niet in strijd moet 
worden geacht met de Armenwet, maar dat 
<lit alleen juist is, indien het tijdelijke ka
rnkter van de steunverleening niet voortvloeit 
uit de individueele behoeften der genottrek
kende personen, maar uit den risico van al
gemeenen aard, zooals rampen of economische 
crisis; dat dezelfde bezwaren gel den tegen 
het besluit van den raad der gemeente 
Jutp'haas van 11 Maart 1930, vermits in deze 
gemeente van dergelijke omstandigheden van 
t ijdel ijk karakter thans geen sprake is, maar 
de behoefte aan individueelen steun het ge
volg is· van gewone en voortdurende econo
mische verhoudingen; dat derhalve aan het 
rnadsbesluit van 11 Maart 1930 geen goed
keuring kan word en verleend; 

dat van het besluit van Geel. Staten de 
Raad van J utphaas bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende dat z. i. de werkloosheid 
in zijne gemeente voortvloeit uit een 1·isico 
van algemeenen aard, namelijk economische 
cris is; <lat deze toestand ook door Geel. Sta-

ten geacht wordt te bestaan in de gemeente 
Utrecht, blijkens het feit, dat voor die ge
meente de ondenverpelijke begrootingspost we] 
door het evengenoemde college is gehand
haafd; dat het werkloosheidsvraagstuk in de 
gemeente Jutphaas ten nauwste samenhangt 
met de toestanden op <lit gebied in de ge
meente Utrecht; dat deze meening gegrond 
is op het feit, dat niet alleen de gemeente 
Jutphaas iu de onmiddellijke nabijheid der· 
gemeente Utrecht is gelegen, maar ook, dat 
een zeer groot aantal ingezetenen-arbeiders. 
der gemeente Jutphaas 1nm werk moeten vin
den in de gemeente Utrecht, zoodat deze in
gezetenen in dezelfde omstandigheden ·ver
keeren als de ingezetenen-arbeiders der ge
meente Utrecht, dat zulks reeds hieruit moge 
blijken, dat een groot aantal arbeiders van 
Jutphaas ingeschreven is als leden van vak
organisaties der gemeente Utrecht; dat deze 
leden {ingezetenen der gemeente Jutphaas) bij 
werkloosheid derhalve denzelfden steun ont
vangen als de leden in Utrecht woonachtig; 
maar dat zij ten gevolge van het meerge
noemde besluit van Geel. Staten, in een ge
heel andere positie komen te staan, nadat zi} 
uitgetrokken ziin bij hunne bonden, omdat de 
laden - ingezetenen der gemeente Utrecht -
alsdan we! steun van gemeentewege ontvan
gen en laden - ingezetenen van de gemeente 
Jutphaas - niet ; dat ook overigens geen be
wijs te vinden is, dat de arbeidstoestanden in 
de gemeente Jutphaas verschillen van die in 
de gemeente Utrecht, dat derhalve, waarin 
de gemeente Utrecht momenteel nog we! ge
sproken kan worden van een economische 
crisis, zulks vanze!fsprekend ook het geval is 
in de gemeente Jutphaas; 

0. dat Geel. Staten terecht van oordeel zijn, 
clat de door den Gemeenteraad van Jutphaas 
beoogde steunregeling, waarbij, met voorbij
gaan van het Burgerlijk Armbestuur, aan uit
getrokken werkloozen geldelijke steun wordt 
verleend, zich met de bepalingen der Armen
wet niet verdraagt, in het bijzonder niet met 
artikel 30, krachtens welk artikel op een ver
zoek om ondersteuning door het Bestuur van 
de Burgerlijke Instelling van Weldadigheicl 
of, bij gebreke daarvan, door Burgemeester en 
Wethouders moet worden beslist; 

dat weliswaar eene tijdelijke steunverleening 
niet in strijd moet worden geacht met de 
Armenwet, maar dat dit alleen juist is, in
dien het tijdelijke karakter der steunverlee
ning niet voortvloeit uit de individueele be
hoeften cler genottrekkende personen, maar 
uit een risico van algemeenen aard, zooals 
ram pen of acute economische crisis; 

dat in de gemeente J utphaas van dergelijke 
omstandigheden van tijdelijk karakter niet is 
gebleken en niet is aangetoond dat de be
hoefte om individueelen steun niet het gevolg 
zou zijn van gewone en voortdurende econo
mische verhoudingen; 

dat mitsdien Geel. Staten aan de vorenbe
doelde wijziging van de begrooting terecht 
hunne goedkeur ing hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklarnn. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw is belast enz. {A. B.) 
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1 November 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 9.) 

Appellant, huurder en gebruiker van 
een bakkerij, waarvoor een hinderwetsver
gunning is verleend, is voor de toepassing 
der Hinderwet als rechtverkrijgende van 
den oorspronkelijken concessionaris aan te 
merken. 

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

W. J. Cloetingh te 's-Gravenhage tegen het 
besluit van Burgemeester en Wethouders dier 
gemeente van 21 Maart 1930, 11°. 3786, Afd. 
St. en Bt., waarbij een tweetal nieuwe voor
waarden zijn verbonden aan de bij besluit van 
9 Januari 1920, n°. 21656 '19, Afd. 0. W. II, 
verleende vergunning tot het oprichten van 
een koek- en banketbakkerij in perceel Van 
Speijkstraat n°. 213, kadastraal bekend als 
gemeent<J 's-Gravenhage, sectie Z n°. 1911, en 
tot het in die bakkerij oprichten van 2 elec
trnmotoren met een gezamenlijk vermogen van 
6 P .K. voor het drijven van verschi llende 
werktuigen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 October 1930, n°. 675; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Han.de] en Nijve1·heid van 28 October 
1930, n•. 828 H., Afd. Arbeid; 

0. dat Burgemeester en Wethouders van 
's-Gravenhage bij besluit van 9 Januari 1920, 
n°. 21656 '19, Afd. 0. W. II, aan de N. V. 
,.Onderlinge Koek- en B anketbakkerij" al
daar en hare rechtverkrijgenden vergunning 
hebben verleend tot het oprichten van eene 
koek- en banketbakkerij in perceel Van Speijk
straat n°. 213, kadastraal bekend gemeente 
's-Gravenhage, sectie Z n°. 1911, en tot het 
in die bakkerij oprichten van twee electro
motoren met een gezamenlijk vermogen van 
6 P.K. voor het drijven van verschillende 
werktuigen; 

dat Burgemeester en \Vethouders vervolgens 
bij besluit van 21 Maart 1930 aan den houder 
van de voormelde vergunning de volgende 
nieuwe voorwaarden hebben opgelegd: 

1 °. als brandstof voor den dubbelen oven 
mogen uitsluitend gebezigd worden magere 
kolen, ten hoogste 18% vluchtige stoffen be
vattende; 

2°. in het rookkanaal tusschen den dubbe
len oven en den schoorsteen moet een goed
werkende rnetvanger worden aangebracht; 

dat Burgemeester en Wethouders daarbij 
hebben overwogen, dat door bewoners en ge
bruikers van aangrenzende en in de omgeving 
I iggende perceelen mee1,nalen klachten zijn 
ingebracht over ernstigen hinder van rook en 
het verspreiden van roet uit den schoorsteen 
van de voormelde inrichting, welke klachten 
bij onderzoek gegrond zijn bevonden; dat bij 
een ingesteld onderzoek is gebleken, dat de 
dubbele oven in de gemelde inrichting wordt 
gestookt met vette kolen en dat zich tusschen 
dezen oven en den schoorsteen geen roetvan
ger bevindt, zoodat veel rook en roet door den 
schoorsteen worden afgevoerd, ten gevolge 
waarvan de vorenomschreven hinder ont taat; 
dat, claar hier sprake is van hinder van ern
stigen aarcl als becloelcl in art. 11 van de 
Hinclenvet, aan de genoemde bezwaren door 

het treffen van nadere voorzieningen behoort 
te worden tegemoet gekomen en we! door met 
toepassing van art. 17 van de Hinderwe_~ aan 
den tegenwoordigen houder van de b1J ge
meld besluit verleende vergunning nieuwe 
voorwaarden op te leggen; dat uit het proces
verbaal van den 27en Februari 1930 blijkt, 
dat de tegenwoordige houder der vergunning, 
Wilhelmus Johannes Cloetiugh, Fahrenheit
straat 649 , overeenkomstig het bepaalde bij 
de tweede alinea van gemeld artikel 17, is 
opgeroepen en ter zake van het aan hem op
leggen van nieuwe voorwaarden is gehoord; 

dat van dit besluit van Burgemeester en 
Wethouders W. J . Cloetingh bij Ons in be
roep is gekomen, aanvoerende, dat niet hii 
houder is van de vergunning, doch de N . V. 
,,Onderlinge Koek. en Banketbakkerij"; dat, 
in geval hij toch verplicht zou worden voor 
het in werking brengen der voorwaarden zorg 
te dragen, dit voor hem een financieele on
dergang beteekent, mede in verband met ma
laise en slapte; dat het hem niet mogelijk is, 
de belangrijke kosten van f 600 te betalen; 
dat, waar hij nog slechts ongeveer 2 jaren 
huur aan deze zaak heeft en al meerdere 
malen groote kosten voor de ovens heeft ge
maakt (f 200 en f 300), het toch niet billijk 
is, dat hij nogmaals zoo groote kosten voor 
slechts 2 jaren gebruik moet betalen; 

0. dat blijkens de stukken de appellant 
huurder en gebruiker is van de in het per
ceel Van Speijkstraat n°. 213 gevestigde bak
kerij, waarvoor bij besluit van Burgemeester 
en Wethouders van 9 J anuari 1920 aan de 
N. V. ,,Onderlinge Koek- en Banketbakkerij" 
en hare rechtverkrijgenden vergunning is ver
leend; 

dat de appellant mitsdien voor de toepassing 
van de Hinderwet als rechtverkrijgende van 
de oorspronkelijke concessionarissen is aan te 
me,·ken · 

0 . vo~rts, dat op grond van het ambtsbe
richt van den Directeur-Generaal van den 
Arbeid, met wiens gevoelen Wij Ons vereeni
gen, moet worden aangenomen, dat niet vast
staat, dat de tweede der bij het bestreden 
besluit opgelegde nieuwe voorwaarden nood
zakelijk is, zoodat deze voorwaarcle behoort te
vervallen; 

dat de eerste nieuwe voorwaarde, waartegen 
de appellant op zich zel f geen bezwaai· heeft 
gemaakt, n iet kan ·worden gemist; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit van Burgemeester en Wet
houders van 's-Gravenhage van 21 Maart 
1930, n° . . 3786, Afd. St. en Bt., te bepalen, 
dat de daarbij opgelegde nieuwe voorwaarde 
onder 2° komt te vervallen; 

met bepaling wijders, dat aan de eerste 
voorwaarcle moet zijn voldaan binnen een week 
na de dagteekening van dit besluit. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij-
verheid is belast, enz. (A. B.) 

3 November 1930. KONT!\TK.LIJK BESLUIT, 
ter uitvoering van art. 39 der Armenwet. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 29 October 1930, n°. 3235, af
deeling Armwezen ; 

Gelet op artikel 39 der Armenwet, zooals dat 
luidt ingevolge artikel II der wet van 31 l\1ei 
1929 (Staatsblad n°. 275); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 Januari 1931 : 
1°. in te trekken Ons besluit van 18 Sep

tember 1912 n°. 26 (Nederlandsche Staatscoiirant 
van 22 en 23 September 1912) ; 

2°. te bepalen het navolgende: 
Paragraaf 1. 

Van de wijze, waarop wordt uitgelokt de beslissing 
over de vraag, uit welke kas de in artikel 39, lste 
lid, der Armenwet bedoelde kosten zullen worden 

voldaan. 
Art. 1. Indien er noodzakelijkheid bestaat 

een armen krankzinnige in een gesticht voor 
krankzinnigen te doen verplegen, v66rdat ter 
voorzienin~ in die verpleging de noodige maat
regelen ziJn getroffen, hetzij hangende het 
onderzoek naar de woonplaats van den lijder, 
betzij doordat het bestuur der gemeente, waar 
die woonplaats is gevestigd, in gebreke b~jft de 
zaak te regelen, zal daarvan onverwij ld aan 
Ged. Staten van de provincie, waarin de patient 
verblijft, worden kennis gegeven door het be
stuur der gemeente, in welke de patient.- ,viens 
woonplaats elders is of geacht wordt te .tijn, 
zich bevindt. en, indien de officier van j ustitie 
in de .:aak betrokken is, ook door dezen, met 
vermelding tevens of, en, zoo ja, wanneer de 
plaatsing in een gesticht zal geschieden. 

2. Indien een arme krankzjnnige in een ge
sticht voor krankzinnigen is opgenomen, v66r- 1 

dat uitgemaakt is door wfo de kosten van over
brenging en verpleging zullen worden betaald, 
zal het bestuur van het gesticht, onvenvijld 
na de opneming, daarvan kennis geven aan 
Ged. Staten van de provincie, uit welke de over
brenging naar het gesticht geschiedde. 

3. Indien evenwel eene opnerning, als be
doeld in artikel 2, heeft plaats gehad op ver
zoek van een gemeentebestuur, dat zich daarbij 
bereid heeft verklaard, behou,fons teruggave 
van de kosten dcor de woonplaats, de kosten 
van overbrenging en verpleging voorloopig te 
voldoen, geeft dat gemeentebestuur daarvan 
onverwij ld kennis aan Ged. Staten zijner pro
vincie. 

4. De kennisgevingen zullen, voor zooveel 
mogelijk, bevatten de volgende opgaven ten 
aanzien van den patient : naam, voornamen, 
plaats en datum van geboorte, beroep, b1uger
lijken staat, tijdstip van de aanvrage der rech
terlijke machtiging om den patient in een ge
sticht voor krankzinnigen te plaatsen, ge~ticht, 
waar de verpleging geschiedt, datum van op
nerning daarin en verder zoodanige opgaven als 
nutt.ig kunnen worden geacht. 

Voor gehuwde personen moeten tevens, voor 
zooveel mogelijk, worden opgegeven naam, voor
namen, plaats en datum van geboorte en be
roep van den ecbtgenoot. 

Bij de kennisgevingen moet worden overge
legd de briefwisseling, die omtrent de woon
plaats van den patient mocht zijn gevoerd. 

5. Ged. Staten z11llen, onvenvijld na het 
ontvangen der kennisgevingen., des noodig in 
overleg met hunne ambtgenooten in andere 

bij de zaak betrokken provincien, bevorderen, 
dat zoodra mogelijk de woonl)laats van den 
patient opgespoord of des noodig de vereischte 
beslissing gevraagd wordt ; dat het bestuur der 
gemeente, die als woonplaats is aangewezen, 
met het voorgevallene volledig bekend wordt 
gemaakt, en dat de voldoening der kosten van 
o,erbrenging en ,erpleging, ook van die, welke 
hangende bet onderzoek reeds zijn gemaakt, 
door dat bestuur ten spoedigste wordt $.eregeld. 

6. Indien het aan Ged. Staten blijkt, dat 
de woonplaa.ts vermoedelijk niet zal zijn te 
vinden of dat zij een geschil over de woonplaats 
met in der minne kunnen bijleggen, brengen zij 
de zaak onrniddellijk ter kennis van Onzen 
Minister van Binnerlandsche Zaken en Land
bouw. 

7. Indien de plaatsmg van een armen krank
zinnige in een ~esticht voor krankzinnigen z66 
dringend noodig is, dat daarmede niet kan 
worden gewacht tot na de aanwijzing van zijne 
woonplaats en de plaatsing niet kan worden 
verkregen zonder dat eenig bestuur zich jegens 
dat van het gesticht aansprakelijk stelt voor 
de kosten van overbrenging en verpleging, 
zullen Ged. Staten van de provincie, waar de 
krankzinnige verblijft, het bestuur der gemeen
te, in welke de lijder zich bevindt, uitnoodigen 
zich tijdelijk, totdat de woonplaats bekend is, 
tot het voorschieten dier kosten te verbinden, 
behoudens teruggave door die woonplaats. 

Paragraa.f 2.' 
Van de wijze, waarop wordt uitgelokt de beslissing 
over cle vraag, uit welke kas de in art. 39, 3de lid, 
der Armenwet bedoelde kosten zullen w01·den 

voldaan. 
8. Indien op grond van eene verklaring, als 

bedoeld in artikel 39, 3de lid, der Armenwet, 
een arme is opgenomen in eene im-ichting, welke 
is aangewezen in den zin van artikel 7 der Wet 
tot regeling ,an het Staatstoezicht op krank
zinnigen en welke is geplaatst op de lijst, be
doeld in artikel 1 van Ons besluit van 9 April 
1930 (Staatsblad n°. 136), v66rdat uitgemaakt 
is door wie de kosten cvan overbrenging en ver
pleging zullen worden betaald, zal bet bestuur 
van de im-ichting, onverwij ld na de opneming, 
daarvan kennis geven aan Ged. Staten van de 
provincie, uit welke de overbrenging naar de 
inrichting gescbiedde. 

9 . De kennisgeving zal, voor zooveel moge
lijk, bevatten de voloende opgaven ten aanzien 
Yan den patient ; naam, voornamen, plaats en 
datum van geboorte, beroep, burgerlijken staat, 
inrichting, waar de verpleging geschiedt, datum 
van opnerning daarin, datum der verklaring, 
bcdoeld in artikel 39, 3de lid, der Armenwet en 
verder zoodanige opgaven als nuttig kunnen 
worden geacht. 

Voor gehuwde personen moeten tevens, voor 
zooveel mogelijk, worden opgegeven naam, 
voornamen, plaats en datum van geboorte en 
beroep van den echtgenoot. 

Bij de kennisgeving moet worden overgelegd 
de briefwisseling, die omtrent de woonplaats 
van den patient mocht zijn gevoerd. 

10. Ged. Staten zullen, onverwijld na het 
ontvangen der kennisgeving, des noodig in 
overleg · met hunne ambtgenooten in andere bij 
de zaak betrokken provincien, bevorderen, dat 
zoodra mogelijk de woonplaats van den patient, 
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opgespoord of des noodig de vereischte beslis
sing gevraagd wordt : dat het bestuur der ge
meente, die als woonplaats is aangewezen, met 
het voorgevallene volledig bekend wordt ge
maakt, en dat de voldoening der kosten van 
overbrenging en verpleging, ook van die, welke 
hangende het onderzoek reeds zijn gemaakt, 
door dat bestuur ten spoedigste wordt geregeld. 

11. Indien het aan Ged. Staten blijkt, dat 
de woonplaats vermoedelijk niet zal zijn te 
vinden of dat zij een geschil over de woonplaats 
niet in der minne kunnen bijleggen, brengen 
zij de zaak onmiddellijk ter kennis van Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw. 

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

Het Loo, 3 November 1930. 
WILHELMINA. 

De .JJ1 inister van Staat, 
]1 inister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 

Ruys de B e ere n bro u ck. 

5 November 1930. KONINKLIJK RESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 194b.) 

Ged. Staten hebben terecht goedkeuring 
onthouden aan een raadsbesluit tot het 
verleenen van garantie voor een door eene 
vereeniging tot aanleg van een ijsbaan te 
sluiten geldleening uit overweging dat de 
bedoelde garantie meer risico op de ge
meente legt dan zij redelijkerwijze ter wille 
van de stichting van een ijsclub op zich 
behoort te nemen. 

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

den Raad der gemeente Voorburg tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland 
van 23/30 April 1930, B n°. 2707/52, G. S. 
n°. 148, 3e afdeeling, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan het raadsbesluit van 11 De
cember 1929, strekkende o. m. tot garandee-
1·ing van de beta I ing van rente en aflossing 
van eene leening, aan te gaan door de Ver
eeniging ,,IJsclub Voorburg" te Voorburg; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, advies van 
15 October 1930, n°. 593; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 31 October 1930, no. 13766, 
Afd. B. B.; 

0. dat de Raad der gemeente Voorburg bij 
besluit van 11 December 1929, o. m. heeft be
sloten te garandeeren de betaling van rente 
en aflossing van de geldleening van ten 
hoogste f 12,000 door de Vereeniging ,,IJ s
club Voorburg" tegen een rentepercentage van 
ten hoogste 4¾. % aan te gaan voor den aan
leg van een ijsbaan en stichting van de daar
voor benoodigde opstallen en we! onder de 
volgende voorwaarden: 

a. de statuten der Vereeniging en alle 
daarin aangebrachte wijzigingen moeten door 
Burgemeester en Wethouders worden goedge
keurd; 

b. aan de goedkeuring van Burgemeester 
en Wethouders moeten eveneens worden on
derworpen het bestek, de teekeningen en de 

1930. 

kosten-begrooting betreffende den aa11leg der 
ijsbaan en de daarop te stichten opstallen; 

c. de te sluiten leening, groot maximaal 
f 12,000 moet binnen 40 jaren zijn afgelost, 
terwijl deze niet mag worden gesloten da11 
nadat het plan en -de wijze van aflossing door 
Burgemeester en Wethouders zullen zijn goed
gekeurd; 

d. de eigendommen der vereeniging moeten 
bij een solide maat chappij tegen brand wor
den verzekerd; de keuze der maatschappij en 
het te verzekeren bedrag worden aan de goed
keuring van Burgemeester en Wethouders on
derworpen; 

e. binnen 3 maanden na afloop van elk 
boekjaar wordt aan Burgemeester en Wet
houders een rekening en verantwoording over
gelegd, waarbij de vereischte _ bescheiden tot 
staving der inkomsten en uitgaven worden 
gevoegd; 

/. v66r 1 Juli zendt de Vereeniging een 
begrooting voor het volgende jaar bij Burge
meester en W'ethouders ter goedkeuring in; 

g. de Vereeniging verstrekt alle gevraagde 
inlichtingen en verleent inzage van al haar 
boeken en bescheiden aan Burgemeester en 
Wethouders en aan de door dit college aan 
te wijzen ambtenaren; · 

h. de Vereeniging is verplicht een door 
den gemeenteraad aan te wijzen gedelegeerde 
in haar bestuur toe te laten en draagt er 
zorg voor dat deze 3 dagen voor elke te hou
clen vergadering wordt opgeroepen; 

i. zonder goedkeuring van Burgemeester en 
Wethouders mag de Vereeniging geen leening 
aangaan of andere financieele verplichtingen 
op zich nemen; hieronder zijn niet begrepen 
die financieele handelingen, welke geacht 
moeten wor-den tot de gewone exploitatie cler 
ijsbaan te behooren; 

j. wanneer de hiervoren vermelde voor
waardcn niet worden nageleefd of eenige 
handeling plaats heeft in strijcl met deze 
voorwaarden, zullen de leden van het bestuur, 
die daartoe hebben medegewerkt, ieder voor 
zich persoonlijk een boete verbeuren van f 100 
onverminderd het recht der getneente om in 
plaats der geldboete schadevergoeding te 
eischen; 

k. de vereeniging is verplicht om voor den 
aanleg en onderhoud der ijsbaan o. a. gebruik 
te maken van Voorburgsche werkkrachten. 
Alleen in bijzondere gevallen mag van deze 
be paling worden afgeweken; 

dat de Raad daarbij heeft overwogen, dat 
het bestuur der Vereeniging ,,IJsclub Voor
burg" heeft verzocht van de gemeente te mo
gen huren een perceel grond, gelegen in den 
Bovenveen en Binnenpolder, achter huize De
Werve, groot ongeveer 2.6 H . A., om genoemd 
terrein te benutten voor den aanleg van een 
ijsbaan; dat de adressant bovendien verzoekt 
de huur aan te gaan voor den tijd van 40 
jaren en de huursom te bepalen op f 100 per 
H.A. en per jaar ; dat, mede ter bevordering 
van de ijssport, tegen verhui-ing van genoemcl 
Lerrei 11 aan den adressant geen overwegende 
bezwaren bestaan en dat de geboden huur
prijs ook acceptabel moet worden geacht; 
clat tot verhuring van het terrein voor den tijd 
van 40 jaren evenwel niet kan worden over
gegaan, aangezien Ged. Staten zich daarmede 

55 
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niet zouden kunnen vernenigen en bovendien 
omdat het ongewenscht is de vrije beschik
king over de te verhuren gronden voor zoo 
langen tijd prijs te geven; dat daarom aan 
een verhuring tot wederopzeggings de voor
keur moet warden gegeven; dat zoodanige 
verhu ring voor de Vereeniging eene belem
mering zal vormen speciaal bij het sluiten 
van eene geldleening voor de inrichting van 
de ijsbaan en het tichten der opstallen dat 
het daarom gewenscht is, dat de rente en af
lossi ng der te sluiten geldleening onder de 
genoemde voorwaarden door de gemeente war
den gegara ndeerd; 

dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij be
sluit van 23 April 1930 aan het raadsbeslui t 
hunne goedkeuring hebben onthouden, uit 
overweging da.t naar hunne meening het be
lang der gemeente niet in die mate is betrok
ken bij de totstandkoming van een ijsbaan, 
dat het op haar weg kan liggen om te dier 
zaken het ris ico, verbonden aan de garantie 
ter zake van de betaling van rente en aflos
sing eener door de betrokken vereeniging voor 
dat doeleind aan te gane geldleening, op zich 
te nemen; 

dat de gemeenteraad in beroep in hoofdzaak 
aanvoert, dat het streven van de Vereeni ging 
,,IJsclub Voorburg" ook van gemeentewege 
client te warden gesteund, terwijl het risico 
niet zoo groot mag worden genoemd; 

0 . dat met Ged. Staten moet warden aan
genomen, dat de door de gemeente Voorburg 
te verleenen garantie meer r isico op de ge
meente legt, clan zij redelijkerwijze ter wi lle 
van de stichting van een ijsclub op zich be
hoort te nemen; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goeclgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren, 
0nze Minister van Binnenlandsche Zaken en 

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

5 November 1930. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad. 

IV egenbelasting in de gemeente II ennaarderadeel. 

Voor de belastbaarbeid in de wegenbe
lasting der gemeente Hennaarderadeel is 
sedert de laatste wijziging der verordening 
alleen vereischt dat de pe,ceelen belenden 
aan clan we! nitgang hebben op openbare 
in de gemeente gelegen wegen. Dat aan 
den weg waaraan de perceelen belenden 
of waarop zij nitgang hebben door de ge
meente kosten worden ten laste gelegd is 
niet vereischt, ook niet in art. 242c der 
Gemeentewet. 

Een perceel heeft nitgang op een open
baren land- of waterweg in de gemeente, 
ook al is het op niet onaanzienlijken af
stand van <lien weg gelegen en a l kan die 
a,lleen bereikt worden langs een bepuinden 
reed, die niet aan den eigenaar van bet 
perceel toebehoort, mits slecht s ten be
hoeve van <lit perceel over <lien reed een 
recht van overgang bestaat. Is <lit niet 
bet geval, zoodat de openbare weg alleen 
bereikt kan worden over bet perceel van 
een antler krachtens cliens ,,g·edoogen", clan 

kan men niet met recht van een ,,uitgang" 
. op den openbaren weg spreken. 
De Hooge Raad enz. ; 
Gezien bet beroepschrift in cassatie van A. 

te X. en B . te IJ., tegen de nitspraak van den 
Raad va n Beroep voor de Directe Belastingen 
te Leeuwarclen <lei. 15 April 1930, betreffencle 
bun aanslag in de Wegenbelasting der gemeente 
Hennaarderadeel over 1929/1930 ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Adv.-Gen. Besier, namens den Proc.-Gen .. 
strekkende tot vernjetiging der bestreden uit: 
spraak en dat het geding zal worden verwezen 
naar den Raad van Beroep voor de Directe 
Belastingeu te Leeuwarden, t er verdere behan
deling en beslissing der zaak in voltallige ,er
gadering, en met inachtneming van bet door 
den Hoogen Raad te wijzen arrest ; 

0. dat belangbebbenden, die voor bet be
lastingjaar 1 l\fei 1929-30 April 1930 in de 
wegenbelasting waren aangeslagen voor een be
drag van f . . .. wegens de bun toebehoorende 
perceelen land onder 0osterend, na vruchteloos 
bij den Raad dier gemeente tegen dezen aan
slag te hebben gereclameerd, zich bebben ge
wend tot den Raad van Beroep voornoemrl, met 
verzoek het besluit van den gemeenteraad van 
28 Dec. 1929, waarbij de aanslag werd gehand
haafd, te vernietigen daar toch rlie perceelen 
in het geheel geen uitgang hebbeo op een open 
baren weg; 

dat we! een viertal perceelen via een vijfde, 
en <lit laatste rechtstreeks, uitgang hebben op 
een bepuinden reed, liggende op e1gendommen 
van derden, welke reed door belanghebbend~n 
wordt onderhouden , doch clit. niet is een open
bare weg; 

dat voor nitgang hebben in den zin van art. 
242c der Gemeentewet niet voldoende is een 
middellijken nitgang bebben, maar noodig is 
cen onmiddellijke uitgang, wat bier riet. bet 
geval is, daar de meest nabij zijnde openbare 
landweg op ten minste 1500 meter en de meest 
nabij zijnde openbare waterweg op minstens 
1000 meter verwijderd is van de plaatr, waor de 
perceelen op den reed nitgang hebben ; 

dat ook, indien de bepuinde reed we! als 
openbare weg zou kunnen warden aangemerkt, 
de perceelen niet belastbaar zouden zjjn vol
gens de woorden der Verordening zelve, daar 
we] uit art 1 der Gemeenteverordening scbijnt 
te volgen, dat, aan de belasting zijn onderwor
pen de perceelen, die uitgang hebben op open
bare wegen, zonder onderscheid of die wegen 
al clan niet in onderhoud zijn bij de gemeente, 
<loch nit art. 4 het t egencleel volgt en uit deze 
artikelen in onderling verband j 0 • art. 242c cler 
Gemeentewet blijkt, dat bij deze belasting a lleen 
van belang zijn de wegen waaraan door de ge
meente kosten zijn of worclen besteed, w~t 
ecbter bij bedo~lden reed, die bij belangbebben
den in onderhoud is. niet bet geval is ; 

0. dat, nadat de burgemeester de juistheid 
van den aanslag had verdedigcl, de Raad van 
Beroep in de hestreder uitspraak heeft over
,vogen: 

,,clat de perceelen van belanghebbenden ian~s 
een niet openbaren bepninden reed, liggencte 
op ei~endommen van derden, uitgana hebbeq 
zoowel op een openbaren landweg, als op een 
openbaren waterweg in de gemeente H ennaur-
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deradeel en daarmede de belastbaarheid dier 
perceelen volgens de verordening dier gemeente 
vaststaat ; • 

dat krachtens die verordening toch wegenbe
lasting wordt geheven wegens ongebouwde 
eigendommen, die aan openbare land- of water
wegen in de gemeente belenden of op deze 
wegen nitgang hebben; dat we! is aangevoPrd, 
dat voor de belastbaarheid vereischt wordt het 
hebben van een onmiddellijken uitgang op een 
openbaren bij de gemeente in onderhoud ziJnden 
openbaren weg, maar zoowel in ar t . 242c der 
Gemeentewet als in a rt. 1 der Verordening wordt 
gesproken van ,,uitgang hebben op openbare 
fand- of waterwegen in de gemeente" , zonder 
meer, zoodat niet vereischt is, dat de openbare 
weg is in onderhoud bij de gemeente, noch dat 
er een onmiddellijke uitgang moet zijn; 

dat alleen het bedrag van de te heffen be
lasting beperkt is tot een billij ke bij drage in 
de kosten, welke ten laste van de gemeente 
komen voor aanleg en onderhoud van die open
bare wegen, en die kosten van aanleg en onder
houd van openbare land- en waterwegen, die 
niet komen ten laste van de gemeente, bij de 
vaststelling van die billijke bijdrage niet in aan
merking mogen worden genomen ; 

dat het ongewijzigd gebleven art. 4 we! niet 
meer geheel aansluit aan het gewijzigd art . 1 
der verorclening, maar <lit toch geen aanleiding 
kan geven voor een beperkte uit legging van 
art. 1, in strijd met de klaarblijkelijke bedoeling 
van de wijziging van dat art ikel ; 

dat dan ook alleen is vereischt , dat de ge
meente ko ten heef t besteed voor aanleg of 
onderhoucl van open bare wegen in de gemeente 
en dan van elk perceel, clat belendt aan gelegen 
is in de onmiddellijke nabijheid van of uitgang 
heeft op eenigen openbaren land- of wat erweg 
in de gemeente, wegenbelasting krachtens de 
verordening kan worden geheven ; 

dat dan ook, indien de bepuinde reed een 
openbare weg zou zijn, wat het geval 11iet is, 
de perceelen, <lie uitgang hebben op <lien open
baren weg, in de belasting zouden vallen ; 

dat belanghebbenden nog hebben opgemerkt , 
dat hunne perceelen om belastbaar te zij n over 
andere hun toebehoorende perceelen een open
baren weg moeten bereiken en niet, zooals het 
geval 1s, over perceelen toebehoorende aan 
clerden, cloch dat een ongebouwd eigendom 
uitgang heeft op den openbaren weg, wanneer 
<lit perceel wordt bereikt van &in openbaren 
weg af, zonder iemands rechten t e krenken : 
dat de perceelen van belanghebbenden hebben 
recht van reed, over de tusschengelegen per
ceelen, en wannecr van dat rncht gebruik wordt 
~emaakt geen rec·hten van anderen worden ge
iuenkt, en ook deze grief van belanghebbende 
is ongegrond" ; 

op alle welke gronden het beroep ongecrrond 
is verklaard en de beschikkin;; "Van den ge~een
teraad is bevestigd ; 

0 . dat tegen deze mtspraak zijn aangevoerd 
de navolgende middelen van cassatie : 

1. Schending of verkeerde toepassing van 
de artt. l en 4 der Verordening op de heffing van 
een wegenbolasting in de gemeente Hennaar
deradeel van 3 Dec. 1927 en art. 242c der Ge
meentewet,, doordat de Raad van Beroep in 
zijn bovengenoemde uitspraak aanneemt, da t 
genoemde Verordening niet als cisch voor de 

belastbanrheid stelt , da t de perceelen belenden 
aan of uitgang hebben op een openbaren weg 
bij de gemeente in onderhoud, zulks ten onrechte, 
daar : weliswaar art. 1 der Verorderung ruim 
geredigeerd is en alle openbare wegen omvat, 
maar art. 4, noemende het bedrag dat door de 
gemeente is uitgegeven wegens aanleg em:. van 
de in art. l becToelde wegen, tusschen beide 
artikelen een onverbrekelijken band legt en 
deze ruime redactie niet volgt. . 

,,De in art. 1 bedoelde wegen" zijn immers de 
wegen waa.r!\.an belastbaarheid verbonden is, 
zoodat art. 4 bepaalt : 

,, voor de berekening der belasting geldt het 
bedrag ,dat door de gemeente is uitgegeven voor 
de wegen, waaraan de belastbaarheid verbon
den is" of omgekeerd ,,belastbaarheid is verbon
den aan die wegen, wa.araau door de gemeente 
kosten zijn of worden besteecl" ; 

2. (subsidiair) : Schending of verkeerde toe
passing van art . 242c der Gemeentewet, doordat 
de Raad van Beroep, na fei telijk te hebben vast
gesteld , ,,dat de perceelen van appellanten 
slechts langs een niet openbaren bepuinden reed, 
liggende op cigendommen van derden, uitgang 
hebbende op een OJ;>enbaren Iandweg en een 
openbaren waterweg ', niettemin heeft beslist, 
dat hierdoor de belast baarheid der per reelen 
volgens de verordening der gemeente Hennaar
deradeel vaststaat, overwegende da t in art. 242c 
der Gemeentewet slechts wordt gesproken van 
,,uitgang hebben op openbare land- of water
wegen in de gemeente" zonder meer, zoodat 
niet vereischt is, da t er een onmiddellijke uit -
gang moet zijn , zulks ten onrechte, daar ..... . 
voor uitgang hebben in den zin van ar t . 242c 
der Gemeenwet niet voldoende is, dat van een 
perceel slechts op eenigerlei w,jze een openbare 
weg bereikt kan worden, gelijk het stelsel van 
den Raad van Beroep medebrengt, doch noodig 
is, dat men rlen openbaren weg kan bereiken 
of rechtstreeks van het perceel of via andere 
perceelen, bij denzelfden persoon in eigendom 
en exploitatie, terwijl in casu - zooals feitelijk 
werd uitgemaakt - slechts een met openbare 
weg den toegang tot openbare land- en watcr 
wegcn ontsluit en de afstand van de perceelen 
t ot den naastbij zijnden openbaren waterweg 
is 1000 meter en tot den naastbij zijnden open
baren landweg is 1500 meter ; 

0 . t en aanzien van het eerste middel : 
clat art. 1 d~r Verordening op de heffing van 

een wegenbelasting in de gemeente Hennaar 
deradeel van 3 Dec . 1927 Iuidde : ,,In deze ge
meente wordt onder den naam van wegenbe
lasting een belasting geheven : 

1 °. wegens gebouwde eigendommen en daar 
bij behoorende erven, die belenden aan of in de 
onmiddellijke nabijheid gelegen zijn van open
bare land- of waterwegen in de gemeente, welke 
door haar aangelegd, bij haar in onderhoud, 
door haar verlicht , door haar gerioleerd zijn of 
door haar gereinigd worden ; 

2°. wegens ongebouwde eigendommen, die 
aan deze wegen b elenden of op deze wegen 
uitgang hebben." 

doch bij verordening van 9 F ebr. 1929, die 
op · 1 Mei 1929 in werking is getreden, de slot
woorden van het eerste lid ,,welke" tot en met. 
,,worden" zijn vervallen ; 

dat voorts art. 4, dat ongewijzigrl is gebleven 
luidt: 
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,,De belasting bedraagt jaarlijks ten hoogste 
vijf ten honderd van de in art. 3 bedoelde be
lastbare opbrengst met dien verstande, dat 
nimmer meer wordt geheven als noodig is om 
daarmede te dekken ten hoogste veertig ten 
honderd van het bedrag, dat door de gemeente 
over het laatstverloopen dienstjaar is uitgegeven 
wegens aanleg, onderhoud, verlichting, riolee
ring en reiniging van de in art. 1 bedoelde 
,vegen.''; 

dat hieruit volgt, dat v66r de ,vijziging van art. 
1 ter zake van het genot van ongebouwde eigen
dommen, waarvan hier alleen sprake is, slecbts 
dan wegenbelasting kon worden ~eheven, wan
neer deze belcnden aan, dan wel mtgang hadden 
op openbare wegen aan welke de gemeente kos
ten ten laste legde, doch dat dus niet meer bet 
geval is; 

dat immers sedert 1 i\fei 1929 in art. 1 deze 
eisch niet meer wordt gesteld en zulks al even
min het geval is in art. 4, dat toch bloot een 
voorschrift bevat omtrent het maximum, dat 
ieder jaar in Honnaarderadeel aan wegenbe
lasting mag geheven worden, welk bedrag ver
band houdt met de uitgaven uit de gemeentekas 
voor de in die gemeente gelegen open bare wegen, 
doch dat geenerlei voorschrift bevat, regelende 
ter zake van het genot van welke eigendommen 
een aanslag mag worden opgelegd ; 

dat derhalve het een,te middel niet tot cas
satie kan leiden ; 

0 . dat zulks al evenmin het geval is met bet 
tweede cassatiemiddel, daar tocb het tweede 
lid van art. 1 der hier toepasselijke gemeente
verordening, evenals art. 242c der Gemeentewet 
voor de belastbaarheid van ingebouwde eigen
dommen enkel den eisch stelt, dat deze belenden 
aan of uitgang hebben op openbare in de ge
meente gelegen land- of waterwegen ; 

dat nu ten deze zulk een uitgang op cen open
baren land- of waterweg in de gemeente bestaat, 
al zijn die wegen op niet onaanzienlijken afstand 
van de perceelen van belanghebbenden gelegen 
en al kunnen zij alleen bereikt worden langs 
een bepuinden reed, die weliswaar niet aan be
langhebbenden behoort, doch waarover zij ten 
beboeve van hunne perceelen een recht van 
overgang hebben; 

dat het toch niet ter zake doet of men den 
openbaren weg alleen kan bereiken over per
ceelen waarvan men zelf eigenaar is, dan we! 
over die van anderen, waarover men recht van 
overgang heeft ; · 

dat belangbebbenden nu wel in de toelichting 
tot het middel nog beweerd hebben, dat deze 
opvatting in strijd is met aard en karakter der 
'1'.egenbelasting, wijl er dan geen onbelaste 
e,gendommen zouden zijn en de wegenbelasting 
een verkapte grondbelasting zou wezen, doch 
dat di t betoog faalt ; 

dat toch ook bij de ten deze gehuldigde op
vatting er onbelaste eigendommen kunnen zijn, 
welk geval zi~ o. a. zal voordocn, indien de 
openbare land- en waterwegen alleen kunnen 
worden bereikt over het eigendom van oen 
antler en krachtens <liens ,,gedoogen" omdat 
men dan niet van het hebben van een ,,uitgang 
op den openbaren weg" kan spreken ; · 

Verwerpt bet beroep. (B.) 

7 Novernb e,· 1930. BESLUIT tot gedeelte
lijke vernietiging van het besluit van 
Gedeputeerde Staten van N oord-H olland 
d.d. 28 Mei 1930, n°, 57, waarbij is be
schikt op het beroep van de Naamlooze 
Vennootschap Bouw- Handel- Exploitatie
en Administratie-Maatschappij ,,Indiana", 
te Arnsterdani, tegen onbewoonbaarverkla
ring, door den Raad der gemeente Hil 
versurn, van een aantal woningen te H il
versu.m. S. 419. 

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

Arbeid, Handel en Tijverheid en van Onzen 
Minister van Staat, Minister van Binnen
l andsche Zaken en Landbouw van 20 Sep
tember 1930, n°. 6275 M/P.A., Afdeeling 
Volksgezondheid, en van 25 September 1930, 
n°. 12328, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 
betreffende het besluit van Gedeputeerde Sta
ten van Noord-Holland dd. 28 Mei 1930, n°. 
57, waarbij is beschikt op het beroep van de 
I aamlooze Vennootschap Bouw- Handel- Ex
ploitatie- en Administratie-Maatschappij ,,In
diana" , te Amsterdam, tegen onbewoonbaar
verklaring, door den Raad der gemeente Hil 
versu.m, van een aantal woningen te H ilver
sum, ; 

Overwegende, dat de onbewoonbaarverkla
r ing is uitgesproken op grond, dat de wonin
gen ,,ongeschikt zijn ter bewoning en niet 
door het aanbrengen van verbeteringen in 
bewoonbaren staat kunnen worden gehracht", 
en dat de ongeschiktheid ter bewoniug door 
het gemeentebestuur van Hil versum is be
weerd voornamelijk wegens gebreken, die in 
het desbetreffend voorstel van Burgemeester 
en Wethouders als volgt zijn omschreven: 

,,De woningen zijn op en in elkaar gebouwd 
en liggen voor het meerendeel in een slop, 
tengevolge waarvan, zeer in het nadeel van 
de gezondheid der bewoners, licht, lucht en 
zon in onvoldoende mate kunnen binnentre
den. Alie woningen verkeeren in een slechten 
toestand. De buitenmuren der woningen zijn 
halfsteenswerk, de fundeeringen en trasramen 
zijn onvoldoende of ontbreken, tengevolge 
waarvan de woningen vochtig zijn. Verschil 
lende onderdeelen als vloeren, zolders, en be
kapping zijn gebrekkig. De daken zijn vooral 
bij de aansluitingen met de muren en schoor
steenen lek. 1)e deuren en ramen in verschil
lende woningen sluiten niet voldoende, laten 
tocht door en zijn verzakt. Verschillende Jig
gende deelen zijn grootendeels vergaan. De 
woningen zijn in hooge mate met wandge-
dierte verontreinigd"; . 

Overwegende, dat Getleputeerde Staten in 
beroep voor een dee! van de woningen de 
onbewoonbaarverklaring hebben . vernietigd, 
maar die verklaring hebben gehandhaafd on
der meer voor de woningen Zuiderweg nos. 
21, 23, 27, 29, 81, 88, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 
49, 55, 57, 59, 65, 67, 71, 75, 77, 79, 81 en 
81a, en oude Eemnesserstraat nos. 1, 2, 2a, 
3, 6, 6a en 7, zulks op denzelfden grond als 
waarop de verklaring werd u-itgesproken; 

Overwegende, dat het eerste lid van artikel 
21 van de Woningwet voorschrijft, dat, indien 
een woning ongeschikt is ter bewoning en niet 
door het aanbrengen van verbeteringen in 
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bewoonbaren staat kan worden gebracht, zij 
bij besluit van den gemeenteraad, de gezond
heidscommissie gehoord, onbewoonbaar wordt 
verklaard ; 

Overwegende, dat bij ingesteld onderzoek is 
komen vast te staan, dat reeds v66rdat de on
bewoonbaarverklaring werd uitgesproken, de 
woningen Zuiderweg 59, ~5 en 67 door het 
maken van doorgangen en het aanbrengen 
Yan deuren paarsgewijs waren samengevoegd 
ieder tot een woning met de er achter gele
gen woningen Zuiderweg 55, 49 en 47, en de 
woningen Oude E emnesserstraat nos. 1, 3 en 
7 · op overeenkomstige wijze met de woningen 
Zniderweg 77, 75 en 71; 

dat ingevolge voormeld artikel 21 voor toe
passing van den maatregel van onbewoonbaar
verklaring had moeten vaststaan, dat iedere 
van de woningen, die door de samenvoeging 
zijn ontstaan, ongeschikt is ter bewoning en 
niet door het aanbrengen van verbeteringen 
in bewoonbaren staat kan worden gebracht; 

dat toetsing en de daarop gegronde onbe
woonbaan·erklaring van de samengevoegde 
perceelen ieder afzonderlijk in strijd met de 
wet is · 

Over~vegende, dat ten aanzien van de an
dere, hierboven ve1melde, perceelen bij on
derzoek is gebleken : 

dat het hier betreft eengezinshuizen, die in 
r ijen zijn gebouwd, met afstanden van onder
scheidenlijk ± 11, 9.60, 6.60, 8.50, 11 en 5 
M. tusschen de blokken, zoodat van ,,op en 
in elkaar gebouwd" zijn en van Jigging ,,in 
een slop" niet kan warden gesproken en toe
t reding van licht en lucht in voldoende mate 
is verzekerd; 

dat de slechte toestand, waarin de woningen 
verkeeren, voornamelijk het gevolg is van on
voldoend onderhoud en slechte bewoning, 
waartegen kan en moet warden gewaakt; 

dat ondanks het fe it, dat de buitenmuren 
slechts een halve steen dik zijn , en ondanks 
gebreken als in de voordracht omschreven, de 
woningen niet vochtig zijn, althans niet in 
die mate, dat zij , daardoor ongeschikt zouden 
zijn ter bewoning; 

dat de gebreke· aan onderdeelen, a ls vloe
ren, zolders bek pping, daken, deuren, ·ra
men enz. ku nnen warden hersteld , terwijl ook 
ten aanzien van de liggende deel en de noo
dige voorzie.ningen kunnen worden getroffen , 
en dat . de woningen, waarin wandgedierte 
voorkomt; afdoende kunnen warden gere i
nigd; 

Overwegende, da t uit het vorenstaande volgt, 
dat bovenbedoelde woningen, voorzoover on
geschikt ter bewoning, door het aanbrengen 
van verbeteringen in bewoonbaren staat kun
nen worden gebracht ; 

dat dus onbewoonbaarverklaring van deze 
woningen in strijd met de wet is uitgespro
ken · 

G~zien artikel 168 van de Provinciale wet 
en artikel 22, zesde lid, van ·de , voningwet ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
den 21 October 1930, n° .. 23; 

Gelet op het nader r apport van Onzen Mi-
11 ister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 
29 October 1930, n°. 7682 M/P.A., Afdeeling 
Yolksgezondheid , en van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw van 3 November 1930, n°. 
14256, Afdeeling Binnenlandsch B estuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van Gedeputeerde 8ta

ten van Noord-Holland dd. 28 Mei 1930, n°. 
57, wegens strijd met de wet te vernietigen, 
voorzoover het strekt tot handhaving van ·de 
onbewoonbaarverklaring van bovenvermelde 
perceelen. 

Onze M inister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsb lad zal warden ge
plaatst en waarvan afschrift zal warden ge
zonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 7den November 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid , 
T. J. Ve r s c h u u r. 

De Minister van Staat, 
Jfiniste,· van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k . 

{Uitgeg. 28 November 1930.) 

7 November 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 12.) 

Een voorwaarde, aan een binderwetsver
gunning verbonden, die de strekking h eeft 
ontsiering van de omgeving te voorkomen, 
vindt geen steun· in de Hinderwet. 

D e voorwaarde in eene vergunning tot 
bet oprichten van een ondergrondscb e 
benzinebewaarplaats met aftapinrichting 
luidend : ,,dat de gebeele inrichting zal 
warden gemaakt en gebruikt overeenkom
stig de des betreffende voorscbriften gesteld 
in de bijlagen I a en II a van het rapport 
der Benzine-Commissie 1923, met uitzon
dering der bepalingen genoemd in sub I a 
tot en met d" - verschaft geen genoeg
zame zekerbeid ten aanzien van betgeen 
de concessionaresse heeft te doen of na te 
laten . 1 

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

de Naamlooze Vennootscbap American P e
troleum Company te 's-Gravenhage tegen bet 
besluit van Burgemeester en Wethouders van 
Middelburg van 26 Mei 1930, n°. 69 waarbij 
haar voorwaardelijk vergunning is verleend 
tot het oprichten van eene ondergrondsche 
benzinebewaarplaats met aftapinrichting in 
perceel kadastraal bekend gemeente Middel
burg, in Sectie B No. 2497, plaatselijk ge
merkt Wijk G No. 123, gelegen aan de 
Rouaansche kade aldaar; 

Den R aad van State, Afdeeling vooi- de 
Geschill en van B estuur, gehoord , advies van 
22 October 1930, n°. 693 ; 

Op de voordracht van Onzen :Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverbeid van 3 Novem
ber 1930, n°. 851 H Afdeeling Arbeid; 

0 . dat · Burgemeester en Wetbouders de ver
gunning hebben verleend onder een 4-tal 
voorwaarden, waarvan die onder a en d Jui
den als volgt: 

a. dat de geheele inrichting zal worden ge
maakt en gebruikt overeenkomstig de desbe-
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treffende voorschriften gesteld in de bijlage 
n° . I a en II a van het rapport der Benzine
Commiss ie 1923, met uitzondering der bepa-
1 ingen genoemd in sub I a tot en met d; 

cl. dat de pomp bij opstelling en voort
durend een door Burgemeester en Wethouders 
te bepalen kleur zal moeten hebben; 

dat de appell ante in beroep aanvoer t, dat 
zij bezwaar heeft tegen de genoemde voor
waarde onder d, aangezien zij van oordeel is, 
dat dezelve in strijd is met de Hinderwet, vol
gens welke alleen voorschriften mogen worden 
opgenomen, welke dienen ter vermijd ing van 
gevaar, schade of hinder, door de inrichting 
zel ve te veroorzaken; 

0. dat de bestreden voorwaarde onder d niet 
ten doe! heeft om tegemoet te komen aan be
zwaren van gevaar, schade of hinder, welke 
van de inrichting zelve te duchten zouden 
zijn, doch veeleer de strekking heeft ontsie
ring va n de omgeving te voorkomen; 

clat het stellen van eene zoodanige voor
waarde geen steun vindt in de Hinderwet; 

clat voorts de bij de voorwaarde a opge
legde verp lichtingen niet voldoencle dui clelijk 
zijn omschreven en ecne verwijzing naar het 
rapport van de Benzine-Commissie 1923, zoo
als deze voorwaarde inhoudt, geen genoeg
zame zekerheid verschaft ten aanzien van 
hetgeen de concessionarisse heeft te doen of 
na te la ten; 

clat mitsdien deze voorwaarde mede in het 
be lang van de appellante door de na te me!

. den voorwaarden behoort te worden vervan
gen; 

Gez ien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving voor het ornrige van het 
bestreden besluit 

I. de daarbij aa11 de vergunning verhonden 
voorwaarde onder a te vervangen door de na
vo l gen de voorwaarden: 

a. le. het benzinereservoir mag niet meer 
henzi ne bevatten clan 6000 L. ; 

2e. in den voorraadketel mag geen ,,motor
benzine" , worden opgeslagen, waarvan het 
ontvlammingspunt, bepaald met het toestel 
vau Abel P ensky, lager dan 21 ° C. is ge
legen en welker dampen met lucht ontplof
ba i-e mengsels kunnen vonnen, tenzij het bo
venste vlampunt, zij nde die temperatuur, 
waarboven de dampdruk cler vloeistof zoo 
groot is, clat de I uch t, d ie in een gesloten 
vat bij atmo pher ischen clrnk met dezen damp 
ve.rzadigd is, niet meer een ontplofbaar meng
sel vormt, bepaalcl volgens de methode R ein
de rs, n iet hooger is gelegen clan 5° C.; 

3e. het reservoir moet zijn yervaardigd van 
plaatijzer van ten m inste 5 mM. dikte en be
stand zijn tegen een inwendigen overdruk van 
7 K.G. per cM2 . Een bewijs hiervan moet 
aan Burgemeester en Wethouclers voor inge
bru ikneming van het reservoir worden over
gelegd . Op aanwijzing van Burgemeester en 
,vethouders moet het reservoir opnieuw wor
den beproefd; 

4e. het reservoir moet zij n voorzien van 
slechts een ijzeren of stalen ventilatiepijp, 
waarvan de inwendige diameter ten m inste 
2 cM. moet zijn. H et bovene inde moet tegen 
imrnteren zijn omgebogen of door een kap 

zij n afgedekt. Deze venti latiepijp moet zijn 
opgetrokken langs den gevel van het perceel, 
voor hetwelk het reservoir zal zijn gelegen en 
daaraan stevig zijn bevestigd. 

De u itmonding moet zoodanig zijn gelegen, 
dat het door haar ontwijkende dampmengse l 
zich niet kan verzamelen in een besloten 
ru imte, noch uitstroomen nabij schoorsteenen, 
ramen en andere ventilatie-openingen, terwijl 
de bedoeide ventilatiepij p in haar geheel af
waterend naar bet reservoir moet zij n gelegd. 

5e. de ventil atiepijp moet in den ketel uit
monden door een koperen pij pje van circa 
80 mM. lengte en 6-8 mM. inwendigen d ia
meter ; 

6e. het reservoir moet voorz ien zijn van een 
damppijp, waardoor bij het vullen het uit het 
reservoir ontwijkende mengsel van lucht- en 
benzinedamp terugstroomt naar het vat of den 
ketel, waaruit de vloeistof getapt wordt. 

I n deze p ij p moet een rooster zij n aange
bracht van ten hoogste 3 mM. maaswijdte en 
van circa 10 mM. hoogte ; 

7e. het reservo ir moet voorz ien zij n van 
een vulpijp, die enkele cM. dieper in het 
reservoir reikt dan de zu igleid ing van de 
pomp; in den wand van deze pijp mogen 
geen openingen voorkomen; 

Se. alle pijpaansl uitingen aan den ketel 
rnoeten boven den hoogsten vloeistofsp iegel 
zij n aangebracht; 

9e. indien een terugslagklep in de zu ig
leiding is aangebracbt, moet deze bij gesloten 
mangat kunnen worden nagezien; 

lOe. het reservoir moet uitwendig zijn be
schermd tegen roesten door ten minste 2 lagen 
stev ig weefsel, opgebracht in heete zuurvrij e 
koolteer of asphalt; 

lle. het re ervoir moet zoove,· zij n inge
graven, dat de dekking boven het mangat
deksel ten minste 50 cM. bedraagt. De ru imte 
boven en om den voorraadketel moet worden 
opgevuld met zand, met dien verstande, dat 
het mangatdeksel mag worden afgeclekt met · 
grint van 5- 7 mM. korre lgrootte; 

12e. de installatie moet in goedgeleidende 
electr ische verb inding met het grondwater zijn 
gebracht; 

13e. het opnemen van den vloeistofinhoud 
met behulp van een peilstok mag alleen ge
chieden door de vul pijp, of door een andere 

buis, welke even diep a ls deze in de vloeistof 
reikt. I n den wand van deze uis m ogen geen 
openingen voorkomen. Aan den peilstok mag 
geen ijzer voorkomen; 

14e. a lle le idingen en appendages moeten , 
waat· noodig, a fcloende tegen beschadig ing zijn 
beveil igd; 

15e. het vu ll en van het _reservQir mag al 
leen geschieden door een, zoowel aan bet aan
voerende vat als aan de vulpij p gekoppelde 
buis\eid ing. B ij de vulli ng moet 11.et gas
mengsel uit het rese rvoir door de sub 6 be
doelde pijp in het vat of den ketel , waaruit 
de vloeistof getapt wordt, teruggevoerd wor
den: 

16e. onmiddell ijk nadat een aangevoerde 
lading benzine in het reservoir is overge
bracht, moeten de vulle iding en de sub 6 be
doelde pijp wol"rl en afgesloten met goeclsluiten
de doppen; 
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17e. bij het vullen van het reservoir of het 

aftappcn van benzine mag niet worden ge
rookt, of eenigerlei antler vuur of open kunst-
1 ich t in de nabijheid zijn; 

18e. het aftappen van benzine moet ge
schieden door een zelfmetende pomp van ten 
hoogste 25 L. inhoud, tenvijl de bij het aftap
pen te benutten aan de pomp gekoppelde 
slang geen grootere lengte mag hebben dan 
5 M.; 

l 9e. de slaug tot het afleveren van de 
benzine moet een metalen mondstuk hebben, 
waaraan geen ijzer mag voorkomen. Dit 
mondstuk moet door de bewapening der slang 
of op andere wijze in goedgeleidende elec
trische verbinding met het grondwater en met 
het reservoir, waarin de benzine wordt afge
leverd , zijn gebracht ; 

20e. indien op of aan de pomp eene elec
trische verlichtingsinstallatie is aangebracht, 
moeten de leidingen van een bewapening zijn 
vootzien of in een metalen buis zijn gelegd. 
De lamphouders moeten zijn uitgevoerd als 
hajonet-fittings en tegen aanraking zijn be
veiligd; 

21e. de spongaten van de gelecli gcle vaten 
moeten onmicldellijk na het lecligen met pas
sencle stop pen word en afgesloten; 

22e. in of hij de inrichting mag geen ben
zine, verpakt -Ill vaten of bussen, worclen be
waarcl of aanwezig zijn , anders clan voor on
midclellijke vulling van het reservoir of on
middellijke aflevering of vervoer; 

23e. de installatie moet in behoorlijken 
staat Yan onderhoucl worden gehouden; 

24e. tusschen zonsondergang en zonsop
komst mogen in of bij de inrichting geen 
henzinevaten aanwezig zijn, onverschillig of 
deze al of niet met benzine zijn gevuld; 

25e. in of bij de imichting moeten aanwe
zig zijn ten minste 2 voor het blusschen van 
benzinebranden geschikte hanclbluschappara
ten , benevens 2 doelmatige zandschoppen en 
een bak bevattende ten minste 1/4 M3 clroog 
zanrl: 

26e. wanneer de pomp niet in gebruik is, 
moet deze door middel van een deugdelijk 
slo t zijn afgesloten ; 

I L de bestreden voorwaarde onder d te 
docn vervallen. Met hepaling wijclers, clat de 
imicht ing moet zijn voltooid en in werking 
gebrncht binnen 3 maanclen na de dagteeke
nin~ van dit bes]uit. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en ij-
rnrh eirl is belast, enz. (A. B.) · 

8 N oi:ember 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lazer Oaclerwijsw~t 1920 Art, 100.) 

De wet houdt geen bepaling in, krach
tens welke de vergoeding ex art. 100 niet 
zou mogen worden toegekend, wanneer de 
onderwjjzer, wien het betreft, handel drijft, 
en schrijft evenmin deswege eene mindering 
op de vergoeding voor als in art. 97 lid 2 
onder a is voorgeschreven ten aanzien van 
de rijksvergoeding, ook als het betreft een 
onderwijzer, wiens bezoldiging niet voor 
rij ksvergoeding in aanmerking komt. Nu 
ingevolge art. 100 de vergoeding moet wor
clen verleend, kan van strijd met art. 5 
lid 3 geen sprake zij n. 

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

den R aad der gemeente Beemster tegen het 
besluit van Geel. Staten van Noorcl-Hollancl 
van 2 Juli 1930, n°. 145, waarbij met vernie
tiging in zooverre van het besluit van den 
Raad van 23 J anuari 1930 is bepaalcl, dat 
aan het Roomsch-Katholieke Kerkbestuur van 
de parochie van den Heiligen Joannes den 
Dooper, gevestigd te Beem~ter, ten behoeve 
van Mejuffrouw M. M. Lau over het tijdvak 
van 4 Mei tot 16 Juli 1928 verbonden aan de 
Roomsch-Katholieke bijzonclere school, Jisper
weg 52 aldaar, alsnog op groncl van art. 100 
der L ager Onclenvijswet 1920 eene vergoecl ing 
uit de gemeentekas moet worclen toegekend 
van f 362.63 ; 

Den Raad van State, Afcleeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoorcl, adv ies van 
15 October 1930, n°. 664; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 4 
November 1930, n°. 15262, afcl. L. 0. F.; 

0. clat de Raad der gemeente Beemster 
bij besluit van· 23 Januari 1930 het bedrag 
der vergoecling, becloelcl in artikel 100 cler 
Lager Onclerwijswet 1920, over het jaar 1928 
voor de bovengenoemcle school heeft vastge
steld op f 1002, daarbij buiten vergoeding la
tencle het salaris van de onclerwijzeres M. M. 
Lau · over het tijdvak van 4 Mei tot 16 Juli 
1928, uit overweging, clat te haren aanzien 
door Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is beslist, dat voor haar 
geen Rijksvergoeding kan worclen verleencl, 
omclat zij geclurende het tijclvak, dat zij aan de 
school was verbonclen, hanclel dreef, en op 
haar clus van toepassing is het bepaalcle in 
artikel 97, 2e lid, onder a, cler Lager Onder
wijswet 1920; dat de reclen, welke geldt voor 
het niet toekennen van Rijksvergoecling, even
eens geldi g is voor de gemeentelijke vergoe
cling ex art. 100 cler Lager Onderwijswet 
1920; clat het clrijven van handel door onder
wijzers(essen) om een bepaalcle 1·eden bij het 
openbaar onclerwijs tot ontslag (art. 44) en bij 
het bijzonder onderwijs tot het niet vergoeden 
der jaarwedde aan het schoolbestuur leidt ; 
clat het in strijd zoucle zijn met do strekking 
der wet, althans met de bedoeling van den 
wetgever, als het schoolbestuur · voor eene 
onclerwijzeres, die om de hierboven vermelcle 
reden voor Rijksvergoeding niet in aanmer
king kan worclen gebracht, langs een anderen 
weg de vergoecling van hare jaarweclde uit 
de openbare kas deelachtig kon worden, clat 
hij een zoodanige toepassing der wet de ge
l ijkstelling van het openbaar en het bijzonder 
onderwijs in het geclrang zoucle komen; 

dat, nadat het school bestuur bij Geel. Staten 
van Noorcl-Hollancl in beroep was gekomen, 
clit college bij besluit van 2 Juli 1930, n° 
145, met vernietiging in zooverre van het be
slui t van den Raad cler gemeente Beemster 
van 23 Januari 1930 heeft beslist, dat aan 
den appellant ten behoeve van Mej. M. M. 
Lau over het tijdvak van 4 Mei tot 16 Juli 
1928 alsnog eene vergoecling uit de gemeente
kas moet worclen toegekencl ten beclrage van 
f 362.63, uit overweging, clat deze· aanvrage 
door den Raad is geweigercl met een beroep 
op de strekking der wet en op de veronder-
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stelde bedoeling van den wetgever, doch dat 
dit beroep niet kan opgaan tegenover den 
duidelijken tekst van de wet; 

dat toch in artikel 100 der wet geene be
perking voorkomt op grond waarvan de be
streden afwijzing van des appellants aanvrage 
had moeten plaats hebben; dat de afwijking 
van het verzoek derhalve ten onrechte is ge
schied; 

dat van <lit besluit de gemeenteraad van 
Beemster bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat het in strijd zou zijn met de 
strekking der wet, althans met de bedoeling 
van den wetgever, als de appellant voor eene 
onderwijzeres, die orn bovenverrnelde reden 
niet voor Rijksvergoeding in aanrnerking kon 
kornen, langs een anderen weg de vergoeding 
van hare jaarwedde uit de openbare kas kon 
verkrijgen; dat voorts in art. 5, 3e lid, van 
de Lager Onderwijswet 1920 een verbod ligt 
opgesloten voor de gerneenten orn aan bijzon
dere scholen een geldelijke bijdrage of andere 
ondersteuning rniddellijk of onrniddellijk toe 
te kennen, anders, clan in de gevallen en 
onder de voorwaarden als in de wet ge
noernd, uit welke bepaling voortvloeit, dat 
ten laste der gerneente slechts die uitgaven 
gebracht rnogen worden, waarvan onornstoote-
1 ijk vaststaat, dat de wet ze in overeenstern
rning met het beginsel van de gelijkstelling 
van het bijzonder en het openbaar ondei'wijs 
aan de gerneente heeft opgelegd; dat het in 
strijd zoude .zijn met dat beginsel, wanneer de 
gerneentekas bezwaard werd met de wedde van 
een leerkracht, die van de Rijksv\lrgoeding ex 
art. 97 der wet is uitgesloten op grond van 
een omstandigheid, welke in haar gevolgen 
voor de gemeente dezelfde beteekenis heeft 
als voor het Rijk; 

0. dat ingevolge art. 100, lid 1, der Lager 
Onderwijswet 1920, indien in eene gemeente 
meer onderwijzers werkzaam zijn clan het aan
tal , waarvan de jaarwedden door het Rijk 
aan de gemeente worden vergoed, het be
stuur eener overeenkornstige bijzondere school 
in die gemeente aanspraak heeft op vergoe
ding uit de gemeentekas van de jaarwedden 
en wedden van een, met betrekking tot het 
aantal leerlingen aan elke dier scholen even
redig aantal aan die scholen verbonden on
derwijzers boven het aantal , waarvan de jaar
wedden en wedden door het Rijk aan dat be
stuur warden vergoed; 

dat blijkens de overgelegde stukken M. M. 
Lau aan de school verbonden was boven het 
aantal , waarvan de jaarwedden en wedden 
door het Rijk aan het bestuur worden ver-
0·oed · 0 

dat hare wedde volgens de in voornoemd 
eerste I id van art. 100 gestelde re gel en voor 
vergoeding in aanmerking komt; 

dat de wet geen bepaling inhoudt, krachtens 
welke deze vergoeding niet zou mogen worden 
toegekend , wanneer de onderwijzer, wien het 
betreft, handel drijft, en evenmin deswege 
eene mindering op · de vergoeding voorschrijft, 
welke mindering in art. 97, lid 2, onder a, 
is voorgeschreven ten aanzien van de Rijks
vergoeding, ook als het betreft een ondenvij
zer, wiens bezoldiging niet voor Rijksvergoe
ding in aanmerking kornt; 

dat, nu ingevolge art. 100 der wet de ver
goeding moet worden verleend, van strijd met 
art. 5, lid 3, der wet geen sprake kan zijn ; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

'\Vetenschapper. is belast, enz. (A. B.) 

11 November 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gerneentewet Art. 194a.) 

Het is in het algemeen in het geldelijk 
belang der gemeente te achten, dat in een 
raadsbesluit, tot het aangaan van eene geld
leening naam en woonplaats van den geld
schieter warden opgenornen, om het plegen 
van fraude te voorkomen. Slechts bijzon
dere omstandigheden, die in casu niet aa.n
wezig zijn, wettigen afwijking van de~en 
regel. 

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

den Raad der gerneente Soest tegen het be
sl uit van Ged. Staten van Utrecht van 28 
J anuari 1930, no. 243/259, 3e afd., waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het raadsbe
sl uit dier gerneente van 18 December 1929, 
4e Afd. no. 604a, tot opneming van kasgel
den-

D~n Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 October 1930, no. 625; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 6 November 1930, no. 14160, 
afdeel ing Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat de Raad der gerneente Soest op 18 
December 1929 een besluit heeft genornen, 
strekkende: 

1 °. tot rnachtiging van Burgerneester en 
Wethouders orn voor het dienstjaar 1930 gel
den op te nemen bij de Nederlandsche Bank 
te Utrecht, de Coiiperatieve Centrale Raiffei
senbank te Utrecht of andere instellingen on
der nader daarbij genoemde bepalingen ; 

2°. tot rnachtiging van Burgerneester en 
'\Vethouders orn ten behoeve der onder 1 °. be
doelde opnerning, voor zooveel betreft de Ne
derl andsche Bank, geheel of gedeeltelijk daar
bij nader aangeduide effecten in onderpand 
te geven; 

dat Ged. Staten van Utrecht bij beslui t van 
28 J anuari 1930, no. 243/259. 3e afd., aan dit 
besluit hunne goedkeuring hebben onthouden, 
uit overweging, dat bij dit besluit ,geen reke
ning is gehouden met het in het Provinciaal 
Blad no. 87 van 1923 uitgesproken en nader 
bij den brief van 14 J anuari 1930, 3e afd . 
no . 3688'29/141, ten opzichte van het aange
boden raadsbesluit herhaalde verlangen om 
in geldleeningsbesluiten naam en woonplaats 
van den geldschieter op te nernen; dat het 
in de voorrnelde aanschrijving vervatte voor
schrift beoogt te voorkornen, dat met behulp 
Yan een raadsbesluit tot het aangaan van eene 
geldleening fraude kan worden gepleegd door 
hij verscbillende instellingen het door den 
Raad genoernde maximurn-bedrag op te ne-
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men; dat aan de naleving. van dat voorschrift 
in het algemeen belang de hand behoort te 
worden . gehouden en dat door hun college 
geen termen zijn gevonden om ter zake voor 
de gemeente Soest afwijking van dat voor
schrift toe te staan; dat het gem is van de 
bovenbedoelde aanvulling dus in strijd is met 
bet geldel ijk belang der gemeente; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert dat 
de e isch van Ged. Staten, dat in raadsbeslui 
ten tot het aangaan eener geldleening naam 
en woonplaats van den geldsch ieter worden 
opgenomen, in de practijk blijkens opgedane 
ervaringen niet doenlijk is, omdat aanbiedin
gen voor geldleeningen, meer in het bijzon
der voor kasgeldleeningen, door de geldschie .. 
ters steeds op zeer korten termijn worden ge
daan; dat deze termijnen bij nagenoeg geen 
enkele aanbieding in zooverre toere ikend zijn, 
dat voor het verstrijken daa1·van het noodige 
raadsbesluit kan worden genomen en de ver
e isch te goedkeuring van de Ged. Staten kan 
worden verkregen; dat het in deze gemeente 
gebruikelijk is, dat voor het aangaan van kas
geldleeningen steeds aan een groot aantal in
stellingen wordt verzocht om op die leening 
een aanbieding te willen doen; dat op deze 
verzoeken meermalen onderscheidene aanbie
dingen worden ontvangen tegen zeer verschil
lende rente-percentages en voorwaarden; dat 
a ls regel de geldgever daarbij het beding 
maakt, dat de aanbieding voor slechts enkele 
dagen geldende is; dat het van zelf sprekend 
is, dat de gemeente van deze aanbiedingen 
veela l geen gebruik kan maken, indien eerst 
moet worden bewandeld de omslach t ige weg 
van het nemen van een raadsbesluit en ver
,·olgens daarop de hoogere goedkeuring moet 
worden afgewacht, waardoor met een en antler 
een tijdsverloop van ongeveer twee a drie we
ken gemoeid zal zijn ; dat ten gevolge van 
het in het voorgaande lid medegedeelde de 
gemeente zich juist de voordeeligste aanbie
dingen zal zien ontgaan; dat daardoor het 
financieel belang der gemeente wordt ge
schaad ; dat, a l waren de door de geldgevers 
gestelde termijnen van zoodanigen duur, dat 
v66r het verstrijken daarvan eene vergadering 
van den Raad zoude lrnnnen worden gehou
den, dit in verband met de omstandigheid, dat 
de vergaderingen van laatstgemeld College 
in de gemeente niet op vaste tijdstippen wor
den gehouden, doch alleen wanneer voldoende 
onderwerpen zijn te behandelen, extra uitga
ven voor de gemeente voor presentiegelden ter 
zake van een te houden raadsvergadering- voor 
deze speciale aangelegenheid zoude medebren
gen, zoodat ook ten gevolge daarvan aan de 
gemeente financieele lasten worden opgelegd, 
die voorkomen kunnen worden, indien de 
Raad, woals bij het raadsbesluit is geschied, 
de noodige machtiging aan Burgemeester en 
Vvethouders verleent tot opname van kasgel
den; dat voorts het in de practijk regel is, 
dat iedere instelling, die de gemeente gelden 
Yerstrekt op een raadsbeslui t a ls het bestre
clene, zich v66r de storting der gelden ove1·
t ui gt of door die storting niet wo1·dt overschre .. 
den het in het raadsbeslui t genoemde maxi
mum op te nemen bedrag, zoodat naar de 
meening van den R aad hierdoor het p legen 

van fraude, op eene wijze a ls Ged. Staten· zich 
voorstell en, wordt buiten gesloten; dat Ged. 
Staten we! goedkeur ing hebben verleern,l aan 
een gel ijksoortig besluit van den Raad der 
gemeente Utrecht, waardoor eene ongelijke be
handel ing van gemeenten in eene provincie 
ontstaat; 

0. dat het in het algemeen in het geldelijk 
belang der gemeente is te achten, dat in een 
raadsbesluit tot het aangaan van eene geld
leening naam en woonplaats van den geld
schieter worden opgenomen, om het p legen 
van fraude te voorkomen ; 

dat slechts bijzondere omstandigheden af
wijking van dezen regel wettigen; 

dat het door den gemeenteraad van Soest 
aangevoerde geen grond voor zoodanige afwij 
king oplevert; 

Gez ien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

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

13 Nove,nber 1930. WET tot wijziging en 
verhooging van de begrooting van inkom
sten en uitgaven van het Leeningfonds 
1914 voor het dienstjaar 1930. S. 420. 

13 Nove,nber 1930. WET, houdende nadere 
wijzig ing en aanvulling van de J avasche 
Bank·wet 1922. S. 421. 

Wij WILHELMI A, enz .... doen te we ten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het gewenscht is, de J avasche Bankwet 
1922 te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State enz. 
Art. 1. a. Artikel 15 der Javasche B ank

wet 1922 wordt gelezen a ls volgt: 
B etaalbaarheid van de bankbiljetten. 

Art. 15 . 1. De bankbiljetten der Bank zijn, 
behoudens het bepaalde bij het vierde lid , 
dagelijks op de door de Directie vastgestelde 
uren bij het hoofdkantoor der Bank en bij 
hare agentschappen op vertoon betaalbaar, 
met uitzondering van de dagen door den Gou
verneur-Generaal aan te wijzen. 

2. De betaling bij de agentschappen kan 
echter worden uitgesteld, totdat betaalmidde
len van het hoofdkantoor kunnen zijn ontvan
gen. 

3. De Gouverneur-Generaal kan de Bank 
ontheffen van de verplichting tot betaling 
van hare bankbiljetten bij door hem aan te · 
wijzen agentschappen. 

4. De Bank is bevoegd om aan dengene, 
die bankbiljetten tot een hooger bedrag dan 
f 1650 ter· betaling aanbiedt, in de plaats 
daarvan goud in baren of buitenlandsche gou
den muntspecien op den voet van f 1653.44 
per K. G. fijn voor baren en tot hiermede 
overeenkomende prijzen voor gouden munt
specien ter beschikking te stellen. 

5. De bankbiljetten zijn vrijgesteld van ze
gelrech t. 
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b. Artikel 16, eerste lid, der Javasche 
Bankwet 1922 wordt gelezen als volgt: 
. 1.. De_ houder van een bankbiljet der Bank 
1s u1tslu_1ten~ gerechtigd om de betaling van 
de_ daarm mtgedrukte geldsom met ina:chtne
mmg van het bepaalde bij artikel 15 van de 
Bank te vorderen. 

c. Artikel 17, eerste lid, der Javasche 
Bankwet 1922 wordt gelezen als volgt: 

1. Ingeval ~.an oorlog of dreigend oorlogs
gevaar kan b1J ordonnantie de verplichting 
~an de Bank tot betaling van hare bankbil
Jetten, omschreven in artikel 16 dezer wet, 
worden opgeschort. 

d. In artikel 28, tweede lid, der Javasche 
Bankwet 1922 vervallen de woorden: ,,terwijl 
een - eveneens door den Gouverneur-Gene
rnal te bepal en - gedeelte daarvan moet be
taan uit munten, welke tot ieder bedrag 

wettig betaalmiddel zijn". 
2. Deze wet tre~dt in werking met ingang 

nm den dag na d1en harer afkondiging. 
Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 13den 

November 1930. 
WILHELMINA. 

De Alinister van Kolonii!n, De Graaf f. 
(Uitgeg. 27 November 1930.) 

14 November 1930. BESLUIT bepalende de 
bekendmaking in het Staaisblad van het 
protocol van Geneve nopens den chemi
schen en bacteriologischen oorlog van 17 
J uni 1925 (Staatsblad 1930, n°. 345) . 

. 422. 

Wij WILHELMINA, enz.; 

Gezien de Wet van 31 Juli 1930 (Staat•
blad n°. 345) , houdende goedkeuring van het 
JJt·otocol nopens den chemischen en bacterio
logischen oorlog van 17 J uni 1925, van we! k 
protocol een afdruk en eene vertaling bij dit 
Besluit zijn gevoegd; 1 

Overwegende, dat Onze akte van bekrachti
g i ng van dat protocol op 31 October 1930 te 
Parijs is nedergelegd en dat bij die bekrachti
gin_g het voorbehoud is gemaakt, bedoeld in 
art,kel 2 van genoemde Wet te weten dat 
dit protocol, voor zooveel den chemi~chen 
oorlo~ betreft, va~ rechtswege zal ophouden 
verplichtend te ztJn voor de ederlandsche 
Regeer ini!' tege_1;1over iederen vijandelijken 

taat, w1ens str11dmacht of wiens bondgenoo
ten de in het protocol nedergelegde verbods, 
be pal I ngen met zouden eerbiedigen; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 8sten Novem
ber 1930, Directie van het Protocol, n°. 34761; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd protocol , alsmede de vertaling 

daarvan, te doen bekend maken door de plaat. 
smg van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen-

1 Hierna is alleen de Nederlandsche tekst op
geuomen. Zie voor de Fransche en Engel8che 
tekst Staatsblad 1930, no. 345. 

ten van Algemeen Be tuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 14den ovember 1930. 
WILHELMINA. 

De M inister van Buitenlanthiche Zaken 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. ' 

( Uitgeg. 4 Decem be,· 1930.) 

V erta lin, 

PROTOCOJ.. 
DE O DERGETEEKENDE GEVOLMACH

TIGDE , in naatn van hu.nne respectieve 
Regeeringen, 

Overwegende, dat het gebruik in den oor
log van verstikkende, vergiftige of dergelijke 
gass~n, evenal van alle overeenkomstige 
vloe1stoffen, vaste stoffen of procedes, terecht 
door de openbare meening van de beschaafde 
wereld veroordeeld is geworden, 

O_verwegende, dat het verbod van dit ge
brmk nee1:gelegd is in verdragen, waarbij de 
meerderhetd van de Mogendheden der ge
heele wereld partij is, 

Teneinde dit verbod algemeen te doen er
kennen als dee] uitmakende van het volken
recht, welk verbod zoowel voor het geweten 
als voor de handelingen der volkeren zal gel
clen; 

Verklarcn: 
Dat de Hooge Verdragsluitende Partijen, 

voorzoover zij nog niet partij zijn bij verdra
gen, die di t gebru ik vei·bieden, clit verbod er
kennen, erin toestemmen dit verbod uit te 
strekken tot het gebruik van bacteriologische 
oorlogsmiddelen en overeenkomen zich ten 
opzichte van elkancler gebonden te achten 
aan de bepalingen van deze verklaring. 

De Hooge Verdragsluitende Partijen zullen 
alle pogingen aanwenden om de andere Sta
ten tot toetreding tot dit Protocol te bewo
gen. Van deze toetreding zal worden kennis 
gegeven aan de R egeer ing van de Fransche 
R epubl iek, en door deze aan al le Mogendhe
den, die het Protocol hebben onderteekend of 
daartoe zijn toegetreden. De toetreding zal 
van kracht worden met ingang van den dag 
van de mededeeling e1·van door de Regeering 
van de Fran che Republiek. 

Di t Protocol, waarvan de Fransche en de 
Engel che tekst beide als authentiek zullen 
gelden , zal zoo spoedig mogelijk worden be
krac!Uigd. H t zal de dagteekening dragen 
van heden. 

De bekrachtigingen van dit Protocol zullen 
worden toegezonden aan de Regeering van 
de Fra nsche Republiek, die van de nederleg
ging zal kennisgeven aan de Mogendheden, 
die het Protocol hebben onderteekend of daar
toe zijn toegetl'eden. 

De oorkonden van bekrachtig ing of van 
toetreding zullen blijven berusten in het ar
chief van de R egeering van de Fransche Re
publiek. 

Dit Protoco l zal in werking treden voor 
iedere onderteekenende Mogendheid met ingang 
van den dag van de nederlegging van haar 
behachtiging en van dit tijdstip af zal deze 
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)1ogendheid gebonden zijn tegenove1· de an
dere Mogendheden, die reeds hare bekrachti
g ing hebben nedergelegd. 

TEN BLIJKE WAARVAN de Gevolmach
tigden <li t P rotocol hebben onder teekend. 

GEDAAN te Geneve, in een enkel exem
plaar, den zeventienden Juni negentienhon
cl erd v ijf en twint ig . 

( V ol gen de ondert eekeningen.) 

17 Rovember 1930. ARREST van den H oogen 
R aad. (Arbeidswet art. 83.) 

Art. 83 hd 6 der Arbeidswet 1919 heeft 
blijkens de · geschiedenis van de totstand
koming van deze bepaling de strekking om 
een bevredigende voorziening t e treffen 
voor gevallen, waarin onmiddellijk moet 
worden gehandelcl, zooals bij r ampen, ver
keersstoornissen , plotselinge ziektegeval
len, enz ., wanneer tijd om de noodige 
,ergunning t ot afwijking van de wet t e 
,erkrijgen in den regel ontbreekt, in welke 
gevallen niet a ltijd met vrucht een beroep 
op overmacht zal kunnen worden gedaan, 
doch niettemin een overtreding niet straf
baar wordt gea cht, wanneer zij achteraf 
onder de gegeven omstandigheden als ge

_rech tvaardigd is t e beschouwen. 
In de Toelichting op de voorgestelde be

paling wordt ook wel gesproken van het 
afwijken van een wet sbepaling, waarvan 
d e wet geen vrij st elling k ent, doch ook voor 
die gevallen geldt, dat onmiddellijk moet 
worden geha ndeld. 

Zulk een geval h eeft zich hier niet voor
g_~daan en van een onverw:ijlde - d . i . 
tvdens of na h et plegen van het feit - ge
dane mededeeling aan de Arbeidsinsp ectie 
is dan ook geen sprake. 
~ u reeds om deze reden a rt. 83 Ii d 6 der 

Arbeidswet niet toepasselijk was, kan de 
naag of genoemde bepaling ook betrek
king kan hebben op het verrichten van 
a rbeid door kinderen beneden de 14 jaar 
- de Toelichting tot de voorgest elde be
paling spreek t van het langer of op andere 
t ij den werken - , bniten onderzoek blijven , 
terw:ijl de vraag, of onder de ge"even om
s t anclighedcn de over t reding a l~ gerech t
vaardigd waR t e beschouwen, niet aan de 
orde kon komen . 

(Anders de Adv.-Gen.: I. c . doet zich het 
geval voor, da t afgeweken moet kunnen 
worden v . e . wet sbepaling , waarvan de 
wet geen vrij&t elling k ent. De ,,onverwijlde" 
kellllisgeving kan ook kor t v66r bet ge
beuren geschieden. De vraag of de over
tredin_g on_der omstandigheden ~Is gerecht
vaa rd1gd 1s t e beschouwen, moet beant
woord worden door den feitelijken rechter . 
Deze kon i. c . zeker tot bevestigende be
antwoording dier vraag komen.) 

Op het be roep van den Offic ie ,· van Justit ie 
b ij de Arr. -R ech tban k te 's-Gravenhage, requi 
rant Yan cassatie tegen een vonnis van gemel
de R ech tba nk van 5 Juni 1930, waa rbij in 
hooge r beroep is bevestigd een door het K a n-

tongerecht te ' s-Gra venhage op 28 November 
1929 (N. J . 1930, bi z. 426, R ed.) geda ne ui t
spraak, bij welke de gerequireerden F . H. en 
S. H. H ., zich noemende en schrijvende H. H., 
beiden directeur van een tooneelgezel schap, 
ter zake van hetgeen hun was ten laste ge
legd, van alle rechtsvervolg ing zijn on ts lagen. 
(Gepleit voor gerequi reerden door l\fr. J . H. 
G. Bekker te 's-Gravenhage. ) 

Conclusie van den Adv. -Gen. van Lie r . 

Bij de opvoer ing van de operette Friederike 
door het tooneelgezelschap van de gerequi 
reerden hebben in de eerste a kte een 5-ta l 
kinderen beneden 14 jaar eenige oogenblikken 
medegewerkt. Di t heeft aanleiding gegeven 
tot het verbaliseeren van gerequireerden we
gens overtreding van a rt. 9 der Arbeidswet 
1919. 

De Kantonrechter alh ier verklaarde bewe
zen : ,,dat verdachten te 's-Gravenhage op 16 
Juli 1929 des namiddags omstreeks 8.20 uu r, 
a ls hoofden en bestuurders van een onderne
ming tot het geven va n tooneelvoorste ll ingen, 
niet hebben gezorg d , da t in die onderneming, 
bij de opvoering van het zangspel ,,Friede
rike", in het Gebouw van Kunsten en Weten
schappen te ' s-Gravenhage, geen a rbe id we rcl 
verrich t in strijd met de bepalingen va n de 
A rbe idswet 1919, en dat toen a ldaa r door de 
bij dagvaarding genoemde pe rsonen, di e nog 
geen 14 jaar oud waren, arbe id werd verr ich t. 
bestaande in het cloen van eenige .passen ten 
tooneele en door geknield liggen gedurende 
een vijfta l minuten, om daarna weder achte r 
de couli ssen te verdwijnen". 

Verder werd .door den K antonrech ter over
wogen : ,, cl at het met ingestudeerde passen ten 
too nee le verschij nen, het ingestudeerd knielen 
en het ingestudeerd verdwijnen van de bij dag
vaarding genoemde personen, niet anders kan 
worden beschouwd dan te zijn werkzaamheden 
(derhalve arbeid ) in voormelde tooneelonde r
nem1ng, 

en ten aa nzi en van de strafbaarhe id va n het 
als bewezen aangenomene: 

,,dat ter terech tz itting namens verdach ten 
door hun gemacht igde is verkl aard, dat, ter 
voldoening aan het bepaalde bij art. 83 lid 6 
der Arbeidswet 1919, door den tweeden ve r
dach te aan de Arbeidsinspectie te 's-Graven
h age is kennis gegeven, da t bij de door hun 
onderneming op 16 Juli 1929 te geven op voe
ring van het zangspe l ,,Friederike" , een vij f
tal kinderen, beneden den leeftijd van 14 jaa ,· 
zouden optreden ; 

dat deze verkla ri ng door den getui ge Alst 
n iet is gelogenstraft; 

dat toch ui t <li ens verk lar ing blij kt , dat de 
Arbeidsinspectie van het te gebeuren fe it op 
de hoogte was geste l d en zulks door de han
del ingen van den tweeden verdach te, als hoofd 
en bestuurder va n de bij dagvaarcling bedoel de 
onderneming; 

dat derhalve door deze beide niet met e lka n
der strijdige verkla ringen is komen vast te 
staan, dat de Arbeidsinspectie onverwijld van 
het te plegen stra fbare fe i t namens of door de 
hoofden en bestuurders der ondernemi ng, heeft 
kennis genomen; 
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ten aanzien van de vraag of de door ver
dachten in voege omschreven gepleegde over
treding van art. 74 juncto art. 9 der Arbeids
wet 1919, strafbaar gesteld bij art. 83 lid 1 
dier wet, ten deze naar onze overtuiging, in 
het onderhavige geval, onder de gegeven om• 
standigheden al clan niet als gerechtvaard igd 
is te beschouwen; 

dat die vraag in bevestigenden zin door Ons 
wordt beantwoord, op grond: 

dat de telastc gelegde kinderarbeid een on
misbaar ornament was van het door Friede
rike gezongen he illied aan de lente, teneincle 
reeds bij den aanvang cler opvoering het pu
bl iek te doordringen van de bekoring, uit
gaande van de kinclerlijke I iefde tot de ont
wakencle natuur, een van de hoofclkenmerken 
van den tijcl, waarin Goethe's je11gdliefde 
speelt; 

clat zooclanige, het publiek pakkencle mo
menten ten tooneele, clienen het algemeen 
belang; 

clat voorts het geclurende enkele minuten in 
den vroegen avond, als betoovercl door Friede
rike's zang, geknield liggen, niet kan schaden 
het kinderlichaam noch de kinderziel; 

clat derhalve het bewezen verklaarde fe it, 
ingevolge art. 83 lid 6 der Arbeiclswet 1919, 
niet strafbaar is en verdachten te dier zake 
van alle rechtsvervolging behooren te worclen 
ontsl agen." 

Gerequireerden werden diensvolgens van alle 
rechtsvervolging ter zake ontslagen. In hooger 
beroep v!)reenigde de R echtbank zich met de 
zienswijze van den Kantonrechter en bevestig
de diens vonnis. De Heer requirant komt nu 
tegen cleze uitspraak op en stelt als midclel 
van ea satie: Schencling van art. 352 Sv. en 
de artt. 9, 74, 83 lid 1 en lid 6 cler Arbeicls
wet 1919. In de toelichtencle schriftuur wordt 
aangevoerd , dat allerminst is komen vast to 
staan, dat het algemeen belang door clerge
lij ke vertooningen ged iend w01·dt en clat het 
niet de strekking is van art. 83 lid 6 cler Ar
beidswet 1919 om kinclerarbeicl onder wel ke 
omstancligheden ook, mogelijk te maken. 

De Kantonrechter en de Rechtbank hebben 
bet bewezen feit niet strafbaar geoordeeld in
gevolge het bepaal de bij J id 6 van art. 83 der 
Arbeidswet 1919, luiclencle: Niet strafbaar is 
een bij het eer&te lid strafbaar gesteld feit, in
dien het oncler de gegeven omstancligheclen 
als gerechtvaard igd is te beschouwen en on
verwij ld door of namens het hoofd of den be
stuurder der onclerneming wordt meclegecleelcl 
aan het districtshoofd. 

Lid 6 kreeg zijn tegenwoorclige redactie tij 
dens de herz iening van de Arbeiclswet in 1919 
tengevolge van een nota van wijzigingen {zie 
Bijl. Hanel . 2e Kamer 1918/19 n°. 408, 6.) 
In de Memorie van 'l'oelichting {Gemelde Bijl. 
n°. 408, 5 bl. 72) wordt de opneming cler be
paling aldus gemotivee~d: ;,In elke cinder
neming kunnen zich gevallen voordoen, waar
in naleving van de ontworpen wet in strijd 
zou zijn met het algemeen belang of met be
langen, die zoo groot zijn, dat bet belang cler 
wetsnaleving daar verre bij ten achter staat. 
Ram pen, verkeersstoornissen, plotsel ing zich 
voordoencle omvangrij ke cle fecten aan fabrieks-

inrichtingen, plotsel inge ziektegevallen, die 
onmiddellijke afgifte of berniding van genees
of verbandmidclelen eischen, het nemen van 
maatregelen tot afwending van· gevaren h\". 
van instorting van huizen, kunnen noodzake
lijk maken, clat !anger of op andere tijden 
wordt gewerkt clan de wet toe laat. 'l'ijd om de 
noodige vergunning tot afwijking van de wet 
te verkrijgen is in den regel niet beschikbaar; 
ook kan a fgeweken moeten worden van de 
wetsbepaling, waarvan de wet geen vrijstelling 
kent. Het zou in hooge mate onbillijk, ja zelfs 
in strijcl met het algemeen belang zijn, wets
overtrecling oncler zulke omstandigheden straf
baar te stellen. 'l'ot op zekere hoogte komt art. 
40. Sr. hieraan tegemoet. Verschillende geval
len zijn echter denkbaar, we] ke niet zijn terug 
te brengen tot het begrip ,,overmacht". Met 
het oog hierop is het nieuwe 6de lid van art. 
83 opgenomen. Een eenigsz ins mime omlijning 
van de gevallen, waarin overtrecling niet straf
baar behoort te zijn, kan hier n iet gemist 
worden. Tot misbruik zal dit niet le iden, wan
neer - zooals in het 6e lid van art. 83 ge
schiedt - aan het bedrijfshoofd alleen de kan 
op straffeloosheid worclt gegeven, wanneer hij 
onverwij ld aan het districtshoofd der arbeids
inspectie mededeeling doet van de overtreding. 
Elk geval zal op zich zelf moeten warden 
onderzocht. Is de overtreding naar het oordeel 
van het distri ctshoofd en van den rnchter on
der de gegeven omstandigheden niet gerecht
vaardigcl, clan zal bestraffing niet uitblijven." 

De wetgeve r is er alzoo van uitgegaan, daL 
huiten de gevall en van overmacht, zich 
gevallen kunnen voordoen, waarin redelijker
wijze een overtreding van de Arbeidswet niet 
gestraft behoort te worden, welke gevallen in 
de wet in een eenigsz ins ruime omschrijving 
zijn aangeduicl, terwijl elk geval op zich zelf 
beoorcleeld zal dienen te worden. De wetgever 
heeft zich tevens hierbij er rekenschap Yan 
gegeven, dat er zich omstandigheclen kunnen 
voordoen, waarin afgeweken moet kunnen 
warden van een wetsbepaling, waarvan de wet 
geen vrijstelling kent. Dit laatste komt hie1· 
in aanmerking. In a rt. 9 der Arbeiclswet 1919 
is verboden , clat een kind beneden 14 jaa r 
arbeicl verricht en vrijstelling van dit voor
~:chrift kan niet worden verleend. De Kanton
rechter had clerhalve een beslissing te geven. 
of in deze de overtrecling onder de gegeven 
omstandigheclen als gerechtvaarcl igd was te 
beschouwen, en of onverwijld door of namens 
de gerequireerden aan het clistriotshoofd cler 
arbeidsinspectie mecledeeling had plaats ge
had. W at dit laatste betreft, vordert de wet 
alleen ,,onverwijlde" kennisgeving, zoodat die 
zoowel kort voor als korten tij cl na het gebeu
ren kan ge ohieden. Nu blijkens de overwe
gingen feiielijk is beslist, dat de Arbeidsin
spectie van het te gebeuren fei t op de hoogte 
was en zulks door de handel ingen van den 
tweeden verdachte als hoofd en bestuurde1· 
van de bij de clagvaarding bedoelde ondeme
ming, blijft alleen nog de vraag of onclei- de 
gegeven omstandigheden het feit als gerecht
vaarcligd kon worden beschouwd. In zijn 
schriftuur merkt de Heer requirant op, dat 
het de strekking van art. 83 1 id 6 der Ar
beidswet 1919 niet is om kinderarbeid oncler 
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welke omstan<ligheden ook, mogelijk te ma
ken. In de aangevallen beslissing heb ik ech
ter een dergelijke algemeene uitspraak niet 
aangetroffen. Er is geoordeeld, dat in <lit bij
zondere geval omstandigheden aanwez ig wa
ren, waardoor het laten arbeid doen door de 
kinderen gerechtvaardigd was. De wetgever 
heeft gewild, dat elk geval op zich zelve be
oordeeld zou worden en ten onrechte trekt de 
Heer requirant uit de ten deze gegeven beslis
sing de conelusie, dat daardoor kinderarbeid 
onder welke omstandigheden ook mogel ijk zou 
zijn gemaakt. 

In het bestreden vonnis is aangenomen, dat 
de telaste gelegde kinderarbeid een onmisbaar 
ornament was van het door Friederike gezon
gen heillied aan de lente, ten einde reeds bij 
den aanvang der opvoering het publiek te 
doordringen van de bekoring, uitgaande van 
de kinderlijke liefde tot de ontwakende na
tuur, een van de hoofdkenmerken van den 
t,ijd, waarin Goethe's jeugdliefde speelt en 
dat zoodanige het publiek pakkende momenten 
ten tooneele, dienen het algemeen belang. Er 
is derhalve feitelijk beslist, dat het meewerken 
der kin<leren bij het heillied van de lente, on
misbaar was om dit pakkende moment tot zijn 
recht te doen komen. De bemerking in de 
schriftuur dat allerminst is komen vast te 
staan, dat het a lgemeen belang door derge
lijke vertooningen gediend wordt, acht ik niet 
jui~t. Bij de opvatting, waaraan de Kanton
rechter op gelukkige wijze uiting gaf in zijne 
uitspraak, was er alle reden het het publiek 
pakkende tooneel tot uiting brengende de kin
derlijke l iefde van de ontwakende natuur, te 
waardeeren als een tooneel dienend het alge
meen belang. Het onder deze omstandigheden 
Jaten meewerken door de kinderen zou all een 
clan niet gerechtvaardigd kunnen heeten, in: 
dien de door de kinderen verrichte arbeid 
voor hen sehadel ijk zou zijn. Ook dit is niet 
het geval geweest. Hieromtrent is overwogen, 
dat het gedurende enkele minuten in den vroe
gen avond, als betooverd door Friederike's 
zang geknield liggen, niet het kinderlichaam 
noeh de kinderziel kon sehaden. De reehter, 
aan wien het oordeel over de feiten toekomt, 
kon in deze omstandigheden tot het be luit 
komen, dat de medewerking van de kinderen 
als onmisbaar voor de opvoering en onseha
delijk voor de kinderen zelve gereehtvaardigd 
was en ik acht door deze bes! iss ing art. 83 
lid 6 Arbeidswet 1919 noch geschonden noch 
verkeerd toegepast. Overigens komt het mij 
voor, dat in cassatie niet onderzocht kan wor
clen, of omstancligheclen als in dezen zijn vast
gesteld, terecht aanleiding hebben gegeven 
om de overtreding gerechtvaardigd te aehten, 
en dat deze besli sing behoort aan den reeh
ter, wiens taak het is over de (~iten te oor
deelen. (Vergelijk Rb. Amsterdam 22 Mei 
1928, N. J. 1929, 24 betreffende de opera 
Madame Butterfly). Ik wijs in <lit ve1·band 
op de bepaling van art. 398 sub 9 Sv. Of de 
daar bedoelde ger inge beteekenis van het feit 
en de omstandigheden, waaronder het begaan 
is, aanleiding geven tot geen straftoepass ing, 
bl ijft geheel ter beslissing van den feitelijken 
reehter. 

Mij met de ingebrachte bezwaren niet kun-

nende vereenigen, cone! ucleer i k tot verwer
ping van het beroep. 

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

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij sehriftuur: (zie 
Canel. Adv.-Gen.); 

0. dat bij inleidencle dagvaarding aan de 
gerequireei·den is ten laste gelegd, dat zij te 
's-Gravenhage op 16 Juli 1929, des namiddags 
omstreeks 8.20 uur, a ls hoofclen en bestuur
de1·s van een onderneming tot het geven van 
tooneelvoorstellingen, in welke onclerneming 
op dat tijdstip in het Gebouw van Kunsten en 
,¥etensehappen, gelegen aan den Zwarteweg 
7, arbeid werd verricht, bestaande in het ma
ken van eenige passen en knielen op het too
neel door 1 °. C. A. H. de Vries, geboren 11 

ovember 1922, 2°. B. Prins, geboren 30 Juni 
1922, 3°. E. Cohen, geboren 8 Februari 1920, 
4°. G. Hummel, gel.,oren 30 Augustus 1919, 
5°. G. van Kam, geboren 23 Mei 1922, niet 
hebben gezorgd, dat gemelde arbeid door ge
noemde personen toen aldaar niet werd ver
richt, althans gemelde arbeid door genoemde 
personen op hun last hebben doen verrichten; 

0. dat bij het bevestigde vonnis is bewezen 
verklaard dat, enz. (zie Concl. Adv.-Gen.); 

0. dat de Kantonreehter <lit bewezen ver
klaarde feit niet strafbaar heeft geoordeeld op 
grond van het bepaalde bij art. 83 lid 6 cler 
Arbeidswet 1919, en wel omdat het feit onder 
de gegeven omstandigheden als gerechtvaar
digd was te beschouwen en hier ook aan het 
lot van genoemde wetsbepaling zou zijn vol -

daan; 
0. dat, wat <lit laatste punt betreft, in het 

vonnis is overwogen: ,,dat ter terechtzitting 
namens verdaehten door hun gemachtigde is 
verklaard, dat, enz. (z ie Cone!. Adv.-Gen.); 

0. dat tot toelichting van het cassatiemiddel 
is aangevoerd, dat het niet de strekki ng van 
art. 83 lid 6 cler Arbeidswet 1919 is om kin
derarbeid, onder welke omstand igheden ook, 
mogelijk te maken; 

0. dienaangaande en ambtshal ve: 
dat art. 83 lid 6 cler Arbeidswet 1919, blij

kens de gesehierlenis van de totstandkom ing 
van deze bepaling, de strekking heeft om c,en 
bevredigende voorziening te treffen voor ge
vallen, waarin onmiddellijk moet worden ge
handeld, zooals bij rampen, verkeersstoomis
sen, plotselinge ziektegevallen, enz., wanneer 
tijd om de noodige vergunning tot a fwij king 
van de wet te verkrijgen in den regel ont
breekt, in welke gevallen niet altijd met vrucht 
een beroep op overmacht zal kunnen worden 
gedaan, <loch niettemin een overtreding, straf
baar gesteld bij het eerste I id van genoemd 
artikel niet strafbaar wordt geacht, wanneer 
zij achteraf onder de gegeven omstandigheden 
als gerechtvaardigd is te beschouwen, mits 
dan onverwijld de aan het slot van art. 83 lid 
6 genoemde mededeeling wordt gedaan; dat 
in de Toeliehting op de voorgestelde bepaling 
ook we! wordt gesproken van het afwijken 
van een wetsbepaling, waarvan de wet geen 
vrij telling kent

1 
<loch ook voor die geva llen 

geldt hetgeen b1j de Toelichting is vooropge-
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steld , namelijk: dat onmidclellijk moet worclen 
rrehancleld; 
- clat zul k een geval zich hier n iet heeft voor
o•edaan en van een onverwijlde - dat is: 
tijclens of na bet plegen van bet feit - gedane 
medecleeling als aan bet slot van meergenoem
de bepal ing bedoeld dan ook geen sprake is; 
dat immers de Kantonrechter heeft vastge
steld dat reeds tevoren aan de Arbeidsinspec
tie ,~as medegedeeld , dat de overtreding zou 
worden gepleegd en bier dan ook - nu van 
omstandigheden als het invall en bij een plot
seling ziektegeval niet is gerept - mt den 
aard der zaak geruimen tijd tevoren bekend 
was, dat de genoemde. arbeid door de bij dag
vaard ing genoemde k1nderen zou warden ve1·
ri cht ; 

dat reeds om deze reden de Kan ton rechter 
den grond voor niet-strafbaarhe id van h.et ge
pleegde feit bij art. 83 lid 6 cler Arbe1dswet 
1919 genoemcl, niet van toepass ing had mogen 
verklaren, zooclat de vraag, of genoemde be 
paling ook betrekking kan bebben op bet ver
ricbi,en van arbe id door kinderen beneden den 
lee ftijcl van 14 jaar, - de Toelicbting tot de 
voorgestelde bepaling spreekt van _bet langer 
of op andere tijden werken -, bu1ten onder
zoek kan blijven, tenvijl de vraag, of onder 
de gegeven omstandigbeden de overtreding in 
den zin van art. 83 lid 6 voornoemd als ge
reohtvaarcli gd was te bescbouwen, niet aan de 
orcle kon komen; .. 

0. clat het vonnis der R echtbank, waarb1J 
het door den Kantonrechter gegeven ontslag 
van rechtsvervolging is bevestigd, mitsdien 
niet in stand kan blijven; 

Vernietigt het bestreclen vonnis, docb a ll een 
voorzoover daarbij is bevestigcl de beslissing 
van den K antonrechter dat het bewezene niet 
strafbaar is en de gerequireerden van · a li e 
rechtsvervolging zijn ontslagen; en 

R echtdoende ten principale krachtens art. 
105 R. 0 . : 

Vernietigt het door den Kantonrecbter ge
wezen vonnis op voormelde punten; 

0. dat het bewezenverkl aarde na te melden 
strafbaar feit oplevert en dat de gerequireer
rlen stra[baar zijn, omdat van eenigen grond 
voor uitsluiting der strafbaarbeicl niet is ge
bleken · 

Qua] iriceert bet bewezene ten aanzien van 
ieder der verdachten a ls: ,,het als hoofd of 
bestuurder van eene onderneming niet zorgen, 
clat in zijne onclerneming geen arbeid wordt 
verricb t in strij cl met het bij de Arbeidswet 
1919 bepaalde, gepleegd ten opzichte van vijf 
personen;" 

0. dat met na te noemen lichte straf voor 
clit ireval kan warden volstaan, omclat de ver
dachten een redelijke kans aanwezig kunnen 
bebben geacht, dat de recbter den groncl voor 
niet strafbaarheid van bet feit genoemd 111 

art. 83 1 id 6 der Arbeidswet 1919 bier van 
toepass ing zou acbten; 

Gezien de artt. 9, 74, 83 cler Arbeidswet 
1919, 23 en 62 Sr.; .. 
· Veroordeel t ieder der vcrdachten tot v1J f 

geldboeten elk van een gulden en een dag 
vervangende hechtenis voor el ke boete. 

(N. J.) 

18 November 1930. BESLUIT tot verlenging 
van de scborsing van het besluit van den 
Raad der gemeente Koudekerke d.d. 5 
M ei 1930, waarbij aan L . V erhage, al
daar, een bouwvergunning is verl eend. 
S. 423. 

Verlengd tot l ~i}J ei 1931. 

20 November 1930. BESLUIT tot wijziging 
van bet Koninklijk Besluit van 22 Oc
tober 1923 (Staatsblad n°. 489), zooals 
<lit is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
24 December 1925 (Staatsblad n° . 512), 
tot rangschikking onder het buitengewoon 
lager onderwijs van de scholen voor doof
stomme, blinde, zwakzinnige en slech t
hoorende kinderen, zoomede van de scho
len voor imbecillen en van de scbolen. 
verbonden aan gestichten , bedoeld in ar
t ikel 7 der wet van 27 April 1884 (Staats
blad n° . 96) , voor zwakzinnigen (idioten 
en imbecill en). S. 424. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs Kunsten en " 7etenscbappen van 17 
Septembe:· 1930, n°. 4384, Afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen; 

Overwegende, dat het wenschelijk is: 
1 °. aan Ons besluit van 22 October 1923 

(Staatsblad n°. 489), zooals dit is gewijzigd 
bij Ons besluit van 24 December 1925 (Staats
blad n°. 512), houdende rangschikking onder 
het buitcngewoon lager onderwijs van de daar
in genoemde soorten van scholen, uitbreiding 
te geven door daarin mede op te nemen de 
scbolen voor psychopathen en de scbolen voor 
lichamelijk gebrekkigen; 

2°. eenige bepalingen van Ons voornoemd 
besluit te wijzigen; 

Den R aad van State geboord, advies van 
28 October 1930, n°. 28 ; 

Gelet op bet nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 15 November 1930, n° . 
7290 , Afdeeling Lager Onderwijs Algemeen: 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. I. 1. De punt aan het slot van den 
titel van Ons besluit van 22 October 1923 
(Staatsblad n°. 489), zooals dit is gewijzigd 
bij Ons besluit van 24 December 1925 (Staats
blad n°. 512), wordt vervangen door eene 
komma en daaracbter worden gevoegd de 
woorden: alsmede van de scholen voor psy
cbopathen en van de scholen voor lichame
lijk gebrekkigen. 

2. In de overweging van Ons voornoemd 
besluit worden v66r de woorden: ,,eene voor
loopige uitvoering te geven" tusschengevoegd 
de woorden : alsmede tot de scbolen voor psy
chopatben en tot de scbolen voor lichamelijk 
gebrekkigen. 

Art. II. Ons besluit van 22 October 1923 
(Staatsblad n°. 489), zooals dit is gewijzigd 
bij Ons besluit van 24 December 1925 (Staats
blad n°. 512) , wordt aldus gewijzigd en aan
gevuld: 

1. In artikel 1 wordt de punt acbter het 
eerste lid vervangen door eene komma en 
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daara hter worden gevoegd de woorden: als
mede op de cholen, bestemd voor psychopa
!hen en op de scholen, bestemd voor lichame
lijk gebrekki gen. 

2. De punt achter het eerste lid van artikel 
4 wordt vervangcn door eene punt-komma, 
terwijl dit lid wordt aangevuld met de bepa
lingen: 

voor de scholen voor psychopathen in de ar
t ikelen 61b tot en met 61g; 

voor de soholen voor l iohamelijk gebrekki
gen in de artikelen 61i tot en met 61l. 

3. In het eerste lid van artikel 20 wordt 
voor: ,,de artikelen 31, 40, 48, 54 en 60" ge
lezen: de artikelen 31 , 40 , 48, 64, 60 , 61/ en 
61l. 

4. Achter artikel 61 worden ingevoegd de 
rnlgende bepalingen: 

HOOFDSTUK VI A. 

B epali11gcn ten behoeve van de srholen 
voor psychopathen . 

Art. 61a. De bepalingen, opgenomen in de 
artikelen 61b tot en met 61g, zijn uitsluitend 
van toepass in g op de scholen voor p ycho
pathen . 

A ,·t. 61b. 1. In de aanvangsklasse der scho
len worden de leorlingen zonder machtiging 
van den inspecteur niet toegelaten, voordat 
zij den 1 eftijd van zes jaren hebben bereikt. 

2. Leerlingen, die den leeftijd van vijf
tien jaren hebben bereikt, mogen niet clan na 
bekomen machtiging van den inspecteur de 
school bezoeken. 

Art. 61c. 1. Voordat een leerling tot de 
school wordt toegelaten, wordt hij onderzocht 
door het hoofd der school , voor welke toela
ting wo,·dt verlangd, en door een geneesheer, 
die met het onderzoek van psychopathen ver
trouw<l is. 

Van het onderzoek wordt een gemeenschap
pelijk rapport opgesteld, dat aan het bestunr 
wordt gezonden. 

2. De inspecteur is bevoegd het onderzoek 
bij te wonen. 

3. De gedu rende de Iaatste drie jaren uit
gebrachte rapporten, bedoeld in het eerste lid, 
moeten aan den inspecteur op zijne aanvrage 
worden getoond. 

4. \Vanneer de inspecteur van oordeel is, 
clat het onderzoek niet voldoet aan de daaraan 
,iaar bill ijkheid te stellen eischen, treedt hij 
omtrent rle aan te brengen wijzigini:ren in 
overleg met het bestuur. Indien hierbij geen 
overeenstemm ing wordt verkregen, kan de in
specteur de bes] issing van den Minister in
roepen. Het bestuur is gehouden zich naar 
<leze b sl is ing te gedragen . 

Art. 61d. Het leerplan der school moet ten 
minste omvatten de vakken, genoemd in a,•_ 
tikel 2 de,· wet ondcr a tot en met k en , .. 

Art. 61e. De bijdrnge van het Rijk, bedoeld 
in artikel 4, wordt niet verstrekt ten behoeve 
van eene school , waarvan het aantal leerlin
.i:ren, berekend naar den maatstaf van artikel 
3. derde en vierde lid, minder bedraagt 
clan 24. 

.<lrt. 61/. 1. Het hoofd der school wordt bij
gestaan rloo,· ten minste een onderwijze1·, wan
neer het aanta l leer! ingen mincler clan 35 be-

ckaagt; door ten minste twee onderwijzers, 
wanneer het aantal leerlingen 36 of meer, 
doch minder dan 55 bedraagt. Voor elk acht
tiental leerlingen boven 54 wordt een onder
wijzer meer vereischt. Is het aantal leer! ingen 
boven 54 niet door 18 deelbaar, clan wordt 
het overblijvende dee! als een achttiental aan
gemerkt. 

2. De vaststell ing van het aantal leerlin
gen geschiedt naar de voorschriften van het 
de rde e n vierde lid van n.rtikel 8. 

3. Onder de onderwijzers, in het eerste I id 
bedoeld, zij n niet begrepen zij, die uitsluitend 
bela t zijn met het geven van onderwijs in een 
der vakken, in artikel 2 der wet vermeld 
onder h, i, j, k en r, of in een Yak, niet ge
noemd in artikel 61d van dit besluit, clan we! 
in meer clan een van deze vakken. 

4. Van de in dit artikel gestelde eischen 
kan Onze Minister vrijstelling verleenen. 

A:rt. 61g. 1. In elk schoolgebouw of in de 
nabijheid daarvan moeten afzonderlijke Io
kalen voor handena rbeid en voor lichaams
oefening aanwezig zijn. 

2. Van de in het vorige I id ge telde eischen 
lrnri Onze Minister vrijstelling verleenen . 

HOOFDSTUK VI B. 

B epal in gen ten belwe,;e ,van de scholen 
voor lichantelij k gebrekkigen. 

Art. 61h. De bepalingen. opgenomen in de 
artikelen 61i tot en met 61m, zijn uitsluitend 
van toepass ing op de scholen voor lichamelijk 
gebrekkigen. 

A,·t. 61i. 1. In de aanvangsklasse der scho
len worden de leerlingen zonder machtiging 
van den inspecteur niet toegelaten, voordat 
zij den leeftijd van zes jaren hebben bereikt. 

2. Leerlingen, die den leeftijd van vijftien 
jaren hebben bereikt, mogen niet dan na be
komen machti ging van den inspecteur de 
school bezoeken. 

Art. 61j. Het le rplan de,· school moet ten 
minste omvatten de vakken, genoemd in ar
t ikel 2 der wet onder a tot en met i, k en r. 

Art. 61k. 1. De bijdrage van het R ijk, be
doel cl in artikel 4, wordt niet verstrekt ten be
hoeve van eene school , waarvan het aantal 
leerlingen, berekend naar den maatstaf van 
artikel 3, derde en vierde lid, minder be
draagt clan 24. 

2. Van den in het eerste I id gestelden eisch 
kan Onze Minister voor eon of meer jaren 
vrijstell ing verleenen. 

A,·t . 61l. 1. Het hoofd der school wordt bij
gestaan door ten minste eon onderwijzer, wan
nee ,· het aantal leerlingen minder clan 31 be
drnagt; door ten minste twee 011derwijzers, 
wanneer het aantal leerlingen 31 of meer, 
doch minder clan 46 bedraagt. Voor elk vijf
tiental leerlingen boven 45 wordt een onder-

1 wijzer meer vereischt. I s het aantal leer! in
gen boven 45 niet door 16 deelbaar, dan 
wordt het overblijvende dee! al een vijftien
tal aangemerkt. 

2. De vaststelling van het aantal . Jeerlin
gen gesch iedt naar de voorschriften van het 
derde en vierde lid van arti kel 3. 

3. Onder de onderwijzer , in het eerste lid 
bedoeld , zijn niet begrepen zij, die uitsluitend 
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belast zijn met het geven van onderwijs in 
ecn cler vakken, in artikel 2 cler wet vermeld 
oncler h, i, k en r, of in een vak, niet ge
noemd in artikel 61j van dit besluit, dan wel 
in meer clan een van cleze vakken. 

4. Van de in dit artikel gestelcle eischen 
kan Onze Minister vrijstelling verleenen. 

A,·t. 61m. Indien aan de school ook onder
wijs wordt gegeven in twee of meer der vak
ken Fransche taal, Duitsche taal, Engelsche 
taal, Wiskuncle en H andelskennis, kan, den 
Onclerwijsraacl gehoord, de in het eerste lid 
rnn artikel 20 bedoelde vergoeding worden 
-verhoogd met het bedrag van de verplichte 
jaarwedde of wedde van een onderwijzer bo
vcn het in dat lid bedoelde aantal. 

Art. III. Ons besluit van 22 October 1923 
(Staatsblad n°. 489), zooals dit is gewijzigd 
bij Ons besluit van 24 December 1925 (Staats
blad n°. 512), wordt aid us gewijzigd : 

1. Aan artikel 5 wordt een nieuw eerste 
lid toegevoegd, dat als volgt luidt: 

1. Tot de in dit besluit bedoelde scholen 
mogen slechts worden toegelaten kinderen, die 
wegens ziels- of lichaamsgebreken niet in 
staat zijn geregeld en met vrucht het gewone 
onderwijs te volgen of wier gedrag het nood
zakelijk maakt hun buitengewoon onderwijs 
te cloen geven. 

"Lid 1 worclt lid 2. 
Lid 2 wordt lid 3. 
2. Achter artikel 5 wordt ingevoegd de 

volgende bepaling: 
Art. 5bis. Van de verplichting voor de 

leerlingen om aan het onderwijs in alle vak
ken der school dee! te nemen kan de inspec
teur vrijstelling verleenen. 

3. In den eersten volzin van artikel 10 
worden de woorden: ,,voor een proeftijd" ver
vangen door: met of voor een proeftijd. 

4. In den eersten volzin van het eerste lid 
van artikel 11 worden de woorden: ,,de man
nelijke onderwijzers" vervangen door: de vast
aangestelde mannelijke oncterwijzers. 

De tweede volzin wordt gelezen als volgt: 
Wanneer dit laatste het geval is, moeten zij 
- behalve degenen, die werkzaam zijn aan 
scholen voor lichamelijk gebrekkigen - tevens 
in het bezit zijn van eene akte van bekwaam
heid voor het geven van onderwijs in de gym
nastiek, de bevoegdheid bezitten tot het geven 
van onderwijs in de vrije- en orde-oefeningen 
der gymnastiek of in de lichamelijke oefening, 
of in het bezit zijn van een getuigschrift, be
cloelcl in het derde lid van artikel 209 der 
wet. 

Het tweede lid van artikel 11 wordt ge
lezen als volgt: 

2. De mannelijke onclerwijzers, die voor de 
tijdelijke waarneming van eene betrekking 
zijn aangesteld, en die, bedoeld in het tweede 
lid van artikel 48 en in het eerste lid van 
artikel 60, alsmede de onderwijzeressen, moe
ten in het bezit zijn van eene der akten van 
bekwaamheid, bedoeld in de artikelen 134 en 
135 der wet, of in het bezit van de akte van 
bekwaamheid, bedoeld in artikel 77, onder a, 
cler wet van 1878. Wanneer dit laatste het 
geval is, moeten zij, voor zoover het vastaan
gestelde leerkrnchten betreft - behalve de
genen, die werkzaam zijn aan scholen voor 

lichamelijk geb1·ekkigen - tevens in het be
zit zijn van eene akte van bek,vaamheid, eene 
bevoegdheid, of een getuigschrift, als bedoeld 
in den laatsten volzin van het eerste lid. 

In het vijfde lid van artikel 11 wordt ach
ter ,,Groningen" eene komma geplaatst en 
word en de woorden: ,,en Arnhem" vervangen 
door: Arnhem en Schiedam. 

5. In artikel 13 worden in den aanhef en 
onder b de woorden: ,, voor een proeftijd" ve1·
vangen door: met of voor een proeftijd. 

In artikel 13, onder d, worden de woorden: 
,,als zoodanig bedraagt" vervangen door: als 
zoodanig niet minder bedraagt dan. 

6. In het eerste lid van artikel 14 worden 
de woorden: ,,der onderwijzers'' vervangen 
door: der hoof den en onderwijzers. 

7. In het eerste lid van artikel 20 wordt 
de komma achter het cijfer 13 vervangen 
door een punt, terwijl de daarachter volgende 
woorden worden vervangen door den zin: 
Mede vergoedt het Rijk de in artikel 13 
voorgeschreven minimum-wedde van hem, die 
door eene aanstell ing met of voor een proef
tijd, en de wedde van hem, die door eene 
tijdelijke aanstelling in de plaats treedt van 
eene verplichte leerkracht. 

Aan het in voorgaanden zin gewijzigde eerste 
lid wordt toegevoegd: In gevallen van buiten
gewone toeneming van het aantal leerlingen, 
kan, den Onderwijsraad gehoord, de hiervoren 
bedoelde vergoeding voor een . jaar of voor 
een gedeelte van een jaar worden verleend 
voor een of meer onderwijzers boven het daar 
bedoeld aantal. 

Het vierde lid van artikel 20 wordt gelezen 
als volgt: Bij de toepassing van het tweede 
1 id van dit artikel wordt het aantal leerlin
gen vastgesteld op het gemiddeld aantal der 
kinderen, die op 16 Maart, 16 Juni, 16 Sep
tember en 16 December van het jaar, waar
voor de bijdrage strekt, als werkelijk school
gaande bekend staan. Waar deze maatstaf 
tengevolge van het tijdstip van oprichting 
van de school niet kan worden gebruikt, wordt 
het aantal lee r! ingen vastgesteld op het ge
middelde van de tellingen op zooveel van 
deze teldagen a ls mogelijk is en van de tel
ling op den laatsten dag der maand, volgende 
op die, waarin de school geopend is. 

8. In het tweede lid van artikel 25 wordt 
in plaats van: ,,als is aangegeven in het 
tweede lid van artikel 20" gelezen: als is 
aangegeven in het tweede en vierde lid van 
artikel 20. 

In den eersten volzin van het derde lid van 
arti kel 25 worden de woorden: ,,der onder-

1 wijzers of friibelonderwijzers" vervangen door: 
der vast aangestelde hoofden of onderwijzers. 

De laatste volzin van dit lid wordt als volgt 
gelezen: Deze vergoeding wordt tot een zoo
danig bedrag uitgekeerd, dat het bestuur der 
bijzondere school in staat is dezelfde verhoo
ging aan de jaarwedden van het vastaange
steld hoofd en der vastaangestelde onderwij
zers zijner school toe te voegen, als het hoofd 
of de hoofden en de onderwijzers der gemeen
tel ijke school of scholen genieten. 

H et zesde lid van artikel 25 wordt gelezen 
als volgt: · 

·6. Bij de berekening· van de in het vierde 
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lid van dit artikel genoemde aantallen leer
lingen zijn het derde en vierde lid van ar
tikel 3 van toepassing. 

9. In het derde lid van artikel 31 verval
l en de woorden: ,,en tweede". 

Na het zevende lid van dit artikel wordt 
een nieuw achtste lid ingevoegd, luidende als 
volgt: 8. De vaststelling van het aantal leer-
1 ingen der klasse, bedoeld in het tweede lid 
van artikel 28, geschiedt op dezelfde wijze 
a ls voor de overige klassen der school is be
paald. 

Het achtste lid wordt negende lid. 
10. Artikel 34 wordt gelezen als volgt: Bij 

de vaststelling van het sal.aris komt als dienst
t ijd mede in aanmerking de tijd, doorgebracht 
als leeraar aan eene inrichting voor middel
baar en hooger onderwijs. 

11. In het derde lid van artikel 40 verval
len de woorden ,,en tweede". 

12. In het eerste lid van artikel 45 wmdt 
tusschen de woorden ,,scholen" en ,,worden" 
ingevoegd: en in de klassen, bedoeld in het 
tweede lid van artikel 48. 

13. In het vierde lid van artikel 48 wordt 
de punt aan het einde vervangen door eene 
komma en wordt aan dit lid toegevoegd: ten
zij het aantal dezer leerlingen minder be
draagt dan 10. 

In het zesde lid worden de woorden: ,,in 
een of meer van deze vakken" vervangen 
door: in meer dan een van deze vakken. 

14. Aan artikel 54 wordt een nieuw derde 
lid toegevoegd, luidende als volgt: 3. Onder 
de onderwijzers, in het eerste lid bedoeld, zijn 
niet begrepen zij, ct1e uitsluitend belast zijn 
met het geven van onderwijs in een der vak
ken, in ai·tikel 2 der wet vermeld onder i, j 
en k, of in een vak, niet genoemd in artikel 
52 van dit besluit, dan we! in meer dan een 
van deze vakken. 

Het derde lid wo1·dt vierde lid. 
15. Aan artikel 60 wordt een nieuw derde 

l id toegevoegd, luidende als volgt: 3. Onder 
de ondenvijzers, in het eerste lia bedoeld, zijn 
niet begrepen zij, die als vakonderwijzer be
noemd zijn. 

Het derde lid wordt vierde lid. 
Art. IV. Dit besluit treedt in werking met 

ingang van 1 J anuari 1931. 
Onze Minister van onderwijs, Kunsten en 

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

Het Loo, den 20sten November 1930. 
WILHELMINA. 

D e Minis ter van Onde,·wijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. Te 1· p s t r a. 
(Uitgeg. 25 November 1930.) 

20 November 1930. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet M. 0. art. 36quater.) 

Dit art. eischt niet dat bovenbedoelde 
overeenkomst met het Rijk zelf is gesloten·. 
Ten deze staat vast dat de gemeente Oude 

3190. 

Tonge jaarlijks aan de gemeente Middel
harnis, krachtens tusschen deze gemeenten 
gesloten overeenkomst een tegemoetkoming 
betaalt in de kosten van de Rijks Hoogere 
Burgerschool te Middelharnis, welke tege
moetkoming Oude Tonge aan het Rijk ver
leent. Dan is echter aan bovengenoemde 
voorwaarden voldaan. De bedoeling van 
het voorschrift zou niet tot haar recht 
komen, indien de gemeente Oude Tonge, 
die zich offers ten behoeve van de Rijks
school heeft getroost, gelijk gesteld werd 
met de gemeenten, die z1ch aan de Rijks-

. scholen niet gelegen lieten liggen en zelfs 
bij die gemeenten zou zijn achtergesteld, 
indien moet worden aangenomen, dat, ook 
na de invoering van genoemd art. 36quate,· 
de contractueele verplichting van Oude 
Tonge tegenover Middelharnis is blijven 
voortbestaan, wat de Staaj; bl~jkbaar heeft 
aangenomen, nu hij ,,uit billijkheid" het 
door hem van Oude Tonge gevorderd be
drag (ruim f 11,000} met het door Oude 
Tonge reeds aan Middelharnis b~taalde 
(f 1500) heeft. verminderd. 

De Staat der Nederlanden, gedomici l ieerd 
te ' s-Gravenhage, eischer tot cassatie van het 
op 14 Februari 1930 door het Gerechtshof 
te 's-Gravenhage tusschen partijen gewezen 
arrest, advocaat Jhr. Mr. G. W. van der 
Does; gepleit door Mr. J. H. Telders; 

· tege(I: 
P. van Schouwen, Burgemeester van de ge
meente Oude Tonge, wonende aldaar, in zijn 
voormelde hoedanigheid namens deze gemeen
te optredende, verweerder in cassatie, advo
caat Jhr. Mr. W. M. de Brnuw. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Bij inleidende dagvaarding vorderde de 
Staat der Nederlanden van de Gemeente 
Oude Tonge betaling van f 11,367.23, als, 
overeenkomstig art. 36quate,·, vierde I id, der 
Middelbaar Onderwijswet berekende, bijdrage 
in de kosten de'i- Rijks Hoogere Burgerschool 
te Middelharnis, over het tijdvak van 1 Sept. 
tot 31 December 1922 en over de jaren 1923, 
1924 en 1925, na aftrek van een bedrag van 
f 1500, door de gemeente als bijdrage in de 
kosten dier school over dezelfde jaren aan 
Middelharnis betaald. De gemeente Oude 
Tonge had zich namelijk op 13 Juni. 1916 
reeds tegenover de gemeente Middelharnis ver
bonden, om jaarlijks aan laatstgenoemde te 
betalen de som van f 450 als bijdrnge in_ de 
kosten van meergemelde school, waarvoor 
Middelharnis zich . jegens het Rij k tot. eene 
jaarlijksche bijdrage van f 1875, waarin be
grepen die van Oude Tonge en nog twee 
andere gemeenten, verbond. Op grond nu, 
dat hare bijdrage van f 450 een dee! uitrnaakt 
van de bijdrage, waartoe Middelharnis tegen
over het Rij k krachtens daartoe gesloten over
eenkomst verplicht is, heeft Oude Tonge ge
meend tot afwer,ing van de -tegen haar inge
stelde vordering beroep te mogen doen i:,p .de, 
in art. 36quater, vierde lid, van voornoemde · 
wet voorziene, vrijstelling van de daarbedoelde 
bijdrage, voo,· het geval eene overeenkomst 

56 
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geldt, krnchtens welke de gemeente in ande
ren vonn aan het Rijk tegemoetkoming ver
leent. 

De Arr.-Rechtbank te Rotterdam heeft zich 
met dit venveer vereenigd en de vordering 
aan het Rijk ontzegd. Het Gerechtshof alhier, 
van oo,.deel, dat de Rechtbank op juiste gron
den de gemeente Oude Tonge in het gelijk 
had gesteld, bevestigde de gegeven uitspraak, 
wesha l ve zijn arrest thans wordt bestreden 
met het volgende middel Yan cassatie: Schen
ding of ve rkeerde toepassing van art. 36quate·r 
4e lid der Wet van 2 Mei 1863, S. 50, hou
dende regeling van het Middelbaar Onderwijs, 
zooals deze laatstelijk gewijzigd is bij de Wet 
van 22 Mei 1922, S. 367 Middelbaar Onder
wijswet, 

doordat het Hof genoemd vierde lid uitlegt 
alsmede doe! ende op eene overeenkomst tus
schen Oude Tonge, bim,en wier gebied leer-
1 ingen wonen van de R ijksschool te Middel
harnis en de gemeente Middelhamis , 

ten onrechte, 
daa r het vierde lid slechts de strek king 

heeft en daaraan ook uitdmkking geeft, dat 
niettegenstaande de nieuwe wettelijke rege-
1 ing de overeenkomsten, waarin het Rijk partij 
was, in stand blijven . 

ln de Memorie van Antwoord betreffende 
het ontwerp der W et van 20 M ei 1922, S. 
364, waarbij art. 36quate,· in de Middelhaar 
Ondel'wijswet is opgenomen, leest men (Bijl. . 
Hand. Ile Kamer 1921/22, no. 418, 5) betref
fende het vierde 1 id het volgende: ,,Met de 
legen1oetkorning ,,in anderen vorm", waarvan 
in het vierde lid sprake is, wordt bedoeld de 
stenn, waartoe verschillende gemeenten reeds 
thans verplicht zijn krachtens een overeen
komst, we! ke zij bij de stichting of de overne
ming der school met het Rijk hebben aange
gaan. Die bijdrage bestaat in den regel uit 
den afstand van een terrein en een gebouw in 
de starting van eene jaarlijksche bijdrage in 
's Rijks schatkist of ook we! uit de schenking 
van een bedrag voor eens aan den Staat. Het. 
zal geen betoog behoeven, dat het onbillijk 
zoucle zijn met zooclanige bijdragen en de cles
wege gesloten contracten geen rekening te 
houden. en gcmeenten, die zich reeds nu gedu
rnncle I anger of korter tijcl offers getroosten, 
in dezelfcle conclitie te brengen, als de ge
meenten, die zich tot dnsver aan de Rijks
scholen- niets laten gelegen liggen. Verkregen 
rechten dienen ook ten cleze te warden ge
eerbiecligd." 

Ovenvegingen van billijkhe id jegens die ge
meenten, welke zich reeds in het verleden 
offers getroostten ten behoeve der Rijksscho
len, schijnen dus te hebben geleid tot de, in 
art. 36quate,·, lid 4, van genoemde Wet be
doelde, uitzondering. Overwegingen, dunkt 
mij, niet minder op hare plaats, waar het be
treft gemeenten, die zich rechtstreeks tegen
over het Rijk tot zooclanig offer verpl ichtten, 
als, waar het betreft gemeenten, die, gel ijk 
de door verweerder in cliens hoeclanighe icl 
vertegenwoordigde, zich door overeenkomst 
met eene zustergemeenj;e verbonden, bij te 
dragen in de geldelijke tegemoetkoming, waar
toe I aatstgenoemcle zich jegens het Rijk bij 
overnenkomst bereid verklaarde. De woorclen 

cler \\'et ,, tenzij eene overeenkomst geldt, 
krachtens welke die gemeente aan het Rijk 
tegemoetkoming verleent", nopen m. i. niet 
tot de beperking, in het midde l aangegeven, 
evenmin naar het mij voorkomt, noopt daar
toe het zinsverbancl der geheele bepaling. De 
geeercle plei ter voor den Staat heeft evenwel, 
ter staving va n zijn afwijkend gevoelen ge
meend, de strek king van het uitwnderings
bed ing te kunnen achterhalen met het ve t· -
11uftig betoog, dat de wetgever, toen hij de 
nieuwe regeling der hierbedoelde bijdrngen 
gi ng ontwerpen, zich gepl aatst moet hebben 
gezien voor het pijnlijk treffend gevol g, clat 
door de nieuwe vfettelijke bepaling, behou
dens naclere voorziening, de Staat met het 
wapen der wetgeving eigenmachtig den bo
dem zoude inslaan van op wilsovereenstem
ming steunende rngelingen, waarbij hij zelf 
partij was. Aan deze onaangename gewaar
worcling zoude de wetgever zich clan · hebben 
willen onttrekken. door, bij wijze van uitzon
dering, die contract,ueele regel ingen te hand
haven, maar dan ook alleen die, waarbij in
derdaad de Staat zelf als partij was opgetre
den. Stevigen gronclslag vooi· dit, ook door de 
her innering aan Uwe arresten van 12 April 
1912 W. 9370 en 20 F ebrnari 1914 W. 9772 
(N. J . 1914, 458 R ed.) belangwekkencle be
toog heeft echter, naast mijne bescheiclen mee
ning, de geachte pleiter niet aangewezen. Mij 
althans heeft hij niet overtu igd, dat die te 
vinden is, hetzij in den tekst der wet, waarom
trent ik mij n gevoelen reeds uitte, hetzij in di e 
zinsnedo der boven weergegeven Men1orie van 
Antwoord , waarop in dit verband meer be
paaldelijk de aandacht werd gevestigcl en 
welke luidt, dat verkregen rechten ook in cle
zen dienen te warden geeerbiedigd. D e hier
aan vastgeknoopte bewering toch, dat di t 
,,dus" zijn de rechten, die men ontleencle aan 
den Staat als contractant, mag, dunkt mij •, de 
eenvouclige vraag ontmoeten, waaruit zu lks 
valt af te le iden . Waarschijnlijker zoucle het 
well icht kunnen voorkomen, dat hier onder 
,, verkregen rechten" niets anders ware te ver
staan, clan die ,, rechten", welke de wetgever 
billijkheidshalve in bescherm ing wenschte te 
nemen, de ,, rechten" van die even te vornn 
genoemde gemeenten, die zich reeds vroeger 
offers ten bate van het Rijk hadden getroost 
en deswege contracten hadden gesloten, en die 
claarom niet op eene lijn mochten warden 
gestelcl met de gemeenten, die zich nimmer 
tot eenige tegemoetkoming aan het Rijk had
den verbonden. 

D e eenige hewijsgrond, waarop voor het 
standpunt van eischer beroep ware te cloen, 
lijkt mij deze, clat de aangehaalde Memorie 
van Antwoord gewaagt van ,,eene overeen
komst, welke zij bij de stichting of overneming 
der school met het Rijk hebben aangegaan." 
Het wil mij echter voorkomen, dat aan deze 
woo,·den, die in de betrokken wetsbepaling 
niet warden teruggevonden en die slechts ter
loops zijn gebezigcl bij de verzochte verklaring 
van de uitdrukking ,,in anderen vorm", te
genover de duidelijk uitgesproken beweegre
den van billijkheid eene bes I issende beteekenis 
niet mag warden gehecht. 

Dat de overeenkomst tusschen de gemeenten 
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Oude Tonge en Middelharn is eene middellijke 
tegemoetkoming van eerstgenoemde aan het 
Rijk omvat, is buiten kijf en door Rechtbank 
en Hof vastgesteld, alsmede, dat de feite lijke 
omstandigheden, waaronder die overeenkomst 
ten tjjde van de oprichting der Rijks Hocigere 
Burgerschool te Middelharnis is tot stand 
gekomen, en waarvoor ik mij hier kortheids
halve moge verool'loven, te verwijzen naar 
het vonnis der Rechtbank, er den nadruk op 
doen vallen. dat die overeenkomst is gesloten 
met rnedeweten van het Rijk en dat rnede op 
den grondslag daarvan tot de stichting der 
school is overgegaan. 

Ik wijs hier ten slotte op, niet, omdat zulks 
aan eischers stelling, ware zij juist, iets zoude 
afdoen, 1naar a ll een om nog eens te meer te 
doen uitkornen , dat het m. e. weini g aannerne-
1 ijk is, dat de b illijkheidsgrond, die blijkens de 
Memorie van Antwoord, tot de bedoelde vrij
stelling leidcle, niet mecle zoude hebben ge
wogen ten aanz ien van ook aan de Regeering 
bekende overnenkornsten, a ls de onclerwerpe
lijh. Ware dit niet het geval, dan zoude het 
immers verwondering mogen wekken, dat ken
nelijk niet gepoogd is, door het stellen der be
·doelde wetsbepaling te voorkomen, dat ge-
1neenten, wel ke overeenkomsten, als deze, 
hebhen aa ngegaan, zich ongedwongen laten 
rangschikken onder die gemeenten, voor welke 
,,eene avereenkomst geldt, krachtens welke 
die gerneente in anderen vorm aan het Rijk 
tegemoetkoming verleent", hetgeen m . i. thans 
we! het geval is . 

Het voorgestelde rniddel mitsd ien ongegrond 
achtende, conoludeer ik tot verwerping van 
het beroep met veroordeeling van e ischer tot 
cassatie in de daarnp gevallen kosten .-

De Hooge R aad, enz. ; 
0. dat blijkens het hestreden arrest bij in

le idende dagvaa rding de Staat van de ge
meente Oude Tonge f 11,367.23 in hoofdsom 
heeft gevordcrd a ls bijdrage over de jaren 
1922 tot en met 1925 in de kosten van de 
Rijks Hoogere Burgerschool te Middelharnis 
op den voet van artikel 36quater der Middel 
baar Onderwijswet verschuldigd na aftrek van 
een hedrag van f 1500, dat Oude Tonge over 
die jaren a ls bijdrage in de kosten van ge
noemde school i·eeds heeft betaal cl aan de ge
meente Middelharnis: 

dat de gedaagde gemeente a ls eenig verweer 
tegen deze vordering heeft aangevoerd , dat zij 
zich op 13 J uni 1916 tegenover de gemeente 
Middelharnis heeft verhonden om jaarlijks 
aan haar te betalen f 450 als bijdrage in de 
cxploitatiekosten van de Rijks Hoogere Bur
gerschool te Middelharnis, krachtens welke 
overeenkomst zij genoemd bedrag sedert het 
laatste kwartaal van 1917 jaarlijks aan Mid
delharnis betaal t ; 

dat mitsdien een overeenkomst geldt krach- • 
tens welke zij in anderen vorm clan de wette
lijke bijdrage aan het Rijk tegemoetkoming 
verleent in de kosten van meergemelde school , 
weshalve zij ingevolge het slot van artikel 
36quater, lid 4, eerste zin van evenvermelde 
wet de wettelijke bijdrage nie t verschuldigd is ; 
. dat de Arr.-Rechtbank- te r Rotterdam bij 
vonnis van 25 Juni 1928 aan den Staat de 

vorde1·ing heeft ontzegd, op grond van de 
volgende overwegingen: ,,dat artikel 36q-uater, 
4e lid, der Middelbaar Onderwijswet de ge
meente, binnen wier grenspalen ouders of 
voogden van leerlingen - of leerl ingen zelve 
- van een Rijks Hoogere Burgerschool hoofd
verblijf hebben, tot een bijdrage in de kosten 
der school naar verhoud ing van het aantal 
dier leerlingen verplicht, ,,tenzij een overeen
komst geldt, krachtens welke die gemeente 
in anderen vorm aan he t Rijk tegemoetko
ming verleent"; 

,,dat deze uitzonderingsbepaling naar den 
letter niet eischt, dat de overeenkomst is ge
sloten tusschen het Rijk en de gemeente, die 
tegemoetkoming verleent; 

,,dat ook naar de strekking van de bepaling 
deze eisch niet behoeft te worden gestelcl; 

,,clat toch bij de vaststelling van een wet
telijke bijdrage voor alle belanghebbende ge
meenten in de kosten van Rijks Hoogere 
Burge rscholen, de gemeenten, die reeds krnch
tens overeenkomst jaarlijks in de kosten · bij 
droegen, billijkheidshalve, hetzij van de con
tractueele, hetzij van de wettelijke bijdrage 
moesten worden vrijgesteld; 

,,dat de wet-gever den laatsten weg heeft 
gekozen in artikel 36quate,· voormeld ; 

,,dat hieruit volgt, dat voor de toepass ing 
van de vrijstellingsbepaling niet van belang 
is, of de gemeenten de tegemoetkoming krach
tens overeenkomst met het Rijk, of krachtens 
andere verbintenis verstrekken, mits de tege
moetkoming het Rijk bereikt; 

,, dat in het geva l van Oude Tonge in het 
oog springt, en ook niet door eischer word t 
betwist, dat de jaa rlijksche uitkeering aan de 
gemeente Middelharnis van f 450 is een in
directe bijdrage aan het Rijk in de kosten 
van de school; 

,,dat in den overgelegden brief van 4 Juni 
1914, de Minister van Binnenlandsche Zaken 
aan Burgemeester en ,vethouders van Mid
delharms schrij ft, aanvankelijk het voornemen 
te hebben de stichting van een Rijks Hoogere 
Burgerschool te Middelharnis te bevorderen, 
indien Middelharnis ,,en de overige belang
hebbencle gemeenten tezamen bereid zijn zich 
daarvoor de noodige offers te getroosten", en 
verder, dat de gemeente Middelharnis voor de 
storting der bijdragen ,,ongeacht het daarin 
door de overige gemeenten te dragen aan
deel", zal moeten zorg dragen, en dat ,,de 
met de buitengemeenten aan te gaan overeen
komsten", dus bij ondeding overleg, moeten 
worden geregeld, en dat het Rijk zich hier
mede niet inlaat; 

,,dat eischer uit de laatste zinsnede terecht 
moge aflei den, dat a lleen Middelharnis als cle
biteur tegenover het Rijk is komen te staan, 
en het Rijk niet anders gewild heeft; 

,,dat echter uit <li en brief duidelijk blijkt, 
dat het Rijk van den ·· aanvang af geweten 
heeft, en op dezen grondsl-ag tot de stichti ng 
van de school is overgegaan, dat ook door de 
buitengemeenten in de kosten zou worden 
bijgedragen; 

,,dat ocik het overgelegde Besluit van den 
Gemeenteraad van Middelharnis van 28 Juni 
1916, waarbij Burgemeeste1· en Wethouders 
worden gemachtigd de gemeente tegenove1· 
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het Rijk te verbinclen tot betaling van f 1875 
per jaar, als bijclrage in de kosten van de te 
stichten Rijks Hoogere Burgerschool te Micl
delharnis, uitdrukkelij k is gegroncl op de ver
bintenis o. a. van Oucle Tonge, om jaarlijks 
aan Middelharnis f 450 te betalen; 

,,dat uit de vroeger reeds vermelcle verbin
tenis van de gemeente Oucle Tonge, tegen
over de gemeente Middelharnis, cl.cl. 13 Juni 
1916, hetzelfde verband met de bijdrage van 
Micldelharnis aan het Rijk blijkt; 

,,dat ten slotte het Rij k zich op hetzel £de 
stanclpunt stelt, waar de Minister van Onder
wijs in zijn (overgelegden) brief mn 3 Juni 
1925 aan Burgemeester en Wethouders van 
Oude Tonge, de jaarlijksche uitkeering van 
f 450 door Oude Tonge aan Middelharnis zelf 
noemt een indirecte tegemoetkom ing in ande
ren vorm aan het Rij k, en op dien grond 
schrijft, deze uitkeering in minclering te wil
len brengen op de wettelijke bijdrage van 
Oude Tonge; 

,;dat overeenkomstig <lien brief de eischer 
bij dagvaarding het volgens eischer door ge
daagde versch11ldigde bedrag vermindert met 
I 1500 ; 

,,dat er, zooals gezegd, geen reclen bestaat, 
de indirecte bijdl'age in de kosten van de 
school bij toepassing van artikel 36quate,·, 4e 
lid, Middelbaar Onderwijswet op anderen 
voet te behandelen clan de directe bijdragen, 
voortvloeiende uit overeenkomsten tnsschen 
het Rijk en de bijdragende gemeenten zelve; 

,,dat de strekking van de vrijstelling in ar
t ikel 36quater, 4e lid, uit den inhoud der be
paling zelve blijkt, en nog is belicht in de 
Memorie van Antwoorcl van de Wijzigingswet 
1922, waar wordt gezegd, dat het onbillijk zou 
zijn ,,gemeenten, die zich nu reeds gedurende 
langcn of korten tijd offers getroosten, in de
zelfde conditie te brengen als de gemeenten, 
die zich tot dusver aan de Rijksscholen niet 
I ieten gelegen I iggen"; 

,,dat nu deze zinsnecle volkomen van toe
passing is op de gedaagde gemeente, die 
1·eeds sinds 1917 zich offers heeft getroo t om 
tot stiohting van de school te geraken; 

,,dat dus de gemeente Oude Tonge moet 
geacht worden te verk eren in het meerge
noemde uitzonderingsgeval van artikel 36 
quater, 4e lid, en derhalve van betaling van 
de wettelijke bijdrage aan het Rijk voor de 
kosten van de school te Middelharnis is vrij
gestel cl;" 

dat in hooger beroep het Hof, zich met deze 
overwegingen vereenigende, het vonnis de,· 
Rechtbank heeft bevestigd; 

0. dat tegen 's Hofs uitspraak de Staat het 
volgende middel van cassatie heeft voorge
steld: Zie Cone!. Adv.-Gen.; 

0. daaromtrnnt : 
dat blijkens het bovenstaande het Hof heeft 

aangenomen, ?at d_~ betaling, die de gemeente 
Oude Tonge JaarhJks aan de gemeente Mid-

. delharnis, krachtens tusschen deze gemeenten 
gesl~ten _overeenkomst, doet, is een tegemoet
kommg m de kosten van de Rijks Hoogere 
Burgerschool te Middelharn-is;, welke Oude 
Tonge verleent aan het R ijk; . 

dat het middel dit niet betwist doch ont-

kent, dat de overeenkomst, krnchten~ welke 
Oude Tonge die betaling doet, valt onder het 
slot van den eersten zin van lid 4 van artikel 
36quater der Midclelbaar Onderwijswet, ·omdat 
Oude Tonge die overeenkomst niet heeft ge
sloten met het Rijk; 

dat echter de woorden der wet geenszins 
tot deze opvatting dwingen en zij met de 
strekking der wet in strijcl is; 

clat toch het onclerhavig wettelij k voorschrift 
niet, gelijk bij de toelichting van het middel 
is betoogd, strekt om te voorkomen dat de 
Staat door m1ddel van zijn wetgeving overeen
komsten zou verbreken, die hij zelf heeft aan
gegaan, maar blijkens de geschiedenis der wet 
de becloeling voorzat om ten aanzien van ge
meenten, die zich reeds geclurende !anger of 
korter tijd offers hadden getroo t ten behoeve 
,an de Rijksscholen, den bestaanden toestand 
te handhaven. daar de Regeering het onbillijk 
oordeelde die gemeenteu in dezelfde conditie 
te brengen als de gemeenten, die zich tot 
dus,er niet aan genoemde scholen gelegen 
lieten liggen, in welk ,erband de Regeering 
sprak van ,, verkregen rechten", die ook ten 
cleze dienden geeerbiedigd te worden; 

dat hiermede niet strookt een onderscheid 
naar gelang de gemeente tegemoetkoming aan 
het Rijk verleent krachtens met het Rijk 
rechtstreeks gesloten m·ereenkom t of krach
tens een overeenkomst, die zij afsloot met 
een andere gemeente, die clan harerzijds ter 
zake met het Rij k contracteerde, en de be
doel ing der wet niet tot haar recht zou ko
men, indien de gemeente Oude Tonge, die 
zich als voormel d offer ten behoeve van de 
Rij ksschool heeft getroost, zij het ook dat zij 
de verpl ichting daartoe niet rechtstreeks te
genover het Rijk op zich nam, gelijk gesteld 
werd met de gemeenten, die zich aan de 
Rijksscholen niet gelegen lieten liggen, en 
zelfs bij die gerr.-Jenten zou zijn achtergesteld, 
indien moet worden aangenomen, dat, ook na 
de inYOering van artikel 36quatcr der Mid
delbaar Ondenvijswet, de contrnctueele ver
plichting van Oude Tonge tegenover Middel
harnis is blijven voortbestaan, wat de Staat 
blijkbaar heeft aangenomen, waar hij ,,uit 
billijkheid" het door hem van Oude Tonge 
gevorderd bedrag heeft verminderd met de 
jaarlijksche bijdrage nrn deze gemeente aan 
Midelharnis; 

dat tegenover een en antler slechts van ge
ring gewicht is, dat de R egeeri ng, gelijk bij 
de toelichting van het middel naar voren is 
gebrncht, bij de schriftelijke behandeling van 
artikel 36quater, vierde lid , der Middelbaar 
Onderwijswet inderdaad heeft gesprok:en vau 
overeenkomsten aangegaan met het Rijk, om
dat die uitlating slecht terloops geschiedde 
in een betoog, dat geheel ging _ buiteri de 
vraag om, wie bij de in de bepaling genoem
de overeenkomsten partij behoorden te zijn; 

dat het middel dus ongegrond is ; 
Verwerpt het beroep. -

(N: if.) 
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21 ' November 1930. BESLUIT, strekkende 

tot vernietiging van het besluit van Gede
puteerde Staten van Utrecht dd. 15 April 

· 1930, lste Afdeeling n°. 718, waarbij, met 
ver,nietiging van het besluit van Burge
meester en Wethouders van Ut1·echt van 
26 April 1929, n°. 5611/3 A.Z., strekkende 
tot weigering van een verzoek van A. J . 
1ll. Hoek, weduwe van J. G. de B oe1·, om 
vergunning voor den verkoop van sterken 
drank in het klein, in het perceel Bilt
straat 45 te Utrecht, de gevraagde ver
gunning alsnog werd verleend. S. 425. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 

Op de voordracht van Onzen Minjster van 
Arbeid, Handel ·en Nijverheid van 11 Sep
tember 1930, n°. 1325/G, Afdeeling Volksge
zondheid en van Onzen Minister van Staat, 
i\linister van Binnenlandsche Zaken en Land
bo\,\w van 22 September 1930, n°. 12026, Af
deeling Binnenlandsch Bestuur; 

Betreffende een verzoek tot vernietiging van 
het besluit van Gedeputee1·de Staten van 
Ut1·echt d.d. 16 April 1930, l e afdeeling, n°. 
718, waarbij, met vernietiging van het besluit 
van _Burgemeester. en vVethouders van Utrecht 
van 26 April 1929, n°. 6611/3 A.Z., strekken
de tot weigering van een verzoek van A. J . 
M. Hoek, weduwe van J. G. de Boer, om 
vergunning voor den verkoop van sterken 
drank in het ·klein, in bet perceel Biltstraat 
45 te Utrecht, de gevraagde vergunning als
nog werd verleend; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wethou
ders van Ut1·echt, bij besluit van 26 April 
1929, op het verzoek van A. J. M. Hoek, we
duwe van J. G. de Boer, om haar op grond 
van bet bepaalde in artikel 55, eerste lid , 
onder. b, der Drankwet vergunning te verlee
nen VQOr den verkoop van sterken drank in 
het klein , in het benedenvoorlokaal van het 
perceel n°. 46 (voorheen n°. 33) aan de 
Biltstraat te Utrecht, afwijzend hebben be
schikt, op grond van de overweging dat aan 
het genoemde perceel de bestemming om voor 
verkoop van sterken drank in het klein te 
11·orden gebruikt, door een daad van den ge
bruiker is ontnomen; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Vt1'£oht bij besluit van 15 April 1930, l e Af
deeling, n°. 718, met vernietiging van het be
slu it van Burgemeester en Wethouders van 
Utrecht, aan A. J. M. Hoek, weduwe van J 

J. G·. de Boer, de gevraagde vergun11in'g als
nog hebben verleend, omdat, naar de meening I· 
Yan Gedeputeerde Staten, niet gebleken is, 
dat door een daad van den eigenaar aan het 
onderhavige perceel de bestemming om voor 
verkoop van sterken drank in het klein te 
worden gebruikt, is ontnomen; 

Overwegende, dat artikel 55 van de Drank
wet bepaalt, dat voor de localiteiten, waarin 
op 1 Mei 1881 zonder strijd met wet of ver
orden ing sterke drank werd verkocht, de ver
gunnii1g, behoudens in de in dat artikel be
doelde gevallen, niet kan worden geweigerd, 
a an _de in het artikel aangeduide personen. 
zoolang aan die localiteiten de bestemming 
om <v001· verkoop van sterken drank in het 
klein te worden gebruikt, niet door een daad 

van den eigenaar of gebruiker is ontnomen; 
Overwegende, dat J. G. de Boer in 1926 

heeft verzocht, dat de destijds te zijnen name 
staande vergunning niet meer zou gelden voor 
perceel Biltstraat n°. 45, doch met ingang 
van 1 Mei 1926 zou gelden voor perceel 
Lucas Bolwerk 23, aan welk verzoek door 
Burgemeester en Wethouders van Utrecht 
werd voldaan; 

dat J. G. de Boer, de eigenaar, a lthans de ge
bruiker van de localiteit door de verhuizing, 
gepaard met overscbrijving van de vergun
ning naar .· een ander perceel, terwijl een an
der tot kleinhandel in sterken drank in die 
lo aliteit niet bevoegd was, de bestemming 
tot verkoop van sterken drank in het klein, 
aan de localiteit van het perceel Bil tstraat 
n°. 45 heeft ontnomen; 

Overwegende op dezen grond, dat de ge
vraagde vergunning door Gedeputeerde Sta
ten had moeten worden geweigerd, en dat hun 
besluit van 15 April 1930, le Afdeeling, n°. 
718, is in strijd met artikel 55 lid 1 der Drank-
wet; . 

Gelet op de Drankwet en op artikel 166 der 
Provinciale wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 21s ten October 1930, n°. 27) ; 

Gelet op bet nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, H andel en Nijverheid en 
van Onzen Minister van Staat, Minister van 
Bin11enlandsche Zaken en Landbouw van 7 
November 1930, n°. 1518 G. , Afdeeling Volks
gezondbeid en van 15 November 1930, n°. 
14741, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld besluit van Gedeputeerde Sta

ten van Utrecht van 15 April 1930, l e Af
deeling, n°. 718, te vernietigen wegens strijd 
met de wet. 

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

H et Loo, den 21sten November 1930. 
WILHELMINA. 

De M iniste1· van Arbeid, 
H andel en Nijverheid, 
T. J. Ver s c h u u r. 

De Minister van Staat, 
iii iniste1· van B innenlandsche Zaken 

en Landbou1v, 
R u y s de Bee re n b r o u c k. 

(Uitgeg. 11 Deceniber 1930.) 

22 No vember 1930. BESLUIT tot nadern 
wijziging van twee reglementen voor de 
scheepvaart ter beveil iging van beweeg
bare spoorwegbruggen. S. 426. 

Wij WILHELMINA, enz.; 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Waterstaat van 13 October 1930, La. G. , af
deeling Vervoei·- en Mijnwezen; 

Gelet op a1·tikel 27 cler Spoorwegwet; 
Den Raad van State gehoord ( ad vies van 4 

November 1930, n°. 14); 
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Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 November 1930, n•. 
487, afdeeling Vervoer. en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. den tweeden volzin van artikel 2, eerste 

lid , van het bij Koninklijk besluit van 10 
Augustus 1874 (Staatsblad n°. 119) vastge
stelde en bij Koninklijk besluit van 28 De
cember 1925 (Staatsblad n°. 519) laatstelijk 
gewijzigde reglement voor de scheepvaart ter 
beveiliging van de beweegbare brug over de 
Willemsvaart bij Zwolle in den spoorweg van 
Zwoll e naar Kampen te vervangen door het 
volgende: 

,,Met het sluiten van de brug wordt aange
,,vangen tien minuten v66r het tijdstip, waar
,,op een trein de brug zal bereiken, of zooveel 
,, later, als naar het oordeel van den brug
,,wachter mogelijk is om de brug gesloterr te 
,,hebben vier minuten v66r de komst van een 
,, trein op de brug. Na het voorbijgaan van 
,,den trein moet onmiddellijk met de opening 
,,van de brug worden aangevangen, tenzij 
,,binnen tien minuten daarna weder een trein 
,,b ij de brug zal aankomen." 

II. het bij Koninklijk besluit van 8 Juni 
1888 (Staatsblad n°. 88) vastgestelde en bij 
Koninklijk besluit van 20 November 1928 
(Staatsblad n°. 422) laatstelijk gewijzigde 
reglement voor de scheepvaart, ter beveiliging 
van de beweegbare spoorwegbrug over het 
Wantij , in den spoorweg van Dordrecht naar 
Elst, wordt gewijzigd als volgt: 

a. artikel 2, eerste lid, wordt gelezen: 
,,De beweegbare brug blijft in den regel ge

,,sloten en wordt ten dienste van de scheep
,,vaart op verzoek van belanghebbenden ge
,,opend, voor zoover het spoorwegverkeer over 
,,de brug zulks toelaat." 

b. artikel 2, vierde lid , vervalt. 
c. artikel 2, vijfde lid, wordt gelezen: 
,,Wanneer de brug geopend mocht zijn, 

,, wordt met het sluiten aangevangen vijftien 
,,minuten v66r het tijdstip, waarop de komst 
,,van een trein is bepaald of aangekondigd." 

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

B et Loo, den 22sten November 1930. 
WILHELMINA. 

De M inister van ll'aterstaal, P. J. R ey me 1·. 

( Uitgeg . 9 D ecem ber 1930.) 

26 Nov mber 1930. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad der Nederlanden. 

Zakelijke belasting op het bedrijf in de gemeente 
Vlissingen. 

Het administratiegebouw eener stoom
vaartmaatschappij, waarin het reizigers
vervoer zich niet concentreert en ook de 
goederen niet worden in ontvangst ge
nomen of bewaard, is niet een station in 
den zin van art. 242e der Gemeentewet. 

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

N. V . St.001nvaartmaatschappij Z eeland, geves
tigd en kantoor hondende te Vlissingen, tegen 
de nitspraak van den Raad van Beroep voor de 
directe bela.stingen te Middelbnrg dd. 19 April 
1930, betreffende een haar opgelegden aanslag 
in de zakelijke belasting op het bedrijf der ge
meente Vlissingen over het dienstjaar 1929 ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Procurenr-Generaal, strekkende tot vernieti
ging der bestreden uitspraak en tot verwijzing 
der zaak naar den Raad van Beroep te Middel
burg, ten einde haar, met inachtneming van 
's Hoogen Raads te geven arrest verder te be
rechten en af te doen ; 

0. dat art. 1 der verordening op de heffing 
eener zakelijke belasting op het bedrijf in de 
gemeente Vlissingen, voor zoover ten deze van 
belang, beP.aalt, dat in de genoemde gemeente 
eene zakeliJke belasting op het bedrijf zal worden 
geheven van zoodanige ondernemingen en in
richtingen, welke binnen de gemeente een bed · 
nitoefenen anders dan in stations en waar ten 
minste gemiddeld tien arbeiders werkzaam zijn, 
die minder verdienen dan een bedrag, hetwelk 
bij Algemeenen Maatregel van Bestuur is vast
gesteld; 

0. dat belanghebbende, die voor het belas
tingjaar 1929 in de voornoemde belasting voor 
hare stoomvaart-onderneming was aangeslagen 
tot een bedrag van f 4008, na vruchteloos bjj 
den Raad der gemeente Vlissingen te hebben 
gereclameerd, bij den Raad van Beroep als grief 
tegen de beschikking van den Gemeenteraad 
heeft aangevoerd, dat de aanslag haar ten on
rechte is opgelegd, daar zij haar bedrijf uitoefent 
in een station, te weten een gebouw, waarin 
we! voornamelijk administratieve werkzaam
heden worden verricht, doch waarin tevens een 
wachtkamer voor het publiek is ingericbt en 
alwaar de ontvangers of verschepers van goe
deren zich de daarvoor noodige papieren moeten 
verschaffen ; 

0. dat de Raad van Beroep bij de bestreden 
nitspraak heeft overwogen : dat de vraag, o.f 
in bedoeld gebouw inderdaad een wachtkamer 
a]s bedoeld aanwezig is, kan worden daarge
laten, waar den Raad uit eigen wetenschap 
bekend is, dat het gebouw .i:ich niet bevindt aan 
de aanlegplaats der booten van appellante,doch 
daarvan geheel afzijdig staat en we! zoodanig, 
dat het verkeer van aankomende of vertrek
kende passagiers zich in hoofdzaak langs anderen 
weg, dan waaraan het gebouw is gelegen, be
weegt en dus van eene concentratie van het 
reizigersvervoer in of om dat gebouw niet kan 
worden gesproken ; 

dat ook ten aanzien van het goederenvervoer 
het gebouw wegens zijne afzijdige Jigging niet 
a.ls station kan worden aangemerkt, en daaren
boven de goederen ook niet in het gebouw war
den in ontvangst genomen of bewaard ; 

weshalve de aanslag wercl gehandhaafd ; 
0. dat tegen deze uitspraak is gericht het 

middel van cassatie : 
,,Schending door verkeerde toepassing of niet 

toepassing van de artt . 13 tot en met 16 der 
wet van 19 December 1914, Stbl. n°. 564, in 
verband met de artt. 242e der Gemeentewet 
en 1 der verordening van de gemeente Vlissingen 
op de heffing eener zakelijke belasting op het 
bedrijf in de gemeente Vlissingen, doordat de 
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Raad van Beroep geen onderzoek heeft ingesteld 
naar de feitelijke juistheid van de stelling der 
appellante, dat in haar, nabij de pontons, waar 
hare booten aankomen en vertrekken, gelegen 
administratiegebouw, inderdaad zooals door het 
gemeentebestuur van Vlissingen wordt betwist, 
een wachtkamer voor reizigers steeds beschik
baar is en wordt gehoudeP, noch naar de plaats, 
waar de vervoerde respectievelijk te vervoeren 
goederen, voorzoover niet in het administra
tiegebouw voormeld zooals met mailparcels we! 
pleegt te geschieden, worden opgeslagen; 

welk middel in dier voege 1s toegelicht : 
dat, waar het administratiegebouw voormeld 

te Vlissingen, waarin, behalve dat daar een 
wachtkamer als voormeld aanwezig is, en be
halve dat daar mailparcels worden bewaard, 
de geheele administratie zoowel van het per
sonen- als van het goederenvervoer wordt ge
houden, is gelegen tegenover het eindstations
gebouw der Nederlandsche Spoorwegen te Vhs
singeu en tevens aan den eerugen voor het pu
bliek openstaanden toegangsweg tot de plaats 
van aankomst en afvaart der booten van be
langhebbende, ongetwijfeld van belang is te 
weten, of een wachtkamer in dat gebouw al 
dan niet bestaat, waar passagiers desverlangd 
aankomst of vertrek der booten kunnen af
wachten, alsmede waar de overige goederen 
anders dan bovenomschreven worden opge
slagen; 

dat bij gezegd onderzoek zoude zijn gebleken, 
behalve dat zoodanige wachtkamer inderdaad 
aanwezig is, dat die overige goederen mede 
worden bewaard, en, na vervulling van de 
noodige formaliteiten omtrent het vervoer even
tueel de afgifte, voor vervoer worden aange
nomen, respectievelijk na vervoer worden af
gegeven mede in het station, te weten in een 
daartoe door de belanghebbende gehuurde, dus 
ter harer beschikking staande loods, welke zich 
bevindt op terrein van het station der Neder
landsche Spoorwegen te Vlissingen, vlak bij het 
hoofdgebouw van dat station en mede vlak 
bij de centrale buitenhaven van dat station 
door welke toegang wordt verkregen tot de 
pontons, waar de booten der belanghebbende 
aankomen en afvaren" ; 

0. te dien aanzien: 
dat de Raad van Beroep de vraag, of in meer

gemeld gebouw een wachtkamer voor de reizi
gers beschikbaar is gesteld, terecht als van 
geen belang buiten beschouwing liet, waar hij 
op grond der hem uit eigen wetenschap bekende, 
in de nitspraak vermelde, omstandigheden kon 
aannemen, dat het reizigersvervoer zich in elk 
geval niet in of om bedoeld gebouw concentreert, 
en bedoeld voor een station noodzakelijke ver
eischte ten deze dus niet aanwezig is; 

dat de Raad voorts op grond van het vast
staande feit, dat de goederen in meergemeld ge
bouw niet worden in ontvangst genomen of be
waard, kon uitmaken, dat dit afzijclig gelegen 
gebouw ook ten aanzien van het goederenver
voer niet als station kan worden aangemerkt, 
en een onderzoek naar de plaats, waar die goe
deren dan we! worden opgeslagen, voor de be
antwoording dier vraag overboclig, en, - waar 
op de aanwezigheid van een tweede bij belang
hebbende in gebruik zijnd station door haar 
geen beroep was gedaan, - ook niet nood
zakelijk was; 

dat de beide in het middel vervatte grieven 
dus ongegrond zijn; 

Verwerpt het bernep. (W. v. G.) 

26 November 1930. BESCHIKKING van den 
Roogen Raad der Nederlanden. 

Zakelijke belasting op het bedrijf in de gemeente 
Vlissingen. 

Waar feitelijk vaststaat, dat het door een 
stoomvaartmaatschappij u.itgeoefende ver
voerbedrijf en het door haar gedreven hotel 
twee afzonderlijke ondernemingen vormen, 
vei-zet zich art. 242e der Gemeentewet er 
niet tegen, haar afzonderlijke aanslagen, 
op elke dier ondernemingen betrekking 
hebbende, op te leggen . 

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

N . V. Stoomvaart JJfaaischappij ,,Zeeland", ge
vestigd en kantoor houdende te Vlissingen, 
tegen de uitspraak van den Raad van Beroep 
voor de directe belastingen te Middelburg dd. 
19 April 1930, betreffende een haar opgelegden 
aanslag in de zakelijke belasting op het bedrijf 
der gemeente Vlissingen over het diePstjaar 
1929; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van Jen 

Procureur-Generaal, strekkende tot vermetiging 
der btistreden uitspraak en tot verwijzing der 
zaak naar den Raad van Beroep te Middelburg, 
ten einde haar, met inachtneming van's Hoogen 
Raads te geven arrest, verder tc berechten en af 
te doen; 

0. dat art. 1 der Verordening op de heffing 
eener zaclelijke belasting op het bedrijf in de 
gemeente Vlissingen, voor zoover ten deze van 
belang, bepaalt, dat in de genoemde gemeente 
eene zakelijke belasting op het b~drijf za.J war
den geheven van zoodanige ondernemingen en 
inrichtingen, welke binnen de gemeente een be
drijf uitoefenen anders dan in stations en waar 
ten minste gerniddeld tien arbeiders werkzaam 
zijn, <lie minder verdienen dan een bedrag, 
hetwelk bij Algemeenen Maatregel van Bestuur 
is vastgesteld ; 

0. dat de belanghebbende, clie voor het be
lastingjaar 1929 in tle voornoemde belasting 
voor de door haar uitgeoefende onderneming 
,,Hotel Britannia" was aangeslal!en tot een be
drag van f 300, na vruchteloos- bij den Raad 
der gemeente Vlissingen te hebben geredameerd, 
bij den Raad van Beroep als grieven tegen de 
beslissing van den Gemeenteraad heeft aange
voerd : clat het door belanghebbende uitge
oefende vervoerbedrijf en het door haar in 
hotel ,,Britannia" uitgeoefend bedrjjf een onder
neming vormen ; - dat eerstgenoemd beclrijf 
wordt uitgeoefend in een statiou, te weten een 
gebouw, waarin wel voornamebjk administra
tiel'"e werkzaamheden worden verricht, doch 
waarin tevens een wachtkamer voor het publiek 
is ingericht en alwaa.r de ontvangers en ver
schepers van goederen zich de daarvoor noodige 
papieren moeten verschaffen en dat in elk geval 
a.an belanghebbende niet twee afzonderlijke 
aanslagen, doch een aanslag had moeten zjjn 
opgelegd; 

0. dat de Raad van Beroep bij de bestreden 
nitspraak heeft ornrwogen : tlat de vraag, of 
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i n betloeld gebouw indel'(laad ee11 wachtkam<'r 
als bedoel<l aanwezig i•, kan worden dR.arge
laten, waar den Raad nit eigen wetenachap be
kend is, dat het gebouw zich niet bevindt aan 
de aanlegplaats der booten van appellante, <loch 
daarvan geheel afzijdig staat en wel zoodanig, 
dat het verkeer van aankomende of vertrek
kende passagiers zich in hoofdzaak langs anderen 
weg, dan waaraan het gebouw gelegen is, be
weegt en dus van eene concentratie van het 
r eizigersvervoer in of om dat gebouw niet kan 
worden gesproken ; 

dat ook ten aanzien van het goetlerenvervoer 
het gebouw wegens zij ne afzijtlige ligging niet 
a ls station kan worden aangemerkt, en daaren
boven de goederen ook niet in het gebouw war
den in ontvangst genomen of bewaard ; 

dat , zelfs a l moest in afwijking van 's R aads 
oordeel worden aangenomen, dat bedoeld ge
bouw als station in den zin der wet en der ge
melde verordelllllg kan worden aangemerkt, 
zulks slechts zoude leiden tot vrijstelling van 
het onde~deel van belanghebbende's bedrijf, 
voor zoover het,zelve eene ver voeronderneming 
is, doch $een zins ten aanzien van dat dePl van 
het bedr1jf, voor hetwelk de onderhavige aan
s lag werd opge!egd ; 

dat de ver voerondernemiug van belangheb
bende en haar hotelbedrij f waar voor de aan
slag geldt, voor de bela.stbaarheid als twee af 
zonderEjke bedrijven mooten worden aange
merkt, immers bedoeld hotel, al wordt het ten 
deele bevolkt door passagiers, door belang
hebbende's booten vervoerd, ook voor geheel 
buit-en de ver voeronderneming staande doel
einden wordt gebezigd, zooals het voorheen ook 
een geheel zelfstandig en afzonderlijk bedrijf 
ht>eft gevormd ; 

dat wet noch verordenina verbiedt, dat aan 
elm belastingplichtige meerdere aanslagen wor
den opgelegd, betrekking hebbende op ver
schillende ondernemin$en, door d0zen uitge
oefend, gelijk ten aanzien van belanghebbende 
het geval is ; 

wesha lve de aanslag werd gehandhaafd ; 
0 . dat t egen deze uitspraak zijn gericht de 

navolgende rniddelen van cassatie: 
I. Schentling door verkeerde toepassmg of 

niet-toepassing van de artt. 242e der Gemeente
wet in verband met de ar tt. 1, 4 en 5 der Ver 
ordening van de gemeente Vlissingen op de 
heffing eener zakelijke belasting op het bedrijf 
in de gemeente Vlissingen, doordat de Raad 
van Beroep heeft over wogen, dat zelfs al zou 
het ten introductieven requeste bedoeld ge
bouw der belanghebbende als station in den zin 
der wet en der verordening kunnen worden aan
gemerkt, zulks alleenlijk zoude leiden tot vrij
stelling van het onderdeel va n het bedrijf der 
appellante, voor zoover het een vervoeronder
neming is, doch geenszina ten aanzien van dat 
dee! van het bedr~jf, hetwelk ten deze wordt 
bedoeld ; - daarmede dus doelende op het 
h9telbedrijf der belanghebbende, omdat het 
een en het antler als afzonderlijke bedrijven 
moeten worden aangemerkt , en de wet noch de 
verordening verbiedt, dat aan Mn belastin<r
plichtige meerdere aanslagen worden opgelegd, 
betrekking hebbende op verschillende onder
nemingen door <lien plichtige uitgeoefend , ge
lijk ten deze naar 's R aads oordeel het geval is, 
znlks niettegenstaande de belanghebbende 

steeds heeft gestold en vol~ehouden, zoowel bij 
haar bezwaarschrift als biJ haar beroepschrift 
d!!,t t en deze slechts van Mn bedrijf bij haar 
sprake is, namelijk van een samenhangend 
vervoer- en hotelbedrijf, waarbij het laatste 
alleenlijk een onderdeel is en afhangt van het 
vervoerbedrij f ; terwij l daarenboven, al moge, 
gelijk de Raad van Beroep overweegt, noch de 
wet noch de verordening cumula tie van belas 
t ingplicht te dezer zake in Mn persoon of ven
nootschap, verbieden, het der belanghebbende 
voorkomt, dat de econornie der wet en tliens
volgena der verordening zich daartegen verzet ; 

II. Schending door verkeerde t oepassing of 
niet-toepassing van de artt. 13 tot en met 16 
der wet van 19 December 1914, S tbl. n°. 465, 
in verband met de artt. 242e der Gemeentewet 
en I der Verordening van de gemeente Vli s
singen op de heffing eener zadelijke belasting 
op het bedrijf in de gemeente Vlissingen, door
dat de Raad van Beroep geen onderzoek heeft 
ingesteld naar de feiteEj ke juiQtheid van de 
stelling der appellante, dat in haar, nabij de 
pontons, waar hare booten aankomen en ver
t rekken, gelegen administratiegebouw, inder
daad, zooals door het gemeentebestuur van 
Vlissingen wordt betwist, een wachtkamer voor 
reizigers steeds beschikbaar is en wordt ge
honden, noch naar de plaats, waar de vervoerde, 
respectievelijk te vervoeren goederen, voor zoo
ver die niet in het adrninistratiegebouw voor
meld worden opgeslagen, zooals met mailparcels 
we! pleegt te geschieden, worden opgeslagen ; 

0. ten aanzien van het eersle middel: 
dat, - waar de Raad van Beroep op de in 

de nitspraak vermelde gronden kon uitmaken, 
dat het door belanghebbende uitgeoefende ver
voerbedrij f en het door haar gedreven hotel 
,.Britannia" twee afzonderl~jke ondernemingen 
vormen, - tegen deze feitelij ke beslissing niet 
met vrucht in cassatie kan worden opgekomen ; 

dat voorts niet is in te zien, waarom bij het 
uitoefenen van meerdere afzonderlijke onder
nemingen door een persoon de economie der 
wet of de verordening er zich t egen zou ,er
zet ten hem afzonderlijke aanslagen, op elk dier 
ondernemingen betrekking hebbende, op te 
leggen; 

0 . dat het eerste rniddel derhalve is Onj!'e
grond en in verband hiermede een onderzoek 
naar de jnistheid van het tweede middel a ls 
overbodig achterwege kan blijven : 

Ver werpt het beroep. (W . v. G.) 

27 November 1930, N°. 15245/8 December 1930, 
N°. 13. BESLISSING van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
en den Minister van F inan cien. 

Uitvoering van de Wet op de financieele verhow:ling 
tussr,hen hei, Rijk en de gemeenten. 

Niet de vraag, welke bestemming de ge
meen teraad aan een legaat, naar de bepaling 
van het testament had behooren t e geven, 
maar de vraag, welke be temming hij daar
aan feitelij k gegeven heeft , is beslissend voor 
het a l of niet opnemen van de opbrengst 
van dat legaat onder volgnummers 26 en 33 
der ennmeratie van Bijlage B van het K on. 
Besluit van 4 November 1929 (Stbl. n°. 476). 

De Minister van Staat, Minister van Binnen-
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landsche Zaken en Landbouw en de Minister 
van Financien ; 

Gezien het tijdig ingekomen beroepschrift 
van het gemeentebestuur van Grave, dd. 6 Mei 
1930, tegen het besluit van Ged. Staten van 
Noordbrabant, dd. 28 April 1930, G. n°. 159, 
IIIe afdeeling, tot vaststelling van het in art. 9 
van het Kon:inklijk besluit van 4 November 
1929 (Stbl. n°. 476) door de letter u voorgestelde 
bedrag; 

Gezien de stukken ; 
Gehoord de Rijkscommis. ie van Advies voor 

de Gemeentefinancien ; 
0. dat Ged. Staten bij de vaststelling van het 

vorengenoemd bedrag o. m. de navolgende in
komsten in aanmerking hebben genomen: 

1°. onder volgnummer 26 (1926, 1927 en 
1928) een bedrag van f 925 wegens opbrengst 
van het legaat van Cooth, bestemd voor het 
openbaar gewoon lager onderwijs ; 

2°. onder volgnummer 33 (1926, 1927 en 
1928) een bedrag van f 70 wegens opbrengst 
van het onder 1°. bedoeld legaat, bestemd voor 
het openbaar vervolgonderwijs.; 

3°. onder volgnummer 55 (1926) een be
drag van f 952.02 wegens terugontvangst -van 
teveel uitgekeerde vergoeding, als bedoeld in 
art. 101 en art. 205 der Lager-onderwijswet 
1920; 

0. dat het gemeentebestuur m beroep aan
voert, 

wat de eerste twee punten aangaat, dat de 
verantwoording van een gedeelte van de op
brengst van het legaat van Cooth onder de in
komsten terzake van het open baar gewoon 
lager onderwijs in strijd is te achten met het 
desbetreffend testament en derhalve ten on
rechte is geschied ; 

dat de admirustratieve overboeking van een 
gedeelte der opbrengst van het legaat naar het 
evengemeld onderwijs derhalve als niet gedaan 
moet wordeu beschouwd ; 

dat de verantwoording van een gedeelte van 
de opbrengst van evengemeld legaat onder 
openbaar vervolgonderwijs in overeenstemming 
is te achten met het desbetreffend testament, 
doch dat ook dit gedeelte door het gemeente
bestuur bij de opg:.i.af Model II buiten rekening 
is gelaten, omdat het hier een willekeurige ad
ministratieve overboeking betreft en de op
brengst van het legaat evengoed op het nijver
heidsonderwijs had kunnen worden overge
boekt; 

dat de omstandigheid dat de opbrengst van 
het gelegat,eerde kapitaal voor een bepaald doe! 
wordt aangewend de uitkeering ingevolge de 
wet van 15 Juli 1929 (Stbl . n°. 388) niet mag 
beinvloeden ; 

wat het derde punt betreft. 
dat het bedrag ad f 952.02 betrekking heeft 

op de driejaarlijksche verrekening der kosten, 
bedoeld in art. 101 der Lager-onderwijswet 1920 
met de bijzondere schoolbesturen, over de jaren 
1922, 1923 en 1924; dat in de opgaaf Mod<,! II 
ook nog is verwerkt de di·iejaarlijksche afreke
ning van dezelfde kosten over de jaren 1925, 
1926 en 1927 en dat het niet de bedoeling kan 
zijn in de opgaaf Model II twee driejaarlijksche 
afrekeningen te verwerken ; 

dat op de vergadering van de afdeeling voor 
de beroepschriften van de Rijkscommissie van 
Arlvies voor de Gemeentefinancien namens het 

gemeentebestuur (door den Burgemeester, den 
heer L. J. J.M. Ficq) nader is aangevoerd, 
- wat de eerste twee punten aangaat, onder 
overlegging van een gedrukt exemplaar van de 
,,Uiterste Wilsbeschikkingen van wijlen Mr. 
P. F. van Cooth, ten behoeve van het onderwijs 
in Noord-brabantsche en Geldersche gemeen
ten", 

dat de opbrengst van het aan de gemeente 
gelegateerde kapitaal uitsluitend bestemd is 
voor het geven van herhalingsonderwijs, teeken
onderwijs, onderwijs in handenarbeid en onder
wijs in de beginselen der landbouwkunde ; 

dat het restant van hetgeen voor de voren
genoemde dooleinden in de jaren 1926, 1927 
en 1928 niet tot dekking der desbetreffende 
uiGgaven kan worden aangewezen, onder de in
komsten van het openbaar gewoon lager onder
wijs is geboekt, teneinde de desbetreffende ont
vangsten zooveel mogelijk overeenkomstig den 
wil van den erflater te besteden ; 

dat het gemeentebestuur tot deze gesplitste 
wijze van verantwoording van de opbrengst van 
het legaat van Cooth is gekomen, omdat het 
model der gemeentebegrooting behoorende bij 
de Begrootings- en Rekeningsvoorschriften 1924 
tot een onderscheiding der inkomsten naar de 
verschillende soorten van onderwijs noopte ; 

dat als deze inkomsten in aanmerking zouden 
worden genomen b~i de vaststelling van het iu 
art. 9 van het Koninklijk besluit van 4 Novem
ber 1929 (Stbl. n°. 476) door de letter ii voorge
stelde bedrag, in de toekomst een andere be
stemming aan deze gelden zal worden gegeven 
of zoo noodig tot kapitalisatie van die gelden 
zal worden overgegaan ; 

wat het derde punt aangaat, 
dat het hier toevallige ontvangsten betreft, 

welke door te late betaling in het jaar 1926 
moesten worden geboekt en dat de redelijkheid 
eischt dat de betrekkelijke bedragen buiten de 
vaststelling van het in art. 9 van het Koninklijk 
besluit van 4 November 1929 (Stbl. n°. 476) 
door de letter u voorgestelde bedrag worden ge
laten; 

0. wat de eerste twee punten aangaat, 
dat bHjkens de gemeonterekeningen over 

1926, 1927 en 1928 telken jare van de inkomsten 
wegens opbrengst van het legaat van Cooth 
een bedrag van f 925 is verantwoord als inkom
steu terzake van het open baar gewoon lager 
onderwijs en een bedrag van f 70 als inkomsten 
ter zake van het openbaar vervolgonderwijs ; 
- dat weliswaar door het gemeentebestuur 
wordt opgemerkt, dat de vermelding cler be
dragen van f 925 onder de inkomsten van het 
openbaar gewoon lager onderwijs, in strijd met 
het desbetreffende testament heeft plaats ge
had, dat echter niet de be.stemming, welke de 
Raad aan de inkomsten had behooren te geven, 
beslissend is, maar de bestemming, die hij daar
aan. feitelijk heeft gegeven; 

dat derhalve Ged. Staten terecht deze be
dragen door vermelding onderscheidenlijk onder 
volgnummers 26 en 33 der enumeratie van_ Bij 
lage B in aanmerking hebben genomen bij de 
vaststelling van het in art. !) van het Koninklijk 
besluit van 4 November 1929 (Stbl. n°. 476) 
door de letter u voorgestelde bedrag. 

wat het derde punt aangaat, 
dat het desbetreffend bedrag ter voldoei;ung 

aan het bepaalde in art. 11, vijfde lid juncto 
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eerste lid, van het meergemeld Koninklijk be
s luit terecht door Ged. Staten bij de in art. 9 
van dat besluit bedoelde vaststeJing in aan
merking is genomen ; 

Gelet op de wet van 15 Juli 1929 (Stbl. 
n°. 388) en het Koninklijk besluit va.n 4 Novem
ber 1929 (St'il. n°. 476); 

btcsluiten: 
I. het beroep ongegrond te verklaren. 
II. Afschrift enz. (W. v. G.) 

27 November 1930. CIRCULAIRE van den 
Minister van Arbeid. H andel en Nijverheid 
aan Heeren Gedeputeerde Staten van de 
provincien, betreffende toepassing Hin
derwet. 

Gedurende de laatste jaren zijn onderschei
<lene klachten bij mijn Departement ingekomen 
over hinder, ondervonden van inrichtingen, met 
name electrische centrales, waar men is overge
gaan tot h!'t stoken van kolenmeel of poeder
kool. Sommige van deze inrichtingen veroor
zaken in wijde omgeving een ernstige stofplaag, 
welke de bewoners dwingt om ramen en deuren 
zooveel mogelijk gesloten te houden, zoodat 
niet voldoende kan worden geventileerd. Des
ondanks dringt de vliegasch in de huizen door, 
hetgeen groot ongerief teweeg brengt. Her
haaldelijk is het ook voorgekomen, dat per
sonen geneeskundige hulp moesten inroepen, 
omdat zij scherpe stofdeeltj es in de oogen had
den gekregen. 

In enkele gemeenten is daardoor een onhoud
bare toestand ontstaan, die tot vele klachten, 
ook van schadelijdende huiseigenaren en nering
doenden, aanleiding geett . 

Aangezien het hier voornamelijk betreft over
heidsinrichtingen, voor de oprichting of uit
breiding waarvan de vergunning krachtens 
<le Hinderwet door Ged. Staten is verleend, die 
ook bevoegd zijn om desnoodig artikel 17 dier 
wet toe te passen, veroorloof ik mij de aandacht 
van Uw College op deze aangelegenheid te ves
tigen en voor zooveel noodig Uwe medewerking 
in te roepen. 

Het verdient naar mijne meening ernstige 
overweging om aan inrichtingen, welke in of 
nabij bewoonde kommen zijn gelegen, het 
stoken van bovenbedoelde brandstof te ver
bieden, wanneer geen afdoende ontstoffing van 
de verbrandingsgassen en van de mt de droog
inrichtingen voor het kolenmeel of de poeder
kool in den dampkring afgevoerde lucht is 
gewaarborgd. (B.) 

28 Novembe,· 1930. WET, houdende vast
stelling van het slot der rekening van de 
koloniale uitgaven en ontvangsten voor 
c,,,·afao over het dienstjaar 1926. S. 427. 

Het slot der rekening van de koloniale uit
gaven en ontvangsten voor C"rafaO over het 
<lienstjaar 1926 wordt vastgestcld als volgt: 
De uitgaven hehben bedragen f 3,639,010.605. 
De ontvangsten hebben 1:-edragen: 

f 3,331,432.615. 
H et nadeelig slot der rnkening bedraagt 

a lzoo f 307,577.99, welk bedrag wordt gedekt 
door een bijdrage uit 's Rijks Schatkist. 

28 No vember 1930. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakel ijke rechten noodig voor den aanleg 
van havens met bijkomende werken in 
den Binckhorstpolder in de gemeente 
's- Gravenhage. S. 428. 

28 Novem ber 1930. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten, noodig voor de verbe
tering en den aanleg van een gedeelte van 
den weg van de M ee,·n naar Oudewater 
in de gemeenten Linsclioten, M ontfoort en 
Will eskop. S. 429. 

28 No vember 1930. WET tot verklaring van 
het a lgemeen nut der onteigening van 
perneelen, erfdienstbaa1·heden en andere 
zakelijke rechten, noodig voor de verbe
tering en den aanleg van een weg van 
W eu,·t naar Druten in de gemeenten B eu
ningen, Ewijk en Druten. S. 430. 

28 Novem ber 1930. WET tot wijziging van 
artikel 440 van het Wetboek van Straf
recht. S. 431. 

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

dat het wenschelijk is eenige wijziging te 
brengen in artikel 440 van het Wetboek van 
Strafrecht; 

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

In artikel 440 van het Wetboek van Straf
recht wordt achter ,,muntspecien" ingevoegd: 

,, , op van rijksmerken voorziene gouden 
of zilveren werken" . 

In hetzelfde artikel wordt in plaats van 
,,vijf en twintig gulden" gelezen: 

,,driehonderd gulden". 
Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 28sten 

November 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, J . Donn er. 
D e Minister van Financien, cl e Geer. 

(Uitgeg. 10 Dece,nber 1930.) 

28 No vem ber 1930. BESLUIT, houdende wij
ziging van het Arbeidsreglement voo1· 
werklieden in 's Rijks dienst 1927. S. 432. 

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

Arbeid, H andel en Nijverheid en van Justitie, 
van Onzen Minister van Staat, Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw, zoomede 
van Onze Ministers van Onderwijs, K unsten 
en Wetenschappen, van Financien, van Defen
sie, van Waterstaat en van Kolonien van 11 
September 1930, n°. 2683, afdeeling Arbeid; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 November 1930, n°. 20); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 17 November 1930, 11°. 
3291, afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken, Ons besluit van 14 Maart 1927, Staats
blad, n°. 53 (Arbeidsreglement voor werklie
clen in 's Rijks dienst 1927) , laatstelijk gewij -
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zigd bij Ons beslui t van 1 M ei 1930, Staats
blad n°. 152, opnieuw te wijzigen; 

H ebbon goedgevonden en ve rstaan : 
te bepa len: 
Art. I. In Ons be lui t va n 14 M aart 1927, 

Staatsblad 11° . 53 (Arbeidsreglement voor 
werkli eden in 's Rijks dienst 1927) , laa tstelijk 
gewijzigd bij Ons beslui t van 1 Mei 1930, 
S taatsblad 11°. 152, worden de navo lgende wij 
z ig inge n a a n gehrach t: 

A. Artikel 22 word t gerekend van 1 Juni 
1930 a{ gewijzigd a ls volgt: 

In het derde lid wordt in plaats va n ,,tien 
jaren" gelezen: ,,vij f jaren" . 

B. Art ikel 23 wordt gerekend van 1 Juni 
1930 a f gewijzigd als volgt : 

1 °. In het eerste lid word t in pl aats van 
,,met acht weken en anders met vier weken" 
gelezen : ,,met dertien weken en anders met 
zes weken''. 

2°. In het tweede lid word t in plaats van 
,, uitzicht heeft, of, indien ui t hoofde van 
eeni ge rl ei omstandigheid zoodanig uitzicht niet 
of niet meer bestaat, anders zou hebben ge
h ad" gelezen: ,,uitzicht zou hebben of, indien 
uit hoofde van eeni gerl e i omsta ndigheid zoo
danig ui tzicht niet of niet meer zou bestaan, 
a nders zou hebben gehad, wanneer hij gepen
sionneerd werd naar even genoemden dienst
tijd en naar de middelsom der pensioensgrond
s lagen, bedoeld in artikel 54, tweede lid , der 
:Pensioenwet 1922 (S taatsblad n°. 240 ), in de 
betrekking, waaru it bet wach tgeld is toege
kend". 

C. Art ikel 24, lette r d, word t gerekend van 
1 J uni 1930 af gelezen a ls volgt: ,, d iensttijd, 
di e i11 aanmerking is genomen bij de bereke
n ing va n den duur van wachtgeld of eene 
daarmede gelijk te stell en uitkeer ing ten laste 
van een der lichamen, bedoeld in de a r t ikelen 
3 en 4 der P ensioenwet 1922 (Staatsb lad 11°. 
240), en tijd, in het genot va n een zoodanig 
waehtge lcl of uitkeering ·doorgebraeh t, n i t 
word t medegeteld." 

D . Art ikel 25 wordt gerekencl van 1 J uni 
1930 af gewijzigcl al vol gt: 

1 °. H et eerste lid word t gelezen: 
,,Onde1· laatstelijk genoten wedde word t voo1· 

de toepassing van de bepalingen van di t hoofd
stu k, behoudens het bepaalde in de volgende 
leclen, verstaan de belooning, d ie door den 
betrokkene op den dag v66r het ontslag werd 
genoten of waarnaa,· bij ziekte, de ui tkeering 
bedoeld in Hoofdstuk VII wercl genoten, met 
de in den pensioensgrondslag opgenomen toe
J agen en de tijdelijke kindertoelage, op dien 
datum genoten. " 

2°. H et twee cle lid wo rdt gelezen: 
,,Indien in de belooning, de toelagen en de 

tijdelijke kindor toe lage, in het eerste lid be
doel d, ui t a nderen hoof de clan wegens perio
d ieke verhoogingen, wijzig ing zou zijn geko
men, wa nneer de betrokkene op de laatstelij k 
genoton belooning in di enst ware gebl even, 
o-eldt van den datum van inwerki ngtreding 
d ier wij zigi ng a f het a ldus gewijzigd bedrag 
a ls laatstelijk genoten wedde." 

E . I n den eersten en laatsten zin van het 
clerde I id van art i kel 26 wordt in pi aats van 
,, den betrokken J\1inister" gel ezen : ,, den Mi 
Hister van Financi0n". 

F . A rtikel 27 word t gewijzigd als volgt : 
1°. I n het eerste lid vervall en de woorden : 

,,naa r het oordee l van den betrokken Mi
nister" . 

2°. In het tweede lid word t in plaats van 
,,den betrokken Miuister" gelezen : ,, den Mi
nister va n Financ i8n". 

G. De laa tste vol zin van a rti kel 33 word t 
gerekend van 1 Juni 1930 a [ gelezen a ls vol g t: 
,,Ten aanz ien van de uitbeta ling va n wacht
ge lcl bij overlijden vinden de regelen Ya n m·ti 
kel 82, tweede en cl erde lid , overeenkomsti ge 
toepass ing." 

H . H et eerste li d nw a rtike l 34 wordt 
gelezen al s volgt : 

,,De ter ui tvoering van de bepalingen van 
<lit hoofdstuk te nemen besli ssingen worden 
g:enomen door Onzen Minister van Finaneien. 
Echter ve rleent Onze betrokken Minister zijne 
medewerking aan besliss ingen, waarbij het 
waehtgeld, op grond va n het bepaalde bij ar
tikel 27, eerste en tweede lid, geheel of ge
deeltelijk vervall en word t verkl aard." 

Art. II. H et bepaalde bij artikel I , onder 
B 2°, C, E , F , G en H van di t beslui t is. 
behoudens het bepaa lde in het volgende lid , 
van af den dag van het in werking treden dier 
bepa lingen rnecle van toepass ing ten aanzien 
van hen, di e v66 r <li en <l ag op wachtge ld zijn 
gesteld . 

Voor hen, die vo6r 1 J un i 1930 in het genc c 
zijn gekomen van een wachtgeld ten beclrage 
van het uitgestelde pensioen, bedoeld in he t 
tweede lid van artikel 23 va n Ons beslui t van 
14 Maart 1927 (Staatsblad n°. 53) , of van 
een wachtgeicl, waarva n do dum· is vastgesteld 
met inaeh tneming van het bepaalde bij a i·ti kel 
24 van dat bes lui t, zooals deze bepal ingen 
luidclen v66r de wijziging bij <li t beslui t , is 
het bepaalde bij artikel I , onder B 2° , en C 
van di t beslui t niet va n toepass ing. 

(Overgangsbepal i ng. ) 
Art. III. De op het t ijdst ip van inwerking

treding van het bepaalde bij a rtikel I , onder 
B 1°, va n <lit bes luit nog niet verstreken duu r 
van den in het eerste lid van ar t ikel 23 van 
Ons bes lui t va n 14 Maart 1927 (Staatsblad n°. 
53), zooals da t luidde v66r de wijzig ing bij <li t 
beslui t, bedoelclen waehtge ldtermijn der loo
pende wachtge lden worcl t met 50 pet. ver
longd. 

Art. IV. Art ikel I , onder E , F en H , t reedt 
in werking op 1 J a nuar i 1931. 

Onze Ministe rs voomoemcl zijn belast met 
de ui tvoering va n di t bes lui t, dat in het 
Staatsolad zal worden geplaatst en waarrn n 
a fsehrift zal worden gezonclen aan den R aad 
van State en aan de Algemeene R ekenkamer. 

H et Loo, den 28ston ovember 1930. 
WILHELMINA. 

De M inister van Arbeid, H andel en Nijverheid, 
T. J . V e r s c h u u r. 

D e Minister van J ustitie, J . D o nner. 
De M ini.ite,· van S taat, 

M inister van B innenlandsche Zakcn 
en Landbouw, 

Ru y s cl e B e e r e n b 1· o u e k. 
De M inister van Onderwijs, 
Ku'f!Sten en W etenschappen, 

J . T e r p s t r a . 
De M iniste,· van Financien, cl e G e e r. 

De M iniste,· van Defen.sie, L . N . D e cker s. 
De M iniste,· van Wat erstaat, P . J. Rey m e r. 

De Ministe1· van K olonii!n, D e G raaf f. · 
(Ui tgeg. 13 D ec. 1930.) 
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28 November 1930, );[0 • 54/4 December 1930, 
N°. 15592. BESLISSING van den Mi
nister van Financien en den Minister van 
Binnenlandsche Zaken en LaPdbouw. 

Uitvoering van de Wet op de financieele ver
houding tusschen het Rijk en de gemeenten. 

Voor de berekening van de gemiddelde 
opbrengst der gemeentelijke inkomstenbe
lasting, bedoeld in art. 17, eerste lid, van 
het Kon. Besluit van 4 November 1929 
(St/-,/. n°. 476), is het in aanmerking nemen 
van een bedrag wegens op de opbrengst 
dier belasting in mindering gebrachte 
kwade posten, alleen geoorloofd, wanneer 
zoodauige vermindering bij de verantwoor
ding clier beiasting in de gemeenterekening 
hceft plaats gehad. 

De Minister van Financien en de Minister 
van Staat, Minister van Binnenlandschc Zaken ; 

Gezien het tijdig ingekomen beroepschrift 
van het gemeentebestuur van Middelstum, 
dd. 6 Mei 1930, tegen het besluit van Ged. 
Staten van GroningeP dd. 3 April 1930, letter L, 
tot vaststelling van het bedrag der gemiddelde 
opbreng~t van de gemeenteEjke inkomstenbe
Jasting, bedoeld in art. 17, eerste lid, van het 
Koninklijk besluit van 4 November 1929 (Stbl. 
no. 476); 

Ge:tien de stukken ; 
Gehoord de Rijkscommissie van Advies voor 

de Gemeentefinancien ; 
0. dat Ged. Staten bij de vastst'31Eng van 

het vorenbedoeld bedrag buiten aanmerking 
hebben gelaten een door het gemeentebestuur 
onder volgletter C van de opgaaf Model VI 
opgenomen bedrag van £ 7000 wegens kwade 
posten in mindering gebracht op de opbrengst 
van de gemeenteEjke inkomstenbelasting, ver
antwoord in de gemeenterekening over 1926 ; 

0. dat het gemeentebestuur in beroep o. m. 
aanvoert, dat uit de tusschen de Regeering en 
de Tweede Kamer gewissclde stukken blijkt, 
dat het de bedoeling is, dat tot grondslag vaP 
de berekening van de gemiddelde opbrengst der 
gemeentelijke inkomstenbelasting wordt gc
nomen de bruto-opbrengst dier belasti ng, d. i. 
de zuivere opbrengst vermeerderd met de kwade 
posten; 

dat ter zake van deze belasting in 1926 zuiver 
is ontvangen f 31,055.18 en-aan kwade kosten 
is bet:iald f 17,100.-, zoodat de bruto-opbrengst 
dezer belasting, waarmede bij de vaststelling 
van het bedrag der gemiddelde opbrengst der 
gemeentelijke inkomstenbelasting rekening moet 
worden gehouden, moet worden gesteld op 
f 48,155.18; 

dat Ged. Staten door het onder volgletter C 
van de opgaaf Model VI opgenomen bedrag 
buiten aanmerking te laten, ten onrechte het 
bovenbedoeld bedrag van f 48,155.18 met 
£ 7,000.- hebben verminderd; 

O. dat het gemeentebestuur weEswaar terecht 
aanvoert, dat bij de bepaEng van het bedrag 
der gerniddelde opbrengst van de gemeenteEjke 
inkomstenbelasti_ng,_ -~edoeld. in art. 17, eerste 
lid, van het KonmkbJk beslmt van 4 November 
1929 (Stbl. no. 476), moet worden rekening ge
houden met de bruto-opbrengst dier belasting; 

dat evenwel uit de overgelegde stukken hlijkt, 
dat in de gemeenterekening over 1926 is ver
antwoord: 

I. onder de inkomsten : 
wegens ontvangsten terzake van de gemeente

Ejke inkomstenbelast-ing f 44,155.18; 
II. onder de uitgaven : 
a. wegens aan het Rijk nitgekeerde kwade 

posten f 17,100.-; 
b. wegens restitutie aan het Rijk van te,eel 

genoten uitkeeringen terzake van de gemeente
lijke inkomstenbelasting f 3.000.-; 

dat uit deze bijdragen een ,,zuivere opbrengst" 
als waarvan in het beroepschrift van het ge
meentebe~tuur sprake is, moet voortvloeien van 
f 44,155.18 - f 17,100.- - f 3,000.- = 
f 24,055.18, terwijl het gemeentebestuur in zijn 
beroepschrift hiervoor noemt f 31,055.18 of 
f 7,000.- meer; 

dat hieruit blijkt, dat het gemeentebestuur 
ten onrechte het bedrag der bruto-opbrengst 
van de gemeenteEjke inkomstenbelasting, ver
antwoord in de rekening 01<er 1926, becijfert 
op f 48,155.18, aangezien die bruto-opbrengst 
slechts beloopt f 41,155.18 t. w. f 24,055.18 
(zuivere opbrengst) + f 17,100.- (kwade 
posten); 

dat Ged. Staten bij de vaststelling van het 
bedrag der geniddelde opbrengst van de ge
meentelijke inkomstenbelasting, voor zooveel 
het dienstjaar 1926 aangaat, in aanmerking 
hebben genomen een onder volgletter A van de 
opgaaf Model VI opgenomen bedrag 3:d 
f 44,155.18, alsmede een onder volgletter L m 
die opgaaf vermeld bedrag van f 3,000.-, waar
uit blijkt, dat <lit college bij die vaststelling met 
een bruto-opbrengst der gemeentelijke inkom
stenbelasting (1926) van f 41,155.18 heeft reke
ning gehouden, welk bedrag overeenstemt met 
het hierboven becijferde ; 

dat trouwens de vermelding van een bedrag 
wegens op de opbrengst der gemeentelijke in
komsten belasting in Inindering gebrachte kwade 
posten onder volgletter C van de opgaaf Model 
VI volgens het bepaalde in art. 17, zevende lid, 
van het Koninklijk besluit van 4 November 
1929 (Stbl. no. 476) alleen geoor!oofd is, wanneer 
zoodanige vermindering bij de verantwoording 
dier belasting in de gemeenterekening heeft 
plaats gehad ; 

dat uit de door het gemeentebestuur over
gelegde specificatie van het onder A ve1·melde 
bedrag duidelijk blijkt, dat die vermindering niet 
heeft plaats gehad. 

dat Ged. Staten derhalve terecht het door het 
gemeentebestuur onder volgletter C van de op
gaaf Model VI opgenomen bedrag van f 7 ,000.
buiten aanmerking hebben ~elaten ; 

Gelet op de wet van 15 Juli 1929 (Stbl. n°. 388) 
en het Koninklijk besluit van 4 No,7 ember 1929 
(Stbl. n°. 476); 

Besluiten: 
I. het beroep ongegrond te verklaren. 
IT. Afschrift enz. (W. v. G.) 

28 November 1930, N°. 55/4 December 1930, 
No. 15620. BESLIS ING van den Mi
nister van Financien en den Minister ,an 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw. ) 

Uitvoering van de Wet op de financieele verhou
ding tusschen het Rijk en de gemeenten. 

Waar in <lit geval sprake is van een <?,er
boeking van den dienst 1928 op den dienst 
1929, voor welke overboeking art. 17, vijfde 
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lid, van hct Kon. Besluit van 4 ~ovember 
1929 (Stbl. n°. 476) niet van toepassing is, 
hebben Ged. Staten ten onrechte het daarop 
betrekking hebbend bedrag bij de vast
stelling van het bedrag der gemiddelde 
opbrengst van de gemeentelijke inkomsten
belasting, bedoeld in het eerste lid van ge
meld artikel, in aanmerking genomen. 

De Minister van Financien en de Minister 
van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw ; 

Gezien het tij dig ingekomen beroepschrift van 
het gemeentebuituur van Weerselo, dd. 8 Mei 
1930, tegen het besluit van Ged. Staten van 
Overijssel, dd. 8 April 1930, 2• Afd. n°. 2386, 
tot vaststelling van het bedrag der gemiddelde 
opbrengst van de gemeentelijke inkomstenbe
lasting, bedoeld in art. 17, eerste lid, van het 
Koninklijk besluit van 4 November 1929 
(Stbl. n°. 476); 

Gezien de stukken : 
Gehoord de Rijkscommissie van Advies voor 

de Gemeentefinancien ; 
0. dat Ged. Staten bij de vaststelling van 

het vorenbedoelde bedrag, in afwijking van de 
opgaaf van het gemeentebestuur onder volg
letter H van de opgaaf Model VI hebben opge
nomen een bedrag van f 860, welk bedrag in 
de gemeenterekening over 1928 ter overboeking 
op den gewonen dienst 1929 in uitgaaf is ver
antwoord; 

dat bet gemeentebestuur in beroep o. m. aan
voert, dat het vaststellingsbesluit van Ged. 
Staten onjuist is, omdat het meergemeld bedrag 
van f 860 niet is aan te merken als een der be
dragen, welke tengevolge van overboekingen 
van den eenen op den anderen dienst, onder de 
ontvangsten der gemeenterekeningen over 1926, 
1927 en 1928 tweemaal zijn verantwoord en 
welke ingevolge het bepaalde in art . 17, vijfde 
lid, van het Koninklijk beslnit van 4 November 
1929 (Stbl. n°. 476) slechts voor eenmaal in aan
merking mogen worden genomen ; 

0. dat art. 17, vijfde lid, van het Koninklijk 
besluit van 4 November 1929 (Stbl. n°. 476) 
slechts geldt voor die overboekingen van be
clragen, ter zake van gemeentelijke inkomsten
belasting, welke reeds onder de ontvangsten 
cler gemeenterekeningen over 1926, 1927 en 
1928 zijn opgenomen en nogmaals als zoodanig 
in, een van die rekeningen worden verantwoord ; 

dat in dit geval sprake is van een overboeking 
van den dienst 1928 op den dienst 1929, voor 
welke overboeking evengemelde bepaling niet 
van toepassing is en waarvoor dan ook in de 
opgaaf Model VI gcen gelegenheid tot vermel
ding aanwezig is ; 

·dat Ged. Staten clerhalve ten onrechte het 
meergemelde bedrag van f 860 bjj de vaststel 
ling van het bedrag der gemiddelde opbrengst 
van de gemeentelijke inkomstenbelasting, be
cloeld in art. 17, eerste lid, van het Koninklijk 
besluit van 4 November 1929 (Stbl. no. 476), 
in aanmerking hebben genoeen ; 

Gelet op de wet van 15 Juli 1929 (Stbl. n°. 
38S) en het Koninklijk besluit van 4 November 
1929 (Stbl. no. 476); 

Besluiten: 
' I. Met vernietiging van het bestreden be

sluit het bedrag der gemiddelde opbrengst van 
de gemeentelijke inkomstenbelasting, bedoeld 
in art. 17, eerste lid, van het Koninklijk besluit 

van den 4 November 1929 (Stbl. n°. 476} voor 
de gemeente W eerselo nacler te bepalen op 
f 60,126.91. 

II. Afschrift enz. (W. v. G.) 

28 November 1930, N°. 15255/8 December 1930, 
N°. 15. BESLISSING van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken. en Landbouw 
en den Minister van Financien. 

Uitvoering van de Wet op de f,,nancieele verho"
ding t"sschen het Rij k en de gemeenten. 

De salarissen van vakonderwijzeressen in 
de nuttige handwerken bij het openbaar 
gewoon lager onderwijs, vallen niet onder 
de andere uitgaven ter verzekering van den 
goeden gang van het openbaar gewoon 
lager onderwijs, welke voor opneming 
onder volgnummer 88 der enumeratie van 
Bijlage A van het Kon. Besluit van 4 No
vember 1929 (Stbl. n°. 476) in aanmerking 
komen. 

Evenmin kan onder volgnummer 147 
dierzelfde enumeratie worden gebracht de 
vergoeding, door de gemeente aan besturen 
van bijzondere scholen voor vakonder
wijzers, ingevolge art. 101, negende lid, der 
Lager-onderwijswet 1920, verleend. 

De Minister van Staat, Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw en de Minister 
van Financien ; 

Gezien het tijdig ingekomen beroepschrift 
van het gemeentebestuur van Hennaarderadeel, 
dd. 10 Mei 1930, tegen het besluit van Ged. 
Staten van Friesland, dd. 30 April 1930, n°. 98, 
2de afdeeling F, tot vaststelling voor die ge
meente van het bedrag in art. 9 van het Ko
ninklijk besluit van 4 November 1929 (Stbl. 
no. 476) voorgesteld door de letter u; 

Gezien de stukken ; 
Gehoord de Rijkscon:imissie van Advies voor 

de Gemeentefinancien; 
0 . dat door Ged. Staten bij de vaststelling 

van het vorengenoemd bedrag o. m. buiten aan
merking zijn gelaten : 

10. de onder volgnummer 88 der uitgaven 
van de opgaaf Model II over de jaren 1926, 
1927 en 1928 opgenomen salarissen van va~: 
onderwijzeressen in de nuttige handwerken b1J 
het openbaar gewoon lager onderwijs ; 

2°. ·de onder volgnummer 147 der uitgaven 
van de opgaaf Model II over 1926, 1927 en 192_8 
opgenomen vergoeding aan besturen van b!~ -
z_ondere scholen voor gewoon lager onderw1JS 
ingevolge art. 101, negende lid, der Lager
onderwijswet 1920; 

dat het gemeentebestuur in beroep o. m. 
aanvoert, 

wat het eerste punt aangaat, 
dat als gevolg van het bij wettelijke regeling 

inkrimpen van het aantal verplichte onder
wijzers de een.mansscholen ontstonden, waaraan 
ingevolge art . 2 der Lager-onderwijswet 1920, 
evenals aan andere niet-eenmansscholen mede 
onderwijs moest warden gegeven in het vak 
nuttige handwerken; 

dat dus de gemeente om dit onderwijs te 
kunnen geven, genoodzaakt was een vakonder-

. wijzeres aan te stellen ; , 
wat het tweede punt aangaat , 
dat de onder het eerste punt genoemde · ver

plichte uitgaven tengevolge had dat de gemeente 

j 
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ingevol~e art. 101, negende lid, der Lager
onclerw1jswet 1920, aan de besturen van bij
zondere scholen moest betalen de hierbedoelde 
vergoecling, waarvan Ged. Staten aangeven, 
dat deze uitgaven niet worden beschouwd als 
vergoecling van de kosten van instandhoucling ; 

dat naar de meening van het gemeentebe
stuur deze kosten toch ook daaronder moeten 
worden gerangschikt ; 

dat voor deze opvatting vooral pleit het 
Koninklijk besluit van 6 J anuari 1930, no. 10, 
nit welk laatste besluit nog sterker blijkt dat 
de vergoeding voor vakonderwijs i gedacht 
dee! uit te maken van de kosten van instand
houcling, doordat deze worden gerangschikt 
onder de uitgaven, bedoeld in art. 55 dier wet, 
letter o, in aansluiting aan reeds vroeger ge
nomen besluiten, terwijl bovendien de Minister 
bij de behancleling van de techni che herziening 
in 1923 een regeling van de belooning der vak
ouderwijzers wenschte te zien opgenomen door 
aanvulling van het vijfde lid van art. 10 I dier 
wet; 

dat ui t een en antler volgt, dat ook de Re
~eering van opvatting was dat bedoelde ko ten 
oehooren bij die van ,,instandhouding". 

0. wat het eerste punt aangaat, dat onder 
volgnummer 88 der enumeratie van Bijlage A 
van het Koninklijk beslui t van 4 November 
1929 (Stbl. n°. 476) met inachtneming van de 
in de omschrijving van dit volgnummer aan-

egeven beperking, kunnen worden opgenomeu 
alle, niet onder audere volgnummers te brengen 
uitgaveu ter verzekering van den goeden gang 
van het openbaar gewoon lager onderwijs; 

dat blijkeus de omschrijving van dit volg
nummer, in samenhang met de andere volg
nummers van de enumeratie, onder deze uit
gaven zijn te verstaan de uitgaven, bedoeld in 
art. 55, letter o, der Lager-onderwijswet 1920, 
voor zooveel het openbaar gewoon lager onder
wij s betreft; 

dat onder de uitgaven, waarvan sprake is in 
art. 55, letter o, der Lager-onderwijswet 1920, 
niet begrepen zijn de uitgaven voor vakonder
wijzers bij het openbaar gewoon lager onderwijs, 
gelijk blijkt. uit art. 101 der Lager-onderwijswet 
1920, in welk artikel uitdrukkelijk onder cheid 
1vordt gemaakt tusschen de uitgaven voor het 
openbaar lager onderwijs volgens art. 55, letter 
o, der wet en die voor vakonclerwijzers ; 

dat in het geval het hoofd eener z.~. eenmans
school een mannelijk hoofd is, die met bevoegcl 
is tot het geven van onderwijs in de nuttige 
handwerken voor meisjes, de gemeente we! een 
vakonderwijzeres moet aanstellen, omclat dit 
onderwijs behoort tot de wettelijk verplichte 
vakken, waarin aan elke lagere school onderwijs 
moet worden gegeven, doch dat dit uitzonde
ringsgeval deze uitgaven nog niet stempelt tot 
de andere uitgaven ter verzekering van den 
goeden gang van het openbaar gewoon lager 
onderwijs, welke door opneming onder meerge
meld volgnummer 88 in aanmerking komen ; 

dat dit te minder het geval is, omdat de ge
meenten bevoegd zijn als hoofd aan te stellen 
een onderwijzeres in het bezit van de akte voor 
vak k, in welk geval een speciale vakonder
wijzeres voor nuttige handwerken overbodig 
is· 

dat weliswaar bij het K oninklijk besluit van 
6 Januari 1930, n°. 10, is beslist dat uitgaven 

voor vakonderwijzers, door de besturen van 
bijzondere scholen gedaan, bij de driejaarlijk
sche afrekening, als bedoeld in het achtste lid 
van art. 101 der Lager-onderwijswet 1920, van 
de vergoecling krachtens art. 101, eerste jo. 
vijfde lid, dier wet, in aanmerking komen, doch 
dat dit slechts het geval is, voor zoover geen 
aanspraak kan worden gemaakt krachtens art. 
101, negende lid, dier wet, derhalve slechts 
in~eval voor het openbaar gewoon lager onder
wiJs geen uitgaven voor vakonderwijzers zijn 
gedaan, zoodat ook in dit Koninklijk besluit 
geen aanleiding selegen kan zijn om uitgaven 
voor vakonderwiJzers bij het openbaar gewoon 
lager onderwijs onder volgnummer 88 toe te 
laten; 

dat Ged. Staten derhalve terecht buiten aan
merking hebben gelaten de bedragen, door het 
gemeentebestuur onder volgnu=er 88 opge
nomen wegens belooning van vakonderwijzer
essen bij het open baar gewoon lager onderwijs; 

wat het tweede punt aangaat, 
dat uit de omstandigheid, dat het gemeente

bestuur tengevolge van de aanstelling van vak
onderwijzere sen bij het openbaar gewoon lager 
onderwijs gedurende de jaren 1926, 1927 en 1928 
verplicht was vergoeding aan schoolbesturen 
te verleenen, ingevolge art. 101, negende lid , 
der Lager-onderwijswet 1920, nog niet voort
spruit dat de uitgaven wegens deze vergoeding 
onder volgnummer 147 der uitgaven mogen 
worden opgenomen ; 

dat onder volgnummer 147 der uitgaven niet 
kunnen worden gebracht alle vergoeclingen aan 
besturen van biJZOndere scholen voor p;ewoon
lager onderwijs krachtens art. 101 der Lager 
onderwijswet 1920, zonder eenige beperking; 

dat immers, ware <lit het geval, volgnu=er 
143 der uitgaven, waar de vergoeding aan be
sturen van bijzondere scholen, wegens erfpacht 
van het schoolterrein, als bedoeld in art. 101, 
zesde lid, der Lager-onderwijswet 1920 afzon
derlijk wordt vermeld, overbodig zou zijn ; 

dat volgnummer 147 de hierondervallende 
uitgaven omschrijft, als vergoeding van de 
kosten van in tandhouding van bijzondere 
scholen, bedoeld in art. 101 der Lager-onder
wijswet 1920; 

dat in dit artikel onderscheid wordt gemaakt 
tusschen de vergoeding van de kosten van in
standhouding en de vergoeding wegens uitgaven 
voor vakonderwijzers volgens het negende lid 
van genoemd artikel, in overeenstemming waar
mede ook het model der gemeentebegrooting 
naast een post voor de vergoeding van de kosten 
van instandhouding met een omschrijving ge
lijkluidend aan die van volgnummer 147, een 
afzonderlijken post bevat voor de vergoecling 
volgens het negende lid van voornoemd artikel ; 

dat derhalve moet worden aangenomen , dat 
onder volgnummer 147 niet valt de vergoecling 
krachtens het negende lid van art. 101 cler 
Lager-onderwijswet 1920 ; 

dat ook aan de bewoordingen van het hier
voor vermelde Koninklijk besluit van 6 Januari 
1930, n°. 10, geen grond voor het in aanmerking 
nemen van deze vergoeclingen kan worden ont
leend, omdat dit besluit slechts medetelling van 
uitgaven van besturen van b,ijzondere scholen 
voor vakonderwijzers bij de driejaarlijksche af
rek'ening, al · bedoeld in het achtste lid van art. 
101 der Lager-onderwijswet 1920, toelaat, voor 
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zoover op de vergoeding, volgens art. 101, 
negende lid, dier wet geen aanspraak kan wor
den gemaakt, welk geval zich hier niet voor
doet; 

dat derhalve door Ged. Staten terecht buiten 
aanmerking zijn gelaten de bedragen, door het 
gemeentebestuur onder volgnummer 147 op
genomen, wegens vergoeding aan besturen van 
bijzondere scholen, krachtens art. 101, negende 
lid, der Lager-onderwijswet 1920; 

Gelet op ae wet van 15 Juli 1929 (Stbl. n°. 338) 
en het Koninklijk besluit van 4 November 1929 
(Stbl. n°. 476); 

Besluiten: 
I. Het beroep ongegrond te verklaren . 
II. Afschrift enz . (W. v. G.) 

29 November 1930. WET, houdende regeling 
met betrekking tot de arbeidsbemiddeling. 
S . 433. 

Bijl. Hand. 2° Kamer 1928/1929 n°. 329, 1-2; 
1929/1930 n°. 47, 1-5. 

Hand. id. 2• Kamer 1929/1930, bladz. 2150-
2161. 

Bijl. 1° Kamer 1929/1930 n°. 47; 1930/1931 
no. 47. 

Hand. id. 1930/1931, bladz. 32-42. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is een wettelijke regeling 
met betrekking tot de arbeidsbemiddeling vast 
te stellen; 

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

HOOFDSTUK I . 
Algemeene bepalingen. 

Art. 1. Deze wet verstaat onder: 
Arbeidsbemiddeling: Voortdurende bemoei

ing met het doe!, werkgevers en werkzoeken
den bij bet zoeken naar arbeidskrachten en 
arbeidsgelegenheid behulpzaam te zijn. 

Onze(n) Minister: Onze(n) Minister met de 
uitvoering dezer wet belast. 

HOOFDSTUK II. 
Van de openbare arbeidsbemiddeling. 

§ 1. Algemeene bepalingen. 
2. Onder openbare arbeidsbemiddeling wordt 

verstaan de arbeidsbemiddeling, van overheids
wege geleid en in stand gehouden. 

3. De organen der openbare arbeidsbemid
deling zijn de navolgende: 

a. gemeentelijke organen (gemeentelijke ar
beidsbeurs of gemeentelijk agentschap der ar
beidsbemiddeling); 

b. districts-organen (districts-arbeidsbeurs); 
c. het centraal Rijksorgaan. 
4. 1. De organen der openbare arbeidsbe

middeling stellen hunne bemiddeling in het 
algemeen . voor iederen werkgever en iederen 
werkzoekende beschikbaar. 

2. De godsdienstige, staatkundige of maat
schappelijke overtuiging van hen, die van de 
tusschenkomst van de organen der openbare 
arbeidsbemiddeling gebruik maken, en hun 
al of niet aangesloten zijn bij eenige vereeni
ging mogen niet leiden tot het verleenen van 
voonang bij de bemiddeling, tenzij hij, die de 
tussohenkomst inroept, te dezen aanzien be
paalde wenschen heeft kenbaar gemaakt. 

5. Zij verleenen hunne bemicldeling koste
loos en mogen slechts vergoecling vorderen 
voor uitdrukkelijk op verzoek van den werk
gever of den werkzoekende gemaakte kosten. 

6. 1. Voor zoover hun bekend is, dat er in 
eenig bedrijf of eenige onderneming of een · 
gedeelte daarvan eene werkstaking of eene 
uitsluiting bestaat, verleenen zij geen bemid
deling tot het plaatsen van werkzoekenden in 
dat bedrijf of die ondernem i ng of wel dat ge
deel te daarvan, waar de wcrkstaking of d e 
uitsluiting heersoht. 

2. Aan werkzoekenden, die, voorzoover hun 
bekend werd, in eene werkstaking of eene uit
sluiting rechtstreeks betrokken zijn, verleenen 
zij geen bemiddeling tijdens den duur van het 
arbeidsconflict. 

3. Zij deelen den werkgever of den werk
zoekende den grond voor de weigering der be
middeling mede. 

4. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
wordt geregeld, op welke wijze vereenigingen 
van werkgevers en van werknemers de orga
nen der openbare arbeidsbemiddel ing in ken
nis kunnen stellen met stakingen of uitsluitin
gen en op· welke wijze tegen die kennisgeving 
venveer openstaat. 

7. 1. Zij doen aan hen, die de bemiddeling 
der arbeidsbeurs inroepen, mededeeling van 
de, ter plaatse in bet betreffende vak gebrui
kelijke, arbeidsvoorwaarden, indien de aange
boden arbeidsvoorwaarden daarvan afwijken. 

2. Zij verleenen hunne bemiddeling niet 
aan door een collectieve arbe iclsovereenkomst 
gebonden arbeiders tot het plaatsen van dezen 
bij door die overeenkomst gebonden werkge
vers, indien de bemiddeling zou Ieiden tot het 
sluiten van eene arbeidsovereenkomst tegen 
arbeidsvoorwaarclen, die ongunstiger zijn dan 
in de collectieve arbeidsovereenkomst is over
eengekomen. 
· 8. De organen der openbare arbe idsbemid

deling dragen geenerlei verantwoordelijk
heid met betrekking tot de gevolgen van hu:me 
bemiddeling. 

§ 2. Van de gemeentelijke organen. 
9. Waar in dit hoofdstuk sprake is van 

,,directeur", ,,agent der arbeidsbemiddel ing", 
zijn oncler die benamingen tevens begrepen 
vrouwelijke personen, die zoodan ige betrek
king bekleeden. 

10. 1. Elke gemeente is verplicht, een or
gaan der openbare arbeidsbemiddeling op te 
richten en in stand te houden, behoudens de 
bepaling van het zevende lid van dit artikel. 

2. De organen, in het eerste lid bedoeld, 
clrngen den naam van ,,arbeidsbeurs" in die 
gemeenten, waar de dagelijksche leiding als 
zijne eenige of voornaamste taak aan den !ei
der is opgedragen; in de overige gemeenten 
dragen zij den naam van ,,agentschap de,· ar-
beidsbemiddeling" . . 

3. Elke gemeente met 15,000 of meer in
woners ·is verplicht, een arbeidsbeurs op te 
richten en in stand te houden. 

4. Twee of meer gemeenten kunnen onder 
Onze goedkeuring gemeenschappelijk een ar
beidsbeurs oprichten en in stand houden. Wij 
zigiug of opheffing eener gemeenschappelijke 
regeling geschiedt niet dan onder Onze goed
keuring. Kunnen de gemeentebesturen het 
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over de w1iz1grng of de opheffing niet eens 
worden, clan kan de wijziging of de opheffing 
door Ons, den Raad van State gehoord, bij een 
met redenen omkleed, in het Staatsblad te 
p laatsen, besluit worden geregeld. 

5. Elke gemeente met minder clan 15,000 
inwoners is, voorzoover niet eene van gemeen
tewege opgerichte ·arbeidsbeurs bestaat, ver
p licht een agen tschap der arbeidsbemiddeling 
op te richten en in stand te houden. 

6. H et vierde lid van di t artike l i op de 
agentschappen van toepass ing. 

7. Van de verplichting, in het eerste, derde 
en vijfde lid v.an dit artikel bedoeld, kunnen 
Wij ontheffing verleenen, indien naar Ons oor
deel in een gen1eente op andere w ij ze voor vol
doende arbeidsbemiddeling, overeenkomstig de 
in de artikelen 4 tot en met 7 dezer wet uit
gedrukte beginselen, wordt zorg gedragen, of 
indien bijzondere omstandigheden, naar Ons 
oordeel, ontheffing wettigen. 

11. H et besluit tot oprichting van een ge
meentelijk orgaan der arbeidsbemiddeling 
wordt genomen door den gemeenteraad. 

12. Voor elke gemeentelijke arbeidsbeurs 
stelt de gemeenteraad eene verordening vast, 
die de goedkenr ing van Gedeputeerde Staten 
behoeft. 

13. 1. H et toezicht op de arbe iclsbeurs is 
opgedragen aan eene commissie, die bestaat 
ui t een gelijk aantal, doch tenminste twee, 
werkgevers of vertegenwoordigers van werk
gevers, en werknemers of vertegenwoordigers 
van werknemers. 

2. De verordening, bedoeld in artikel 12, 
regelt ook de taak en de bevoegdheden der 
commiss ie. 

3. Aan de commissie wordt een voorzitter 
toegevoegd. 

4. De voorzitter en de leden worden door 
den gemeenteraad benoemd, ge chorst en ont-
1 agen. . 

5. De benoeming der leden geschiedt niet, 
clan nadat de naar het oordeel van Onzen 
Mi nister a lgemeen erkende, centrale organi
saties van werkgevers en van werknemers, of 
daarbij aangesloten, in de gemeente gevestig
de, afdeelingen, in de gelegenheid zijn gesteld 
aanbevelingen in te zenden. 

6. Indien twee of meer gemeenten gemeen
schappelij k eene arbeidsbeurs opr ichten, regelt 
de verordening, bedoeld in a rt ikel 12, op welke 
wijze aan bet bepaalde in het derde, vierde 
en vijfde lid za l worden voldaan. 

14. 1. Met de dagelijksche le iding der ar
beidsbeurs is een directeur belast. 

2. De directeur wordt, gehoord de in arti
kel 13 bedoelde commissie, door den gemeen
teraad benoemd, geschorst en ontslagen, tenzij 
eene algemeene gemeenteverordening a nders 
bepaalt, en geniet eene door den gemeenteraad 
te bepalen jaa rwedde. 

3. &ijne instructie wordt door Burgemeester 
en Wethouders, de in artikel 13 bedoelde com
missie gehoord, vastgesteld. 

15. Voor elk gemeentelijk agentschap der 
arbeidsbemiddeling stelt de gemeenteraad eene 
verordening vast, die de goedkeuring van Ge
deputeerde Staten behoeft. 

16. 1. H et toezicht op het agentschap de r 
arbeidsbemiddeling kan door den gemeente
raad worden opgedragen aan eene commissie. 

2 . . Op deze commissien zijn de bepalingen 
-van artikel 13 rnn toepassing. 

3. Zoodanige commissie moet worden ingc
steld in gemeentcn met 5000 of meer inwoners 
en in die gemeenten met minder clan 5000 in
woners, voor welke Onze Minister zulks be
paalt. 

4. Indien twee of meer gemeenten gemeen
schappelijk een agentschap der arbeidsbemid
deling oprichten, regelt de verordening, be
doeld in artikel 15, op welke wijze aan het be
paalde in het tweede lid van dit artikel zal 
worden voldaan. 

17. 1. Met de dagelijksche leiding van het 
agen tschap is een agent der a rbeidsbemidde
ling belast. 

2. De agent wordt, gehoord de in artikel 16 
bedoelde commissie, indien deze bestaat, door 
den gemeenteraad benoemd, geschorst en ont
slagen, tenzij eene a lgemeene gemeent.everor
dening anders bepaalt, en geniet eene door 
den gemeenteraad te bepalen jaarwedde. 

3. Zij ne instructie wordt door Burgemeester 
en Wethouders vastgest.eld , de in artikel 16 
bedoelde commissie, indi en deze bestaat, ge
hoord. 

§ 3. Van de districts-01·ganen. 

18. Onze l\Iinister verdeelt, t.en behoeve van 
de openbare arbeidsbemiddeling, het Rijk in 
districten, waarvan h ij het aantal en de gren
zen vaststel t. 

19 . 1. In elk d istrict is een districts-ar
beidsbeurs gevestigd. 

2. De districts-arbeidsbeurs draagt zorg 
voor de sarnenwerking tusschen de in haar 
gebied gevestigde organen der openbare ar
beidsbemiddel ing en voor de interlocale be
middeling van vraag en aanbod op de ar
beidsmarkt b innen het distr ict. 

3. De organen der openbare a rbeidsbemid
deling in het d istrict verleenen hunne mede
werk ing aan de samenwerking en de bemidde
ling, bedoeld in het tweede lid. 

20. 1. Onze Mini ter kan de taak, om als 
dish'icts-arbeidsbeurs op te treden, opdragen 
aan eene der in het distr ict gevestigde ge
meentelijke arbeidsbeurzen. 

2. Het toezicht op eene, ingevolge het voor
gaande lid aangewezen, districts-arbeidsbeurs 
is opgedragen aan eene commiss ie , bestaande 
uit de leden der in artikel 13 bedoelde com
miss ie voor de gemeentelijke arbeidsbeurs, be
nevens uit tenminste een werkgever en een 
werknemer, die het bedrijf wtoefenen in eene 
andere gemeente van bet district, clan waar 
de di stricts-arbeidsbeurs is gevestigd, en twee 
leden van de besturen der tot het district be
hoorende gemeent.en met uitzondering van die, 
waar de districts-arbe idsbeu rs is gevestigd. 

3. De voorzitter cler cornmissie voor de aan
gewezen gemeentel ijke arbeidsbeurs is voor
zitter der commissie voor de districts-arbeids
beurs. 

4. De leden de1· commissie, die ·niet zijn 
leden der cornmiss ie voor de aangewezen ge
meentelijke arbeidsbeurs, worden benoemd, 
geschorst en onslagen door Onzen Comm!s
saris in de provincie, waar de zetel <ler d1s
tricts-arbeidsbeurs is gevestigd. 

5. Met de dagelijksche leiding der districts-
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arbeidsbeurs is belast de directeur der aange
wezen gemeente lijke arbei dsbeurs. 

6. De instructie voor den directeur wordt 
vastgesteld door Onzen Minister, de comm is
s ie, bedoeld in het tweede lid, gehoord. 

21. 1. Indien het onmogelijk blijkt, het 
eerste lid van art ikel 20 toe te passen, kan 
Onze l\linister een Rijks-districtsarbeidsbeurs 
instellen. 

2. Ingeval het vorige lid wordt toegepast, 
wordt eene oommissie van toezicht ingesteld, 
waa1·van de voorzitter en de leden door Onzen 
Minister warden benoemd, geschorst of ont
slagen. Bij de benoeming der leden wordt met 
het bepaalde in artikel 13, eerste lid , rekening 
gehouden. 

3. Onze Minister, gehoord de in het tweede 
lid bedoelde commissie, benoemt, schorst en 
ont laat den directeur en stelt zijne instructie 
vast. 

22. Al hetgeen verder de taak, de bevoegd
heden en de inrichting der districtsorganen 
betreft, wordt bij a lgemeenen maatregel van 
bestuur vastgesteld. 

§ 4. Van het Centrale R ;Jksorgaan. 

23. Aan den Rijksdienst der Werkloosheids
verzekering en Arbeidsbemiddeli ng zij n de cen
trale bemoeiing met en het toez icht op de 
openbare arbeidsbemiddeling opgedragen. 

24. Tot de taak van den Rijksdienst (voor
zoover cfa a1·beidsbemiddel ing betreft) behoort: 

a. de a lgemeene leiding en bevoi·dering der 
openbare arbe idsbemiddeling; 

b. het toezicht op de organen der openbare 
arbe idsbemiddeling en het bevorderen van 
hunne onderl inge samenwerking ; 

c. de bevordering van interl ocale bemidde
ling van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 
van het Rijk ; 

d. de le iding der arbe idsbem iddeling van 
en naar het bui tenla nd; 

e. het verleenen, in door Onzen Minister te 
bepalen geva llen, van rechtstreeksche arbeids
bemiddeling, zoo noodii. door middel van vak
afdeelingen; 

/. het venamelen en verstrekken van gege
vens omtrent den stand der arbeidsmarkt in 

ederlancl en in het buitenland; 
g. de zorg voor de verzameling van gege

vens ten behoeve van de statistiek cler arbeicls
bemiddeling; 

h . het bevorderen van de ople iding van per
soneel YOOr de openbare arbe iclsbemicldeling; 

i . het toez ich t op de instellingen voor bij 
zondere arbeidsbem iddeling, bedoeld in hoofd
stuk III, §§ 2 en 3, en op de bij zondere ar
beidsbemiddeling uitgeocfend met winstoog
merk, bedoeld in hoofdstuk III , § 4 ; 

k. het samenstellen van een jaarverslag 
omtrent de arbeidsbemiddeling in N ederland ; 

l. het toezicht op de nalev ing van deze wet 
en van de daaruit voortvloeiende a lgemeene 
maatregelen van bestuur en m inisterieele 
voorschriften. · 

25. 1. Onze Minister regelt de inrichting 
van den in artikel 23 bedoelden Rijksdienst. 

2. Ter uitvoer ing van het bij artikel 24, 
sub c en e, bepaalde bestaat aan den Rijks
dienst' eene Centrale Rijks-Arbe idsbeurs. 

10:10 

§ 5. Van de vakafdeelingen. 

26. 1. Vakafdeelingen voor afzonderlijke 
beroepen of beroepsgroepen kunnen . warden 
verbonden aan: 

a. gemeentelijke arbeidsbeurzen; 
b . den Rijksdienst der Werkloosheidsverze

kering en Arbeidsbemiddeling. 
2. De instelling van de in het vorige lid 

bedoelde vakafdeelingen gesch iedt bij beslui t 
va.n den gerneenteraad, voorzoover betreft de 
sub a bedoelde instellingen, bij besluit van 
Onzen Minister voorzoover betreft de sub b 
bedoelde instelling. 

3. H et toezicbt op eene vakafdeeling is op
gedragen aan eene commiss ie van toez icht, 
waarvan de voorzitter en de leden warden 
benoemd, gescborst en onts lagen door den 
gemeenteraad, voorzoover betreft de vakafdee
J.ingen, bedoeld in het eerste lid sub a, en 
door Onzen Minister, voorzoover betrnft de 
vakafdeelingen, bedoeld in het eerste I id sub 
b. Het bepaalde in artikel 13 vindt hierbij 
zoove_el mogelijk toepassing. 

27 .. Onze Minister kan bepalen, dat de wer
king van vakafdeelingen, als bedoel d in arti
kel 26, eerste lid sub a, zich zal uitstrekken 
buiten de grenzen van de gemeente; in dat 
geval wijst hij tevens bet gebied barer werk
zaambeid aan. De vakafdeelingen, bedoeld in 
artikel 26, eerste lid sub b, strekken haar 
werkzaamheid uit over het geheele Rijk. 

§ 6. Van de Centrale Co1n1nissie van B ijstand 
voor de Arbeidsbemiddeling en de Migrat ie. 

28. 1. Er is eene Centrale Comm iss ie van 
Bijstand voor de Arbeidsbemiddeling en de 
Migratie, die haren zetel te 's-Gravenhage 
heeft . 

2. De Commiss ie bestaat uit: 
et. een gelij k aan tal werkgevers, of verte

genwoordigers van werkgevers, en · werkne
mers, of vertegenwoordigers van werknemers ; 

b. een of meer leden-vertegenwoordigers 
van het Rijk ; 

c. een of meer leden van gemeentebesturen 
of ve rtegenwoordigers van gemeenten; 

d. een of meer vertegenwoordigers van ver
eenig i ngen of instellingen werkzaam op het 
gebied der openbare of der bij zondere arbeids
hemiddel ing; 

e. een of meer personen, d ie studie hebben 
gemaakt van de arbei dsbemiddeling en van de 
migrntie. 

De directeur van den Rijksdienst der Werk
loosheidsverzeker ing en Arbeidsbemiddeling is 
ambtsha lve lid der Commissie. 

3. Onze Minister benoemt de ]eden en uit 
dezen een voorzitter. 

4. De leden van de Commiss ie treden, voor
zoove1· zij niet ambtsha lve in de Comm issie 
zitting hebben, om de drie jaar a f en zijn aan
stonds weder benoembaar. Hij , di e tot l id is 
benoemd ter vervulling van een tusschentijds 
opengevall en plaats, treedt af op het tijdst ip, 
waarop degeen, in wiens plaats hij is be
noemd, moest aftreden. 

5. De benoeming van de in het tweede lid 
sub a genoemde leden geschiedt niet clan nadat 
de, naar bet oordeel van Onzen Minister a lge
meen erkende, centra le organisaties rnn werk-

57 
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geve1·s en van werk11emers, en die van de in 
het tweede lid sub d genoemde leden geschiedt 
niet dan nadat de door Onzen Minister aan 
te wijzeh vereenigingen of instellingen, in de 
ge legenheid zijn gesteld, daarvoor aanbevel in
gen in te zenden. 

6. Onze Minister kan aan een sub-commis
sie der Commissie leden toevoegen, di e geen 
lid der Commissie zijn. 

7. Onze Minister voegt aan de Commissie 
een secretaris toe. 

29. 1. De in het vorige artikel bedoelde 
Commis ie heeft tot taak: 

a. Onzen Minister zoowel als den di recteur 
van den Rijksdienst der Werkloosheidsverzeke
ring en Arbeidsbem iddeling, hetzij op verzoek, 
hetzij uit eigen beweging, te adviseeren in 
zaken, de arbeidsbemiddeling betreffend; 

b. op te treden als Commissie van toezicht 
voor de Centrale Rijksa1·be idsbeurs ; 

c. hetgeen verder door eene andere wet of 
door Onzen Minister aan de Commissie zal 
worden opgedragen. 

2. De Commissie wordt door Onzen Minis
ter gehoord in de gevall en, bedoeld in ar.tikel 
10, vierde, ze de en zevende lid , artikel 16, 
derde lid, artikel 18, artikel 20, eerste lid, 
artikel 21, eerste lid, artikel 32, artikel 36, 
artikel 39, arti kel 41, artikel 46, vijfde lid, 
artikel 50 en artikel 55, eerste lid, dezer wet. 

§ 7. Van de kosten de,· openbare arbeids
be,niddeling. 

30. 1. De kosten van het gemeentelijke or
gaan der arbe idsbemiddeling worden gedragen 
door de gemeente. 

2. Bijdragen in de kosten van de gemeen
telijke organen der a rbeidsbemiddeling, voor
zoover betreft hunne gemeentelijke werkzaam
heden, kunnen door het Rijk aan de gemeente 
worden verleend. 

3. Kosten·, welke zijn veroorzaakt door 
voorschriften van Onzen Minister, als bedoeld 
in artikel 32 en in arti.kel 33, derde lid , wor
den tot een door hem vast te stellen bedrag 
gedragen door het Rijk . 

31. 1. De kosten van het in artikel 23 ge
noemde centrale Rijksorgaan ten behoeve van 
de arbeidsbemiddeling worden gedragen door 
het Rij k. 

2. De kosten van de Rijks-districts-a rbeids
beurzen en de ko ten, die voortvloeien uit het 
venullen van de taak bedoeld in artikel 20, 
eerste lid, worden gedragen voor drie vierden 
door het Rijk, voor oon vierde door de ge
meenten, tot het district behoorend, naa ,· even
redi gheid van het aantal inwoners op 31 De
cember van het jaar, waarop de kosten be
trekking hebben. 

3. De kosten van de in artikel 26, eerste 
lid , sub a, bedoelde vakafdeelingen, die voort
vloeien uit het vervullen van de taak, bedoeld 
in artikel 27, worden door het Rijk gedragen. 

4. In bijzondere, door Onzen M inister te be
palen, gevallen kan het Rijk een grooter dee! 
clan drie vierden der in het tweede lid be
doelde kosten voor zijne rekening nemen. 

5. Het bedrag der kosten van de gemeen
tel ijke arbeidsbeurzen, voor zoover zij als 
districts-arbeidsbeurzcn optreden, en dat der 
vakafdeelingen van gemeentelijke arbeids
beurzen, voo1· zoover zij hare werking buiten 

de gemeente uitstrnkken, worden vastgestel d 
door Onzen Minister, gehoord de besturen der 
gemeenten, waar de instellingen zijn gevestigd. 

6. Van de jaarwedden van hen, die in den 
zin van de artikelen 14 en 17 ziju bel ast met 
de dagelijksche le iding van een gemeentelijk 
orgaan der arbeidsbemiddeling, behalve wan
neer cl it gemeentel ij k orgaan de taak vervu l t, 
bedoeld in artikel 20, eerste lid, wordt door 
het Rijk aan de gemeenten vier t ienden ver
goed volgens regelen, bij algemeenen maat
regel van bestuur te stellen . 

§ 8. Van de adininistratie en het vent,·ekken 
van gegevens. 

32. Onze Minister stelt, ter verzekei·ing van 
de ecnheid van administratie, voorschriften 
vast omtrent de i nrichting der adm inistratie 
van de organen der openbare arbeidsbemid
del ing . 

33. 1. De directeuren der gemeentelijke ar
beidsbeurzen en de agenten der arbeidsbemid
deling zijn gehouden, aan den d irecteur cler 
distr icts-arbeidsbeurs, binnen welker geb ied 
zij hunne taak uitoefenen, alsmede aan den 
directeur van den Rijksdienst der Werkloos
heidsverzekering en Arbeidsbemiddeling, de 
inlichtingen en gegevens te verstrekken, die 
ten behoeve van de uitoefening der arbeicls
bemiddeling worden verzocht. 

2. De directeuren der districts-arbeidsbeur
zen zijn gehouden, zoodanige gegevens te ver
strekken aan den directem van -den Rijks
dienst der Werkloosheidsverzekering en Ar
beidsbemiddeling. 

3. Voorschriften omtrent de wijze waarop, 
en den tijd waarbinnen, de inlichtingen en 
gegevens moeten worden verstrekt, kunnen 
door Onzen Minister worden gegeven. 

HOOFDSTUK III. 
Van de bijzondere arbeidsbemiddeling . 

§ 1. A.l gemeene bepalingen. 
34. Onder bijzondere arbeidsbemiddel ing 

wordt verstaan a ll e anclere arbeidsbemiddeling 
clan die, bedoeld in a1·tikel 2. 

35. Deze wet onderscheiclt de navol gende 
vormen van bijzondere arbeidsbemiddel ing: 

a. arbeidsbemiddeling, met de openbare ar
beidsbemiddeling gelijkgesteld; 

b. arbeid bemiddeling, niet met de open
bare arbeidsbemiddeling gelij kgesteld, doch 
zonder winstoogmerk uitgeoefend; 

c. arbeidsbemiddeling uitgeoefend met 
winstoogmerk. 

§ 2. Van de ,net de openba,·e a,·beidsb emid.
d cling gelijk ges telde b-ijzondere arb eids

beiniddeling. 

36. 1. Instellingen voor arbeidsbemiddel ing, 
niet van overheidswege in stand gehouden, 
kunnen, op verzoek, door Onzen :Minister met 
de organen der openbare arbeidsbemiddeling 
worden gelijkgesteld, mits zij voldoen aan de 
bepal ingen, in de artikelen 4 tot en met 7 en 
13 eerste lid, dezer wet vastgesteld voor de 
organen der openbare arbeidsbemiddeling. 

2. Wordt de gelijkstelling geweigerd, clan 
kan de instelling binnen drie maanden na 
dagteekening der beschikking van Onzen l\Ii 
nister Onze bes] issing inroepen. 
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3. Over het Lezwaar wordt door Ons bes! ist, 
den Raad van State, afdeeling voor de ge
schi ll en van besttlur, gehoord. 

:17. 1. De gelijkstelling, bedoeld in artikel 
36, legt aan de instelling den pl icht op, samen 
te werken met de organcn der openbare a,·
beidsbemiddel ing op de door Onzen Minister 
te bepalen wijze. 

2. De besturen of beheerders der ins tell in
gen zijn verplicht, aan den directeur van den 
Rij ksdionst der ,vorkloosheidsvorzekering en• 
Arbeidsbemiddeling, binnen een reclelijken ter
mijn, de inlichtingen en gegevens te verstrek
ken, die deze met het oog op de belangen der 
arbei dsbemicldeling noodig acht. 

38. De bepaling van artikel 30, tweede lid, 
is op de, ingevolge artikel 36, gelijkgestelde 
instellingen van toepassing. 

39. 1. De gel ijkstelling, bedoeld in artikel 
36, kan door Onzen Minister worden ingetrok
ken, inclien de instell ing niet, of niet meer, 
voldoet aan het bepaalde in dat artikel, of om 
andere redenen van algemeen belang. 

2. Wordt de gel ijkstelling ingetrokken, 
dan kan de installing binnen dri e maanden 
na de dagteekening cler beschikking van On
zen Minister, Onze beslissing inroepen. 

3. Over het bezwaar wordt door Ons beslist, 
den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord. 

§ 3. Van de niet 1net de openba,·e arbeids
berniddeling gelijkgestelde b;jzondere arbeids
be,niddeling, zonde,· winstoogm erk 1titgeoe/end. 

40. Ins tell ingen voor arbeidsbemiddel ing, 
niet van overheiclswege in stand gehouden 
noch met de organen der openbare arbeids
bem idclel ing gel ijkgestelcl , die arbeidsbem id
deling zondeT winstoogmerk uitoefenen, zij n 
verplicht aan Onzen Minister over te leggen: 

a. hare statuten en reglementen, alsmecle 
de wijzigi ngen daarvan; 

b. de door de instelling van personen, die 
van hare al"beiclsbem icldeling gebrnik maken, 
te heffen tarieven, alsmede de wijzigingen 
daarvan; 

c. de namen van de bestuurde ,·s of beheer
ders der instelling, alsmede de wijzigingen, 
die in het bestuur of het beheer p laats vin
den; 

d . een jaarlijksch verslag van hare werk
zaamheden en van haar financiee l beheer. 

41. Eenig tafief, volgens hetwelk betaling 
wordt geheven van personen, die va.n de in het 
voorgaancle artikel bedoelcle instellingen ge
bruik maken, is niet verbinclencl zonde,· voor
afgaande goedkeuring van Onzen Minister. 

42. 1. Bij algemeenen maatregel van be
stuur worden voorschriften gegeven, die de 
instelli ngen moeten naleven met betrekking 
tot de inrichting van hare administratie, over 
het geven van inlichtingen aan Onzen Minister 
en over het nakomen van de verplichtingen, 
omschreven in artikel 40. 

2. Het bepaalcle in artikel 37, tweede lid, 
is op de besturen of beheerclers cler instellin
gen van toepassing. 

§ 4. Van de bijzo11de1·e a1·beidsbe1niddeling 
uitgeoe/end ,net 1cinstoogmed·. 

43. Het is verboden, zonder vergunning 
van Onzen Minister arbeidsbemiclcleling met 
winstoogmerk uit te oefenen. 

44. 1. De vergunning moet voor de eerste 
maal binnen ecn jaar na het tijdstip van het 
in werking treden van artikel 43 dezer wet 
schriftelijk aan Onzen Minister worden aan
gevraagcl onder overlegging van het tarief, 
volgens hetwelk de aanvrager voornemens is, 
beta\ ing te heffen van hen, die zijne arbeids
bemiddeling inroepen. 

2. De vergunning kan a ll een worden ver
leencl aan een natuurlijk persoon, die reeds op 
den oorsten Maart 1929 arbeidsbem iddoling 
met winstoogmerk uitoefencle. 

3. Uit de aanvrage moet blijken, voor welke 
beroepen of beroepsgroepen en in welke ge
meenten en in welke perceelen de arbeiclsbe
midcleling zal worden ui tgeoefend. 

45. 1. Onverminderd het bepaalde in arti
kel 44, tweecle lid, wordt de vergunning door 
Onzen Minister slechts dan geweigerd: 

a. wanneer de voor de eer~te maal geclane 
aanvrage geschieclt na afloop van den termij n, 
genoemd in het eerste lid van artikel 44; 

b. wanneer de aanvrage,·, zijne echtgenoote, 
of een bewoner van het perceel, waarin hij de· 
arbeidsbemiddeling wenscht uit te oefenen, 
logementhoucler, bouder van eene vergunning 
tot verkoop van sterken drank in het klein of 
van een verlof tot verkoop van alcoho lhou
clenden drank, anderen clan sterken drank, 
slaapsteclehoucler, kamerverhuurcler, hanclelaar 
in loten in eene loterij, kapper of barbier, 
geldwisselaar, panclhuishouder, scheepsbevrach. 
ter, handelaar of winkelier in voorwerpen tot 
kleeding, gebruik of genot bestemd, is, of in 
het jaar, voorafgaancle aan den <lag van de 
indi en ing van de aanvrage geweest is ; 

c. wanueer de aanvrager arbeidsbemiclcle
ling wenscht uit te oefenen in een huis, waar
in sterke drank in het klein, of alcoholhou
dende drank andere clan sterke drank, wordt 
verkocht of waarin een logement is geve tigd; 

d. wanneer de aanvrager in de laatste vij f 
jaren, voorafgaande aan de indiening van de 
cerste, clan we! van de hernieuwcle aanvrage, 
bij rechterlijke uitspraak onherroepel ijk is ver
oorcleelcl tot eene gevangen is- of hechtenis traf 
van een jaar of !anger, of van een of meer 
rechten, ve,·meld in art. 28 van het Wetboek 
van Strafrecht, is ontzet en het gem is van dat 

. recht of van die rechten tengevolge van die 
ontzetting op bet oogenblik van de incliening 
van de eerste, clan we\ van de hernieuwcle 
aanvrage voortcluurt, alsmecle wanneer de 
aanvrager in het in den aanhef genoemd tijcls
ve rloop bij rechterlijke uitspraak onherroepe
lijk is veroordeeld wegens een strafbaat· feit 
a ls becloelcl in de artikelen 239, 240, 240bis, 
242- 250, 250bis, 250ter en 251bis van het 
Vvetboek van Strafrecht; 

e. wanneer den aanvrager reeds eene ver
gunning_ tot he t uitoefenen van arbeidsbemid
deling met winstoogmerk is verleend; 

/. wanneer het verleenen der vergunning 
gevaar oplevert voor het belang van hen, die 
de arbeiclsbemiddeling inroepen of oyerigens 
gevaa,· oplevert voor de goecle zeden of voor 
het algemeen belang; 

g. wanneer n1oet worden aaugenomen, dat 
de verzoeker slechts is de tusschenpersoon van 
hem, die in een cler onder b, c, d en e ver
melde gevallen verkeert. 

2. Worclt de vergunning geweigercl, clan 
kan de aanvrager binncn drie maanden na. 
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dagteekening der beschikking van Onzen Mi
nister, Onze beslissing inroepen. 

3. Over het bezwaar wordt door Ons, den 
Raad van State, afdeeli ng voor de geschillen 
van bestuur, gehoord, bes! ist. 

46 . 1. De aanvrage tot vergunning wordt 
door Onzen Minister onvepvijld medegedeeld 
aan Burgemeester en Wethouders van de ge
n1eente of van de gemeenten, waar, voorzoover 
bekend is, de arbeidsbemiddeling door den 
aanvrager in een perceel wordt uitgeoefend 
of volgens de aanvrage zal worden uitge
oefend. 

2. Burgemeester en Wethouders, in het 
vorige lid becloeld, brengen de aanvrage bin
nen eene week, nadat zij te hunner kenni is 
gekomen, op de in de gemeente gebruikelijke 
wijze ter openbare kennis. · 

3. Binnen eene maand, nadat de bekend
making is gescliied, kan ieder tegen het ver
leenen der vergunning schriftelijk bezwaren 
bij Burgemeester en Wethouders indienen. 

4. Binnen eene maand na afloop van dien 
termijn dienen Burgemeester en Wethouders 
aan Onzen l\1inister, onder overlegging van 
de bezwaarschriften, zoo deze zijn ingekomen, 
van bericht en raad. 

5. Binnen twee maanden, nadat de berich
ten van Burgemeester en Wethouders zijn in
gekomen, beslist Onze Minister op de aan
vrage. 

6. De beslissing van Onzen Minister is met 
redenen omkleed wanneer de vergunning wordt 
geweigerd en wordt vermeld in de Nederlanil,. 
sche Staatscourant. 

7. Kan de beslissing van Onzen Minister 
binnen den in het vijfde lid van dit artikel 
bepaalden termijn niet genomen worden, dan 
wordt zij , bij eeli. met redenen omkleed be
sluit, verdaagd, hetwelk ter kennis wordt ge
bracht van den aanvrager en van Burgemees
ter en Wethouders. 

47. 1. In het besluit van Onzen Minister tot 
het verleenen van vergunning wordt de ver
gunning gesteld ten name van den aanvrager; 
het besluit houdt in de beroepen of de be
roepsgroepen, over welke de vergunning tot 
arbeidsbemiddeling zich uitstrekt; het be
paalt, in welke gemeente of gemeenten en in 
welk perceel of welke perceelen de arbeids
bemiddeling mag worden uitgeoefend en be
helst het tarief, volgens hetwelk door den 
gerechtigde betaling kan worden geheven van 
hen, die zijne arbeidsbemiddeling inroepen. 

2. De vergunning wordt voor niet !anger 
clan telkens vijf jaar verleend. 

48. Aan het verleenen der vergunning kun
nen door Onzen Minister zoodanige voorwaar
den worden verbonden, als hij in het belang 
der arbeidsbemiddeling of in het algemeen 
belang noodig oordeelt. 

49 . De vergunning is niet voor overdracht 
vatbaar. 

De vergunning vervalt, behalve door het 
verstrijken van den in artikel 47, tweede lid, 
bedoelden termijn, door den dood van den 
gerechtigde. 

50. H et tarief kan door Onzen Minister, op 
verzoek van den gerechtigde of ambtsbal ve, 
worden gewijzigd. 

51. 1. Het tarief moat in de lokalen, waar 
de arbeidsbemiddeling door den gerechtigde 
wordt uitgeoefend, lee baar voor hem, die ~ijn 
arbeidsbemiddeling inroept, worden opgehan
gen. 

2. Het tarief moet bovendien aan hem, die 
de arbeidsbemiddeling van den ger,;,chtigde 
inroept, voora[ worden medegedeeld of aan
gewezen. 

52. 1. Buiten hetgeen in het tarief is be
paald, mag door den gerechtigde, middellijk 
of onmiddellijk, onder wat naam of voorwend
sel ook, geenerlei betaling of vergoeding, in 
welken vorm ook, worden gevraagd of aange
nomen van hen, die zijne arbeidsbemiddeling 
inroepen. 

2. Het in strijd met het voorgaande lid 
betaalde wordt beschomvd als onverschuldigd 
betaald te zijn. 

3. De gerechtigde mag van hem, die een 
der beroepen uitoefent, omschreven in artikel 
45, sub b, geenerlei betaling of vergoeding, 
in welken vorm ook, vragen of aannemen voor 
diensten te zijnen behoeve verricht, tenzij het 
betreft eene betaling of vergoeding volgens 
het tarief voor arbeidsbemiddeling, als- be
doeld aan het slot van artikel 64. 

4. Buiten het geval, in de laatste zinsned~ 
van het vorige lid genoemd, kan het betaalde 
als onverschuldigd worden teruggevorderd. 

53 . Onverbindend is elk beding tusschen 
den gerechtigde of een van <liens tusschen
personen en een werkzoekende, die de arbeids
bemiddeling van den gerechtigde in roept, 
waarbij de werkzoekende zich verbindt zijne 
inkomsten of een gedeelte daarvan op eene 
bepaalde wijze te besteden of zich zijne benoo
digdheden op eene bepaalde plaats of bij een 
bepaalden persoon aan te schaffen . 

54 . De gerechtigde mag noch middellijk, 
noch onmiddellijk arbeid bemiddeling uit
oefenen ten verzoeke ,·an hem, die een der 
beroepen uitoefent, als omschreven in artikel 
45, sub b, tenzij de arbeidsbemiddeling betreft 
werkzoekenden, die zull en worden te werk 
gesteld in de onderneming van den aanvrager. 

55. 1. De vergunning wordt door Onzen 
Minister bij een met redenen omkleed, in de 
Nederlandsche Staatscourant te plaatsen, be
sluit slechts dan ingetrokken: 

1 °. wanneer zich omstandigheden voordoen 
op grand waarvan, waren zij vroeger aanwezig 
of bekend geweest, de vergunning krachtens 
artikel 45 zou zijn geweigerd; 

2°. wanneer de gerechtigde in strijd heeft 
gehandeld met het bepaalde in de artikelen 
51 tot en met 54; 

3°. wanneer de gerechtigde in strijd heeft 
gehandeld met de voorschr iften, te zijnen aan
zien gegeven in den algemeenen maatregel 
van bestuur, bedoeld in artikel 57; 

4°. wanneer de gerechtigde de aan de ver
gunning verbonden voorwaarden niet naleeft. 

2. H et besluit tot intrekking der vergun
ning wordt door Onzen Minister onmiddellijk 
in afschrift medegedeeld aan den belangheb
bende en aan Burgemeester en Wethouders. 
in wier gemeente de arbeidsbemiddeling vol
gens de vergunning mocht worden uitgeoefaad. 

3. Hij, wiens vergunning is ingetrokk-en, 
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kan binnen derti g dagen na dagteekeni ng der 
beschikking van Onzen Min ister, Onze beslis
sing inroepen . 

4. Over het bezwaar wordt door Ons, den 
Raad van S tate, a fdee ling voor de gesch illen 
van bestuur, gehoord, beslist. 

56. 1. H et p laatse!ij k toez icht op de nale
v ing door den gerech t igde van de artikelen 
51 tot en met 54 clezer wet en van hetgeen te 
z ijne n a a nz ie n bij don a l gem eene n rn aatregel 
van bestuu r, bedoeld in a rt ikel 57, wordt be
paald, wordt onder het a lgemeen toez.icht van 
Onzen Ministe r opgedragen aan B urgemeeste r 
en W ethouders van elke gemeente, waar de 
arbeidsbem iddeli ng volgens de vergunni ng 
rnag worden ui tgeoefend. 

2. ·B urgemeester en \Vethouders doen jaar
l ij ks aan Onzen Minister , in den vo ,·m door 
hem aan te geven, verslag omtrent den sta nd 
der arbe idsbemiddel ing met winstoogmerk in 
hunne gemeente. 

3. Onze M inister ka n voor bepaalde beroe
pen of beroepsgroepen comm iss ien instellen, 
d ie hem bijstaan bij het in het eerste lid be
doelde a lgemeen toez ich t, aan welke hij advies 
kan vragen, a l vorens de in de a rt ikelen 46, 
vijfde lid, en 55, eerste lid, bedoelcle besl is
s ingen te nemen, en waarvan hij den voorzit
ter en de leden benoemt en ontslaat. 

57. 1. Bij algemeenen m aatregel van be
stuur worclen voorschri ften gegeven om tren t 
de tarieven , hunne werking en toepass ing en 
het heffen van beta] i ng volgens het ta ri ef van 
hen, di e de a rbe id bemiddel ing van den ge
rechtigcle inroepen; eveneens worden daarbij 
voorsch r i £ten gegeven, door den gerechtigde 
na te komen, met betrekking tot de inrich t ing 
zij ner aclminist ratie en het geven van inlich
tingen daaromtrnn t aan Burgemeester en W et-. 
houders en aan de in a rtikel 56, derde lid, 
bedoelde commiss ion. 

2. · Bij den a lgemeenen maatregel va n be
stuur, becloeld in het ee rste I id, wordt het 
toezich t, bedoelcl in a rt ikel 56, nade,· om
schreven . 

HOOFD STU K IV. 

8tra/ ber,al,ingcn. 

58. 1 . Met hechteni s van ten hoogste zes 
maanclen of geldboete va n ten hoogste een 
d ui zencl gulden worcl t gestra ft : 

1 °. de bestuurcler of beheerder van eene 
instell ing voor a rbe idsbemidclel ing zonder 
winstoogmerk, niet va n overheiclswege in stand 
gehouden, noch mot een orgaan de r openbare 
a rbeiclsbemiddeli ng gelijkgesteld , incli en deze 
instelli ng niet vol cloet aan een cler ve rpl ich
tingen, haar opgelegcl bij a r t ikel 40 of bij 
a rti kel 42, tweede 1 id ; 

2°. h ij di e a rbe idsbemi ddeling met winst-. 
oogmerk uitoefent zonder vergunn ing van On
zen Minister, tenzij hij zoodanige a rbe idsbe
middeli ng op den eersten M aar t 1929 uit
oefende ; 

3° . hij , die op den eersten Maa rt 1929 
arbe idsbem iddeling met winstoogmerk uit-. 
oefencle en later cla n een jaar na het tij dst ip 
van het in werking treden van artikel 43 
clezer " '.et, a rbe idsbem iddeling met winstoog
merk m toefent zoncler vergunning van Onzen 

Min ister, tenzij het betreft a rbe idsbemidde
ling, waai:voor eene aanvrage om vergunning 
is inged iend, waaromtrent door Onzen M inis
ter nog geen bes) issing is genomen . 

2. Op de overtrecling van bepalingeo , vast
gestel d bij een a lgemeenen maatregel van 
bestuu r, als bedoelcl bij de artikelen 42, eerste 
l id, en 57, ku nnen Wij bij di en a lgemeenen 
maa tregel als stra f stellen hetzij hech tenis, 
hetzij gel dboete, hetzij hechtenis of geldboete. 
De hech tenis mag niet hooger worden gesteld 
cl a n zes maanden; de gel dboete niet hooger 
clan cl u izend gulden. 

3. T en aanzien van herhal ing van een over
tredi ng a ls bedoeld in het tweede I id, voor 
het geval, dat nog geen twee jaren zijn ver
loopen, s inds een veroordeeling van den schul 
d ige, wegens gel ij ke over tred ing onherroepelij k 
is geworclen , kunnen Wij bij algemeenen m aat
regel van bestuur, bedoel cl in het vo ri g lid , 
hechteoisstraf stell en vau ten hoogste zes 
n1aanden. 

59 . De in a rtikel 58 bedoelde strafbare fe i
ten worden beschouwcl a ls overtredingen. 

60. Ind ien tijdens het p legen van eene over
t reding, als becloeld in a rt ikel 58, eerste l id, 
nog geen twee ja ren zijn verloopen, seder t een 
vroegere veroordeel ing van den schulclige, 
wegens gelij ke over treding, onherroepelij k is 
geworden, word t heohtenisstraf opgelegd van 
ten hoogste zes maanden. 

61. 1. Met het opsporen van de bij en 
krachtens deze wet stra fbaar gestel de fei ten 
zijn, behalve de bij a rtikel 141 van het Wet-. 
boek van Stra fvo rdering aangewezen personen, 
belast de ambtena ren van Rijks- en gemeente
poli t ie . 

2. De in het vor ige lid bedoelde ambtena
ren hebben te ali en tijde toegang tot a lle 
pl aatsen, waar redelijkerwijze ve rmoed kan 
worden, dat een strafbaar fe it, a ls in dat l id 
bedoeld, word t gepleegd. De a rtikelen 120 tot 
en met 123 van het Wetboek van Strafvor
dering zijn hierbij van toepassing. 

3. De vorenbedoelde ambtenaren zij n te 
a li en tij de bevoegcl ter inbeslagneming de ui t
levering te vnrderen van a ll e voor inbeslag
neming vatbare voorwerpen, bepaaldelijk be
sche iden, welke kun nen clienen tot bewij s van 
de over treding. 

HOOFDSTUK V. 

Van de arb eid,sbe11tiddeli11g van en naar N e
de,·landsch-l ndiii, 8twina1ne ui Cm·a~ao. 

62. Met inach tneming va n de beginselen 
van deze wet kunnen door Ons bij a lgemeenen 
m aatregel van bestuur regel ingen worden ge
troffen met betrekk ing tot de arbe iclsbemiclde-
1 ing uit en naa r N ederl a ndsch-Incl ie, Suri
name en Cura~ao. 

HOOF D STU K VI. 

· 8 lotbepalingen. 

63 . Deze wet kan worden aangehaa ld onder 
den ti tel van ,,Arbeidsbemiddelingswet" , met 
bij voeging van het jaarta l van het 8taatsblad, 
wa arin zij is gopl aatst. 

64. Deze wet treed t in werking op een 
nader door Ons te bepalen t ijdstip, hetwelk 
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voor verschill ende artikelen vel' chi ll end kan 
zijn. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten No

vember 1930. 
WILHELMI TA. 

D e il[inister ,·an Arbeicl, Handel en 1Yijverheid, 
T. J . Ve r s c h u u r. 

D e Ministe,· van Kolonien, De Graaf f. 
( Uitg eg. 17 Dec. 1930. ) 

29 Novemb er 1930. WET, boudende goed
keuring van het op 12 April 1930 te 
's- Gravcnliage tusschen Nede1·land en Po
l en gesloten verdrag tot beslechting van 
geschillen door rechtspraak, arbitrage en 
verzoening. S. 434. 

Wij WILHELMI A, enz . ... cloen te weten: 
Alzoo \Vij in overweging genomen hebben, 

dat het op 12 April 1930 te 's-Gravenha.ge 
tusschen N ede,·land en Polen gesloten verdrag 
tot beslechting van geschillen door rechtspraak, 
arbitrage en verzoening, alvornns te kunnen 
wOl'den bekrachtigd, ingevolge artikel 58 der 
Gronclwet de goedkeuring der Staten-Gene
raal behoeft en dat het voorts wenschel ij k is 
om de bevoegdheid voor te behouden om de 
verclragen te bekrachtigen, waartoe de bepa
lingen van dit verclrag aa nleiding kunnen 
geven; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State cnz. 
Art. 1. H et op 12 Apl'il 1930 te 's- Gmven

hage tusschen N ede,·laml en P olen gesloten 
verdrag tot beslechting van geschil len door 
rechtspraak, arbitrage en verzoening, dat in 
afdrnk nevens deze wet is gevoegd, wordt 
goedgekeurd. 

2. W ij behouden Ons de bevoegdheid voor, 
de verdragen te bekrachtigen, waal"toe de be
paliugen van dit verdrag aanleiding geven. 

Lasten en bevel en, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten No

vember .1930. 
WILHELMINA. 

De M inister vcm Bttitenlandsche Zake", 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Uitg eg. 16 Dec. 1930. ) 

TRAITE de reglement judiciaire, d'arbitmr1e 
et de conciliation entre les Pays-Bas ,et la 
P ologne. 

Sa Majeste la R eine des Pays-Bas 
et 

Le President de la Republique de Pologne, 
an imes du des ir de 1·esserrer les liens d'arnite 

qui unissent les Pays-Bas et la Pologne et de 
favoriser le reglem ent pacifique, clans tous les 
cas, des differends et conflits, de quelque 
nature qu'ils so ient, qui viendraient a cliviser 
les deux pay , 

ont reso lu de conclure un traite it cet effet 
et ont nommc pom leurs P lenipotentiaires 
respecti fs, sa voir: 

Sa Majeste la R e ine des Pays-Bas: 
Jonkheer Frans Beelaerts van Blokland, 

Son M inistre des Affaires Etrangeres; 
Le President de la R epublique de Pologne: 
M. Stanislaw Ketrzynski, Envoye Extraor

dina ire et Ministre Plenipotentia ire ; M. le 
Prnf. Juljan :Makowski, clocteur en droit, che f 

de la section des Traites au Ministe1·e des 
Affaires Etrangcres; 

lesquels , apres s'etre 
pleins pouvoirs respectifs, 
due forme , sont convenus 
vantes: 

communique leut· 
trouves en bonne et 
des dispos itions sui-

Articl e premier. Les Hautes Parties con
tractantes s'engagent reciproquement a ne re
chercher, clans aucun cas, autrement que par 
voie pacifique, le reglement des l itiges ou 
conflits, de quelque nature qu'i ls soient, qui 
viendraient a s'elever entre les Pays-Bas et 
la Pologne, et qui n'auraient pu etre resolus, 
clans un clelai raisonnable, par les procecles 
d iplomc1tiques ordinaires . 

Art. 2. Tous Jes litiges, de quelque nature 
qu'ils soient, ayant pour objet un droi t allegue 
par une des Hautes Parties contractantes et 
contesto par l'autre, et qui n'auraient pu etre 
regles a !'amiable par les procedes diploma
tiques ordinaires, seront soumis pour jugement 
a la Cour permanente de J ustice internatio
nale. Dans les cas exceptionnels et pour des 
raisons d'ord re special ohacune des Parties 
aura le droi t de demander que ces I itiges 
soient cleferes it un Tribunal arbitral , ainsi 
qu'il est prevu ci-apres. II est cntendu que le 
litiges vises clans cet alinca comprenncnt no
tamment ceux que mentionne !'article 13 du 
Pacte de la Societo des Nations. 

Cet engagement ne s'applique qu'aux con
testations qui s'eleveraient apres la ratifica
t ion du present Traite, au sujet de faits 
posterieurs a cette ratification. 

Les contestations pour la solution clesquelles 
une procedure speciale est ou sern prevue par 
d'autres conventions en vigueur entre les Hau
tes Parties contractantes, seront reglees con
formement aux dispo itions de ces conventions. · 

Art. 3. Avant toute procedure devant la 
Cour permanente de Justice internationale et 
avant toute proceclme arbitrale, le litige pour
ra etre, d'un commun. accord entre les Parties, 
soumis a fin de conciliation a une Commission 
internationale perrnanente, elite Commission 
permanente de conciliation, constituee confor
mement au present Traite. 

Art. 4. Si , clans le cas d'un des litiges vises 
a !'article 2, les deux Parties n'ont pas eu 
recours a la Comm iss ion permanente de con
oil iation ou si celle-ci n' a pas reussi a con
oilier les Parties, le litige sera soumis d'un 
commun accord par voie de compromis soit a 
la Cour permanente de Justice i nternationale 
qui statuera clans les conditions et suivant la 
procedure prevues par son statut, soit clans les 
cas exceptionnels vises a !'article 2, et si l'une 
des Hautes P a1·ties contractantes le demaude, 
a un Tribunal arbitral qui statuera clans les 
conditions et suivant la procedure prevues par 
I a Convention de La Haye du 18 octobre 1907 
pour le reglement pacifique des conflits inter
nationaux. 

A clefaut d'accord entre les Parties, en cas 
de pro edure arb itrale, _sur la designation de 
a1·bitres, le President de la Confederation 
su isse sera pric par les cleux Parties ou pal' 
l'une cl'Elles de proceder aux designations 
necessai res. 

Faute de conclusion d'un compromis clans 
un dela i de trois mois a partir de la constitu
tion du Tribunal , celui-ci sera saisi du litige 
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par requete de l ' une ou de l' a utre des P a r t ies. 
Si a ucune des deux Hautes Parties contrac

t antes n'a demande que l a question soit son
mise a un Tribunal arbitra l , et a de faut d'ac
cord entre les P a rti es sur Jes termes du com
p romis, l ' une ou l' autre d' e ntre Elles, a pres 
LIil preavis de deux mois, au ra l a facul te de 
porte r directeme nt l a question par vo ie de 
reqtiete deva nt l a Cour pe rmanente de Justice 
internationul e . 

Art. 5. S'il s' ag it d ' u11e contestat ion don t 
l 'objet , cl'apres la l6gisla tio11 in te ri eure de 
l' une des P a rties , releve de l a competence des 
tr ibunaux nationaux de cell e-c i, le diffe rend 
ne pouna e tre SOLLIDis a la p rncedure prevue 
p ar le present Trait6 qu 'apres jugement pas 6 
e n force de chose j ugee et re nch , cla ns de 
de lais r aisonna bles par l 'autor ite juclicia ire 
n ationa le competente. 

Art. 6. Si la sentence judiciai re ou a rbi 
t ral e decla rait qu'u11e cl6c isio11 prise o u u11e 
m esure ordonnee par une autorit0 judicia irc 
on tou te autre auto ri te de l'une des Parties 
en liti ge se t rou ve enti e remen t ou par t iell c
me nt en oppos ition a vec le clroi t in ternat iona l , 
et si le droit constitutionnel de l adite Partie 
11e permettait pas ou ne permetta it qu' impa ,·
fa item ent d' e ff acer Jes consequences de cette 
decision 0 11 de cette mesu re, le P a r t ies con
viennent qu'il devra etre acco1·d6 pa r l a sen
tence judicia ire ou a rbi tr a le, ,\ la Par t ie les6o, 
u11e sati sfaction equitabl e . 

A rt . 7. Toutes questions su r lesque ll es le 
H a ules Part ies contractantes sera ient cli vis6es 
sa ns pouvoir les resouclre i, ]'ami a bl e pa r Jes 
l) rocedes diploma tiques o rdina ires, questions 
dont l a solution ne pourrait etre reche rnh6e 
par un jugement a insi qu'il est prevu pa r 
Particle 2 du present Traite et polll" lesquell e 
une procedure de regleme nt ne sera it pas 
de ja prevue par un trn ite OU une conve nt ion 
e n vi g ueur e ntre les Parties, se ront soumises 
a la Commission perma nente de concili a tion 
qui sera chargce de proposer a ux P a rt ies une 
sol ution accepta bl e et cl a ns tous Jes cas de 
l eu r presenter un rapport. 

A defaut cl' accord e nt re Jes P a rties sur la 
Tequete a presente r a la Commiss ion, l'une OU 
l ' au tre d' entre e ll es a ura la faculte de sou
m ettre directem en t, apres u n p rcavis cl ' un 
m o is, l a question a Iadi te Commiss ion. 

D ans tous Jes cas, s' il y a contestation en tre 
les Part ies sur la questio n de savo ir si le clif
fe rend a ou non l a nature rl'un litige v ise 
cl a ns l' a rti cle 2 et susceptibl e · de ce che f 
d 'etre resolu pa r un j ugemen t , cette contesta
t ion sera, prealablement a toute procedure 
de va nt l a Commiss ion pe rma nente de conci-
1 ia tion , soumise ii la decision de la Cour per 
m a nente de Justice inte rnationa le, cl' accord 
entre Jes Hautes Part ies contractantes ou a 
clcfau t d ' accord a la r eque te de !\me d'en t re 
E ll es . 

Art. 8. La Commiss ion penna nente de con
cili a tion pre vue pa r le present T raite sern 
compose de cinq membres, qui sero nt des ig nes 
comme ii suit, savoir : Jes Hautes P a r t ies con
t ractantes nommeron t chacune 1111 Commissa ire 
choisi parmi lelll"s nationaux respectifs et 
des igneront d'un commun accor d Jes trois 
a utres Commissa ires pa rmi Jes ressortissants 
de t ierces Puissances; ces trois Commissaires 

devro nt etre de na tio na li tes cliffe ren te et , 
parmi e ux, Jes H a utes P a rt ies contractantes 
desig neront le Pres ide nt de la Commiss ion . 

Les Commissaires sont nommes pour trois 
a ns ; leur mandat est renou ve la bl e. ll s reste
ront e11 fouct ions j usqu' a le ur rem pl acem ent 
e t, clans tous les cas, jusqu'..\ l'ache vement de 
leurs travaux en cours au moment de l' expira-
tion de le ur m a nclat. . 

11 sera pourvu a uss i rapide n1 e nt que poss ible 
et cl a ns un dela i qui ne devra pas exceder 
troi s 1noi , a ux vacances qui vi endrai ent a se 
produire par sui te de dece ' de demiss ion OU 

de que lque empechement pe rm a nent ou tem
poraire en su iva nt le mode fixe pour Jes 
nominations. 

Art . 9. L a Commission penna ne nte de con
cili at ion sera const it uee clans l 'annee qui sui 
vra l'echa nge des ratifications du p resent 
T r ai to. 

Si la nomination des membres i, des ig ne r en 
commun n'intervena it pas clans !edi t de lai ou, 
e n cas de remplacement, cla ns Jes t roi s mois a 
compte r de la vacance du siege, le President 
de I a Confederatio n suisse sern i t, a dcfaut 
d' autre e nten te, prie de proccder a ux des ig na
tions necessa i res. 

Art. 10. L a Commiss ion pe rma nente de con
cil iatio n se ra sa isie par voie de r equete adres
see a u President cla ns les conditions pre vues, 
selon Jes cas, pa r Jes art icl es 3 et 7. 

La requete, a pr0s avoir expose sonunai re
ment l' objet d u li t ige, cont iendra )'invitation 
a la Commiss ion de proceder a to utes mesures 
propres a conduire a une conciliation. 

Si I a i-equete emane d'une seul e des P arties, 
elle sern notifiee par celle-c i sans dela i a la 
P a r t ie adverse. 

Art. 11 . D a ns un delai de 15 jours a comp
ter de l a el a te ou l'une des H autes Parties 
contractantes a ura it por te une con testation 
devant l a Commiss ion perma nente de conci-
1 iat ion, chacune des P a rti es pourrn, pour 
l' exa me n de cette contestation, 1·emplacer son 
Commissa ire par u ne personne possedant 11ne 
competence speo ial e clans la m atie re . 

L a P ai-tie qui userait de ce clro it en fe rai t 
immodiateme nt la notification a l' a utre P a r
t ie; eel le-ci a ura, cl a ns ce cas, la facul tc 
d'ag ir de meme clans un del a i de 15 jours, ,\ 
compter de la date ou l a notification Jui se ra 
parvenue. 

Art. 12. L a Commiss ion permane nte de 
concili a tion aura pour tache cl'eluc ider Jes 
questions en litige, de recue ill ir a cet e ffet 
Loutes Jes informa tions ut il es par vo ie d' en
quete ou autrement et de s'e fforcer de con
cili er Jes Parties. Elle polll" rn, apres examen 
de l' a ffaire , expose r aux Parties Jes termes de 
!' arra ngement qui Jui paraitrai t convenable , 
et, s'il y a li eu , Ie ur impar t ir un cle la i pou r 
se prononcer . 

A la fin de ses t ravattx . l a Commiss ion d rns
sern un rapport qui e n co.nstatera le r esulta t et 
dont un exempla ire sera remis a chacune des 
P a r t ies . 

Les P arties ne seront j am a is Iiees pa r Jes 
considerations de fa it, de droit ou a uti-es a ux
quelles l a Commiss ion se sera a n etee. 

Sous reserve de la dispos it ion de l' a r t icle 7, 
alinca 3, Jes trava ux de l a Commiss ion de
vront, a moins que Jes P a r t ies en conviennenb 
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differemment, etre termines dans un dolai de 
six mois a compter du jour de la pl'emiere 
seance de la Commis ion,, 

Art. 13. A moins de stipulation specia les 
contrnires, la Commission pennanente de con
ciliation reglera elle-meme sa procedure qui , 
rlans tous Jes oas, devra etre contradictoire. 
En matiere d'enquetes, l a Comm ission, si elle 
n'en decide autrement a l'unanimite, se con
formera aux dispositions du Titre III (Com
mission internationale d'enquete ) de la Con
vention de La H aye du 18 octobre 1907 pour 
le reglement pacifique de conflits interna
t ionaux. 

Art. 14. La Cornmi sion permanente de 
concili at ion se reunira, sauf accord contraire 
entre le Parties, au lieu designe par son 
Pre ident. 

Art. 15. Les travaux de la Commission 
permanente de conciliation ne ont publics 
qu'en vertu d'une decision pri e par la Com
mission avec l'assentiment des P a rties. 

Les Hautes P arties contractantes s'engagent 
a ne pas publ ier le resultat des travaux de la 
Commiss ion sans s'etre. prealablement consul 
tee . 

Ar t. 16. Les P art ie seron t repr6sentees 
aupres de la Commission pe l'm anente de con
oil iation par des agents . ayant mission de 
erv il' cl'intermediaires entre elle et la Com

mission; elles pourront, en outre, e faire 
as i ter par des consei ls et experts nomme 
par elle a cet effet et demander !'audition de 1 

toutes personnes dont le temoignage leur 
paraltrait utile. 

La Comm ission au ra, de son cote, l a faculte 
de demander des explications orales aux 
agents, onseil s et experts des deux Parties, 
a ins i qu' a toutes personnes qu'elle jugerait 
utile de faire comparaitre avec l' assentim ent 
de leu t· Gouvernement. 

Art . 17. Sau£ dispositions contraires du 
present Traite, Jes decisions de la Comm iss ion 
permancnte de conciliation eront prises a la 
majorite des voix. 

La Commission ne pourra prendre de deci
ion portant sur le fond du di fferend que si 

tous le membres ont ete dument convoquees et 
ont present . 

Art . 18. Les H autes P arties contractantes 
'engagent a faciliter Jes travaux de la Com

miss ion permanente de conciliation et, en par
ticul ier, A assurer A celle-c i l'a sistance de 
leurs autorites competentes, a Jui fournir dans 
la plus large mesure possible tou documents 
et inform at ions utiles et a prenclre Jes mesures 
necessaires pour permettre a la Commission 
de proceder sur leur territoire a la c itation et 
a \'audition de temoins ou cl.'experts et a des 
trans ports sur le I ieux. 

Art. 19. P endant la cluree cl . travaux de 
la Commi sion permanente de conciliation 
chacun de Commissaires recevra une indem
nite dont le montant sera arrete d'un commun 
accord entre le H autes Parties contractante 
qui en supporteront chacune une part 6gale. 

A rt. 20. Dans tous Jes cas et notamment si 
la question au sujet de laquell e Jes P art ies 
soot divi oe resulte d'actes deja effectue OU 

sm le point de l'etre, la Cour pe1·manente de 
Justice internationale statuant conformement 
A !'article 41 de soil S tatut ou, selon le cas, le 

T1·ibunal arbitral, indiqueront dans le plus 
bref delai possible quelle mesures provisoire 
doivent etre prise ; la Commission perma
nente de conci liation pourra, s'il y a ·1ieu, agir 
de meme apres entente entre Jes Parties. 

Chacune des H autes Parties contractantes 
s'engage a s'abstenir de toute mesure suscep
t ible d'avoir une repercu s ion prejudiciable A 
! 'execut ion de la d 'cision ou aux arrange
ments qui seraient proposes par la Commis
sion permanente de conciliation et, en genera l, 
a ne proceder a aucun acte de quelque nature 
qu'il soit su ceptible d'aggraver ou d 'etend rn 
le differend. 

Art. 21. Le pr'sent T rn ite reste applicable 
entre Jes Hautes Parties contractantes encore 
que d'autre Puis ance a ient egalement un 
interet clans le cli fferend. 

A rt. 22. i quelque conte tation venait a. 
surgir entre Jes H autes Parties contractante 
relativement A !'interpretation du present 
Traite, cette contestation serait portee, sauf 
accord contraire, devant la Cour permanente 
de J ustice internationale a la requete de 
deux Parties ou de l'une d'Elles. . 

Art. 23. Le present Traite sera ratifi e. Le 
ratifications en seront echangees a V arsov ie 
au itot que faire se pourra. 

Art. 24. Le present Traite entrera en v igu
eur le trentieme jour apres l'echange des 
ratifications et aura une duree de cinq ans a 
compter de son entree en vigueur. S'i l n'est 
pa denonce six mois avant !'expiration de 
cette periode, ii era consi dere comme 1·enou
vele tacitement pour une nouvelle periode de 
cinq ans et ain i de su ite. 

Si, !ors de !'expiration du present Traite, 
une procedure quelconque en vertu de ce 
Tra ite se trouvait p ndante devant la Com
mission permanente de conciliation, deYant la 
Cour permanente de Justice internationale ou 
devant le Tribunal d'arbitrage, cette proce
dure se ra it poursuivie jusqu'a son achevement. 

En foi de quoi Jes Plenipotentiaires susnom
mes ont signe le pr6sent Traite et y ont ap
po e leurs cachets. 

Fait i, la Haye <'ll double exemplaire le 12 
avril 1930. 

{L.S.) Bee I a er t s va n BI o k I a n d. 
(L.S.) Stanis I a w Ket r z y n ski. 
(L.S. ) Dr. J. 1\1 a ko ws k i. 

29 No•·embcr 1930. WET, houdende natura
lisatie van J . B cilnarz en 19 anderen. 
S. 435. 

Wij WILHELMI A , enz . ... doen te we ten : 
Alzoo _Wij in overweging genomen hebben, 

dat Jo8epha B ednarz en 19 anderen aan Ons 
een verzoek om naturalisatie hebben inge
cli end, met overlegging - wat betreft de in 
artikel 2 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 
268), op het ederlanderschap en het inge
zetenschap, laat telijk gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1920 (Staatsblad n° . 955); 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van ederl ander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. J osepha B edna1·z, geboren te Olden/elde 

( P ruisen) den 16 Maart 1894, onderwijzeres, 
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wonende te Elerick, gemeente Maasbree, pro
vincie Lim,burg ; 

2°. -N-icolaas Cze1·niawsky, geboren te Rowno 
(Rusland) den 14/26 Juli 1898, handelsbe
diende, wonende te B eweng (Nederlandsch
lndie); 

3° . Heinrich Dors, . gebo1·en te Krefeld 
(Pruisen) den 4 Juli 1886, bankwerker, wo
nende te Uerdingen (Pruisen); 

4°. Johanna H end:rina Hanssen, geboren te 
K ellen ( Pruisen) den 24 April 1898, zonder 
beroep, wonende te K ell en (Pruisen); 

5°. Anna Martha Hub cn, weduwe van 
Mat-hijs Hub ert Aspers, geboren te Rheydt 
(Prnisen) den 28 Juli 1871, fabrieksarbeid
ster, wonende te Rheydt ( P ruisen); 

6° . Anna Maria Elisabeth Koninkx, gebo
ren te Rheydt (Pruisen) den 23 October 1898, 
weefster, wonende te Giesenkirchen ( P ruisen); 

7°. Anna Maria Leenders, geboren te As
pe,·heide (Pruisen) den 23 April 1895, zonder 
beroep, wonende te Asperden ( Pruisen); 

8°. Gerhard H einrich L eenders, geboren te 
Aspe,·heide (Pruisen) den 9 Augustus 1898, 
fabriek arbeider, wonende te Asperden (Prui
sen); 

9°. Ka,·l Le/or, geboren te Barchfeld ( Prui
sen) den 19 December 1882, onderdirecteur 
eener bankinstelling, wonende te A msterdan,, 
provincie Noordholland; 

10°. L eo Matz, geboren te Schitomir (Rus
land) den 7/20 Augustus 1885, koopman, wo
nende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land; 

11 ° . Adolphina Klara Muller, geboren te 
Westrick ( Pruisen) den 31 Januari 1893, on
derwijzeres, wonende te Elerick, gemeente 
Afaasbree, provincie Lin,burg; 

12°. P etronella Adriana van de,· Plank, 
geboren te Emmerik (Pruisen) den 25 Decem
ber 1895, zonder beroep, wonende te Emmerik 
( Pruisen); 

13°. P eter Schmeitz, -geboren te Crefeld 
( Pruisen) den 21 J anuari 1899, bankwerker, 
wonende te Ifref eld (Pruisen); 

14°. Anna Friederike B ertha van der Veer, 
geboren te Rehme (Pruisen) den 5 Mei 1898, 
zonder beroep, wonende te R ehme (P,·uisen); 

15°. }'ranziska Valeska Wachinger, geboren 
te Miinchen (Beie,·en) den 22 April 1893, 
zonder beroep, wonende te Amsterdam, pro
vi ncie Noordholland. 

·2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
t ikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stc- lijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Johannes Antonius Dohmen, geboren 
te Oejfelt (Noordb,·abant) den 23 Juni 1895, 
timmerman. wonende te Gennep, provincie 
Limbvrr,; 

2°. P etrus Johannes Haubrich, geboren te 
R otte,·da,n ( Zuidholland) den 29 Mei 1894 
Sch ipper , wonende te Rotterdam, provinci~ 
Zuidlwlland; 

3°. J ohannes Mulle,·, geboren te Amste,·
dam ( ·koordholland) den 26 September 1882, 
chauffeu,·, wonende te A msterda,n, provincie 
,Y 001·dholland; 

4°. Jan Baptist Michiel P enders, geboren 
te Elsloo (Limburg) den. 12 September 1894, 
landbouwer, wonende te Urmond, provincie 
Li1nbu1·g; 

5°. Ge,·ard Winter, geboren te Schaesbe,·p 
(Li1nbu1·g) den 19 Juli 1903, hulpmijnmeter, 
wonende te Eygelshoven, provincie Limburg. 

3. Deze wet trnedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten No

vember 1930. 
WILHF;LMINA. 

De Minister van Justitie, J . Donn er. 
( Uitgeg . 9 Dece,nber 1930.) 

29 No ve,nber 1930. WET, houdende natura
lisatie van M. Barkeij en 19 anderen. 
s. 436. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te wetcn: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat Maria Barkeij en 19 anderen aan Ons een 
verzoek om naturalisatie hebben ingediend, 
met overlegging - wat betreft den in artikel 
2 genoemde voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoel d in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, l aatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 
December 1920 (Staatsblad n°. 955) ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State enz. 
Art. 1. De hoedanigheicl van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Maria Barkeij, geboren te Pije ( Prui

scn) den 28 September 1893, onderwijzeres, 
wonende te Elerick, gemeente Maasbree, pl'O
vincie Li,nburg; 

2°. Jan Otto van B eek, geboren te Buda
pest (Hongarije) den 23 Juli 1898, bouwmees
ter, wonende te Budafok (Honga,-ije); 

3°. W ilhelmus Gera1'11A.tS de B eijer, geboren 
te Drutcn (Gelde,·land) den 27 December UI03, 
hulpbesteller, wonende te Druten, provincie 
Gelderland; 

4 °. Anton llreitinger, geboren te Erbach 
( W urtte1nbe1·g) den 13 Juni 1882, koffiehuis
houder, wonende te Wate,·ingen, provincie 
Zuidholland; 

5°. P ierre van de,· B ·ij , geboren te Moudon 
( Zwitserland) den 4 Juli 1883, chef-kok, wo
nende te Bazel ( Z witse,·land); 

6°. J ean Cavadia, geboren te B uyukdere 
( Turl.,-ije) den 26 Maart 1887, werkzaam in de 
cultures, wonende op de onderneming ,,Kali
Tengah" ( N ederlandsch-l ndie); 

7°. Heinrich J ohann Faassen, geboren te 
Scheffenthum, gemeente Cranenburg (Prui
sen) den 7 November 1898, fabrieksarbeider, 
wonende te K ell en (Pruisen); 

8°. l' eronika H errebout, geboren te Birgte 
(Pruisen) den 17 November 1896, zonder be
roep , wonende te Dorsten ( Pruisen); 

9°. Abra,n Luzer J elen, geboren te Szce
kocin (Polen) den 8/20 Januari 1897, kleer
maker, wonende te R otterda,n, provincie 
Z uidholland; 

10°. Katha,-ina Klusmann, geboren te Do1·t-
1nund (Pmisen) den 17 April 1890, onderwij
zeres, wonencle te Ble,·ick, gemeente Maasbre e, 
prnvi ncie L_i,nburg; 
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11 °. Paul Walther K unzli, geboren te 
Zurich-Unterstrass (Zwitserland) den 20 Oc
tober 1892, industrieel, wonende te Pladjoe 
(Nederlandsch-lndie); 

12°. Josef Jules Carel Lekanne, gezegd 
D eprez, geboren te Tilbury (Noordbrabant) 
den 9 Mei 1894, teohnicus, wonende te Haa,·
l e,n, provincie Noordholland; 

13°. P ete,· Peters, geboren te Stolb erg 
( P,·uisen) den 2~ Juli 1888, werkman, wo
nende te Stolberg (Prnisen); 

14°. Johann J oseph Spieke,-mann, geboren 
te W inkhausen . ( Duitschland) den 6 Augustus 
1861, zonder beroep, wonende te Z ierikzee, 
:provincie Z eeland; 

15°. H einrich H er1nann Stonns, geboren 
te Krejeld (P,-uisen) den 28 November 1896, 
-voerman, wonende te St. Tanis (Pruisen); 

16°. Jaco b H eim·ich Storms, geboren te 
Krefeld ( Prnisen) den 17 September 1895, 
wever, . wonende te St. Tanis ( Pruisen); 

17°. F,·ied,·ich Johann Wisg,-ill, geboren te 
W ecnen ( Oostenrijk) den 26 Februari 1887, 
tijdelijk waarnemend ingenieur bij den post-, 
telegraaf- en telefoondienst in N ederlandsch
lnd-ie, wonende te Bancloeng (Nede,·landsch
lndie); 

18°. H e1"1nann B ernha,·d Wolferink, gebo
i-en te Sude,·wick (P,·u·isen) den 1 December 
1884, fabrieksarbeider, wonende te Bocholt 
i/W . ( Prnisen); 

19°. Hinde Itt el Z ucker, geboren te Pod,. 
gorze ( Polen) den 12 Sept.ember 1890, boek
]1oudster, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde _lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad 11°. 268) , op het 
Nedel"landerschap en het ingezetenschap, laat
stel ijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
l,oedanigheid van Nederlander verleend aan: 
B erna,·d E111,il K,·out, geboren te Laurensberg 
( Pruisen) den 7 April 1896, expediteur, wo-
1,ende te TTaals, provincie Li1nburg. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
-van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevel en, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten No

Yember 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, J . Donn er. 
(Uitgeg. 9 December 1930.) 

29 November 1930. WET, houdende naturn
lisatie van J. J . van Atteveld en 19 ande
ren. S. 437. 

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

dat J ohann Jakob van Atteveld en 19 ande
ren aan Ons een verzoek om naturalisatie 
hebben ingediend, met overlegging ·- wat be
treft de in artikel 2 genoemden voo,· zooveel 
do enlijk - van dtl bewijsstukken, bedoeld in 
art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268) , op het Nederlanderschap en het 
i ngezetenschap, laatstel ij k gewijzigd bij de wet 
-van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 955); 

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

Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 
wordt bij deze verleend aan: 

1° . Johann Jakob van Atteveld, geboren 
t,e Diisseldorf ( Pruisen) den 28 Juli 1897, 
fabrieksarbeider, wonende te Holthause·,, (Prui
sen); 

2°. Maria Agnes Beckers, geboren te Aken 
( Prnisen) den 16 Juni 1893, kantoorklerk, 
wonende te Aken (Pruisen); 

3°. Pciul Braschos, geboren te Solingen 
(P,--,,isen) den 4 Augustus 1896, voorman op 
eene ijzergieterij, wonende te Deventer, pro
vincie Ove-rijssel ; 

4°. H ube,•t Hendtrik Geilen, geboren te 
Echt (Li,nburg) den 2 October 1908, land,. 
bouwer, wonende te Echt, provinoie Limburg ; 

5°. Friedtrich Ernst Goldbeck, geboren t,e 
's-Gravenhage (Zuidholland) den 13 Februari 
1902, musicus, wonende t,e 's-G,·avenhage, pro
vincie Zuidholland; 

6°. Ge,·truda Hendricks, geboren te Weeze 
(Prnisen) den 15 Augustus 1898, di enstbode, 
wonende te H ees bij W eeze ( Pruisen); 

7°. Ma,·g-a,·eta Kloth, weduwe van Karl 
Bartels, geboren te Aken (Pruisen) den 22 
October 1868, zonder beroep, wonende te 
A ken ( Pruisen) ; 

8°. Jacob M eijer, geboren te La.u,·ensberg 
(Pruisen) den 15 Mei 1896 , melkhandelaar, 
wonende te Aken ( Prnisen); 

9°. Sigis,nund Noach, geboren te Luden
scheid ( Pruisen) den 24 October 1883, koop
man, wonende te Ludenscheid (P,·uisen); 

10° . E,-,ist Otto Wilhel1n Ollhoff, geboren 
te Oostdeep (Pruisen) den 16 Maart 1889, 
landbouwer, woncnde te 'l'anoesan (Neder
lanclsch-lnclii!); 

11°. H e1·1nann Wilhel,n Raa·ijman, geboren 
te El ten ( Pr·uisen) den 2 Februari 1878, ar
beider, wonende te Emme.-ik ( Pruisen); 

12°. Jan Ranter, geboren te Uelsen (Prui
sen) den 24 M ei 1893, landbouwersknecht, 
wonende te Afa,ule-rveen, gemeente 'l'ubb e,·gen , 
provincie Overijssel; 

13°. P ete,· L eonhard Rijnde,·s, geboren te 
Luttel forst-Waldniel (Prnisen) den 20 Ja
nuar i 1898, wever, wonende te Luttelforst
Wald,niel (P,·uisen); 

14° . P ete,· J oseph Schunk, geboren te 
Hauset (Eupen) den 31 October 1873, manu
facturi e ,·, wonende te H eerlcn, prnvincie Lini
burg; 

15°. P eter J an Theuwissen, geboren te 
Caulill e (B elgie) den 11 Februari 1906, zaad
handelaar, wonende te Sappe1nee1·, provincie 
G1·oning en ; 

16°. Ge,·trucle Auguste Sophie Una, gebo
ren te Utrecht (Ut,·echt) den 31 December 
1908, zonder beroep, wonende t,e Utrecht, pro
vincie Utrecht; 

17°. J akob W eiss1nann, geboren te Kat
zweiler ( B eiercn) den 29 Mei 1881, opzichter 
lste klasse bij den dienst der pestbestrijding, 
wonende te P ekalongan (Nederlanclsch-lndie); 

18°. H ermann J oseph Wintels, geboren te 
W ietn,arschen (Prnisen) den 23 April 1894, 
landbouwer, wonende te Wietnia1"Schen (Prui
sen) . 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
t ike l 3, vierde lid , onder 3°. , der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268) , op het 
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Nederlanderschap en het ingezetensch ap, l aa,t
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 D ecembe r 
1920 {Staats bla,d n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. H ermann Max B ehle, geboren te Bar
men ( Pruisen) den 28 Februa ri 1873, bedrij fs
Je ider, wonende te R otterdam, provincie Z uid,. 
holland; 

2°. F1·anz Strasek, geboren te H olthausen 
( P,·uisen) den 17 September 1900, koffiehuis
bed iende, wonende te H eerlen, provincie Lini
burg. 

3. Deze. wet treed t in werking met ingang 
van den dag na <li en h arer afkondiging. 

Lasten en bevelen, e nz . ; 
Gegeven te 's-Grnvenhage, den 29sten No

vember 1930. 
WILHELMINA. 

D e Ministe,· van J ustitie, J. Donn er. 
{Uitgeg. 9 Deceni be,· 1930.) 

29 Novembe ,· 1930. WET, houdende natura
l isatie van A. N. Ba,·end en 20 a nderen. 
S . 438. . 

Wij WILHELMINA, e nz . ... doen te weten: 
Alzoo W ij in overweging genomen hebben, 

dat .4lbe,·t Nellius Ba,·end en 20 a nderen aan 
Ons een ve.l'Zoek om n aturnlisatie hebben in
gediend, met overlegging - wat betreft de in 
a rtike l 2 genoemden voo1· zooveel do enlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in a r t ikel 3 
der wet van 12 December 1892 {Staatsblad 
n ° . 268), op het N ederlanderscha p en het in
gezetenschap, laatstelij k gewijzigd bij de wet 
rnn 31 December 1920 {Staatsblad n° . 955) ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Al't. 1. De hoedanighe id van N ederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 ° . Albert N ellius Barend, geboren te P a

ra111a1·ibo (Suriname) den 13 September 1882, 
arts bij den di enst der Volksgezondhe id , wo-
1,ende te M agelang ( N ederlandsch-lndie); 

2°. Max Otto Ku,·t B eije,·, geboren te 
L ehe ( Pruisen) den 11 November 1898, tijde-
1 ijk a mbtenaar bij de Bmgerlijke Openbare 
Werken, wonende te illoeara 'l'e bo (Nede1·
la11dsc h-l ndie); 

3°. H einrich Caesa,·, geboren te H a-inm 
( P ruisen) den 28 October 1882, zeevarende, 
wonende te R otterdn:rn, provincie Zuidholland; 

4°. H u be,·t J oseph van Ermingen, geboren 
te H aaren ( P rnisen) den 5 October 1886, 
werkman, wonende te Eilendorf bij Aken 
( P ,·uisen); . 

5°. Geo,·g Haug, geboren te Thalheim 
( W iti·tem berg) den 25 April 1876, m eube lma
ker, w011ende te Gouda, provincie Zuidhol
lcmd; 

6°. W ilhelm H eer, geboren te Freudenbe1·g 
( 'l'sjecho Slo,wakije) den 13 October 1875, 
aardewerkschilder, wonende te Maast,·icht, 
provincie Limburg; 

7°. Ma,·ia Sibilla H er11ianns, geboren te 
R insbeck ( Pmisen) den 8 J uni 1888, koop
Yrouw, wonende te Lobberich-Hinsbeck ( Prui
sen) ; 

8°. Karl Friedrich E,nil H orbach, geboren 
te J;e,-henich (Duitschland) den 29 Mei 1899, 
leeraar. wonende te Utrecht, provinc ie Utrecht ; 

9°. Friedrich H 01·n, geboren te Giilshausen 

(B aden) den 9 September 1885, hoofdteeke
naar bij de 2de W aterstaatsafdeeling, wonende 
te Se,narang (Necle1·landsch-Inclie); 

10°. H eim·ich J osef Kuijken, geboren te 
Schervenseel (Pruisen) d en 5 October 1876, 
zonder bernep, wonende te U ebach bij Geilen
kfrchen ( P ,-uisen) ; 

11°. Anton R eijs, geboren te M ettmann 
( P,·uisen) den 30 Augustus 1898, fabrieks
a rbeider, wonende te Rat·ingen (P1·uisen); 

12°. Cecil Davicl R icardo, geboren te L on
den ( E ngeland) den 13 Juni 1897, procurntie
houder, wonende te ,11 akasse,· ( N ede,·landsch
l ndie); 

13°. Adolf Karl R uhnau, geboren te Warx
buttel ( P,-uisen) den 13 Maart 1894, chauf
feur, wonende te Enschede, provincie Overijs
sel ; 

14°. B ertha Scdo,non, weduwe van l sidor 
Loeµ;, geboren te R otterdam ( Zuidhollancl) 
den 14 Juli 1873, zonder beroep, verblijvende 
te Stettin ( Pruisen); 

15° . J ohann L eonha,·d Theunissen, geboren 
te Selfcnt-Lait1·ensberg ( P?'Uisen) d en 30 No
vember 1884, landbouwer , wonende te S e/Jent 
b/Lau,·ensberg ( Pruisen); 

16°. Elisabeth Magdal ena Trelde, geboren 
te L eipzig ( Saks en) den 20 J uni 1889, 1·iint
genassistente, wonende te L eiden, provincie 
Zuidholland; 

1·1°. Josef J ohann W ithoot, geboren te 
Gen·eshei,n (Pmisen) de n 6 F ebruari 1896, 
bankwe1·ker, wonende te Dfisseldorf -Unterrath 
(P,·uisen); 

18°. Johann Wynands, geboren te Poppel s
do,'f (P?'Uisen) den 14 November 1896, porce
leindraaier, wonende te B onn ( P r-uisen). 

2. M et afwijking van het bepaalde bij ar
t i ke l 3, vierde lid, onder 3° ., der wet van 12 
December 1892 (StcuttRbicid n°. 268), op het 
Nederl a nderscha p e n het ingezetenschap, laat
stelij k gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoeda ni gheid van N ederlande r verleencl aan : 

1 °. K a,·el M e bus, geboren te Amsterdam 
(Noonlholland) den 20 J a nua ri 1898, opzich
ter, wonende te A,nste1·da1n, provincie Noord
holland; 

2°. J an Baptist Alexancle,· P ende1'8, ge
boren te Elsl oo ( L i,nbu,·g) den 1 Juli 1898, 
landbouwe1·, wonende te Elsloo, provincie 
Limburg. 

3. M et uitbreiding van het bepaalde bij ar
tikel 6 der wet van 12 D ecember 1892 (Staats
blad n° . 268) , op bet Nederl anderscha p en het 
ingezetenscha p , laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 31 December 1920 {Staatsblad n° . 
955), wordt bij deze de hoedanigheid van N e
derlander verleencl aan Rudolf H ee,·, geboren 
te Amsdorlf (Tsjecho Slowakije) den 27 Au
gustus 1909, letterzetter, wonende te Maas
t,·icht, provincie Limburg. 

4. D eze wet treedt in werking met ingang 
rnn den dag na dien ha rer afkondi g ing. 

Lasten en bevolen , enz.; 
Gegeven te 's-Grnvenhage, den 29sten No

vem ber 1930. 
WILHELlVIINA. 

De lliiniste,· van Justi tie, J . D o nn e~ 
{Uit geg. 9 Decem be,· 1930.) 
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29 November 1930. ,vET, houdende natura
lisatie van 1¥. B enischek en 19 anderen. 
S. 439. 

Wij WlLHELl\llNA, enz .... doen te wete11: 

Alzoo , vij in overweging geuomen hebben, 
dat Walt e,· B enischek en 19 anderen aan Ons 
een verzoek om naturalisatie hebben inge
diend , met overlegging - wat betreft de in 
artikel 2 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 
268), op het Nederlanderschap en het ingeze
tenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
31 December 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat ,vij , den R aad van State enz. 
Art. 1: De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend nan: 
· 1 °. Walte,· B enischek, geboren te Stuttgart 

( Wurt e,nbe,·g) den 18 November 1898, bank
bediende, wonende te A rnsterda,n, provincie 
:v oordholland; 

2°. Wilhelm Cornelius B ottenberg, geboren 
te Genrohe (P,·uisen) den 20 September 1898, 
verver, wonende te Breyell (Pruisen); 

3° . H endrikus van der Bu,·gt, geboren te 
Kellen ( Pi·uisen) den 3 Augustus 1898, fa
brieksarbeider, wonende te Klee/ ( Pruisen); 

4° . J ohann Carl Ditt,nann, geboren te 
Duisburg (Pruisen) den 2 October 1885, vak
kundig-ambtenaar bij het l\Iarktwezen, wonen
de te A,nste,·dam, provincie Noordholland; 

5°. H einz George Dolls, geboren te 's-Gra
venhage (Zuidholland) den 29 Juli 1906, 
restaurateur, wonende te 's- Gravenhage, pro
vincie Zuidholland; 

6°. P etronella Go,n,nans, geboren te Kal
denkirchen (Pruisen) den 10 Februari 1897, 
zonder beroep, wonende te L euth ( Pruisen); 

7°. J ohann Hub ert H offmann, geboren te 
Stolbei·g ( P rui.•en) den 3 Januari 1878, han
delaar, wonende te Fluckelh.oven b/Erkel enz 
( P ruisen); 

8°. Chai·l es J ohannes Pieter Ka1nann, ge
boren te Amsterda11i (Noo,·dholland) den 10 
Juli 1905, kantoorbed iende, wonende te Am
sterda,n, provincie N oordholland; 

9°. Cornelius Koijen, geboren te M ee,·le 
( B elgie) den 18 Juni 1888, landbouwer, wo
nende te Baarle-Nassau, provincie Noordbra
bant; 

10°. Wilhelm Paul Kunze, geboren te 
llfarkneukirchen (Saksen) den 28 Juli 1875, 
violenmaker, wonende te 's -Gravenhage, pro
vincie Zuidholland; 

11° . Theodora R egina Maria M ense, we
duwe van P etrus Laurentius Wilhelmus Kol
de1veij, geboren te . Stadt Rheine (P ruisen) 
den 29 Augustus 1877, zonder beroep, wonen
de te B ruhl (Pruisen); 

12°. Franz Xaverius N ote1'1nanns, geboren 
te K ohlscheid (Pruisen) den 1 J anuari 1896, 
m ijnwerker, wonende te B oschel en b/Geilen
kirchen ( P ,·uisen); 

13°. Abmha,n Oberstein, geboren te Rot
te,·da,n ( Zuidholland) den 30 April 1897, mu
sicus, wonende te A mste,·da,n, provincie N oord
lwlland; 

14°. Co,·nelis van R eenen, geboren te D,-ie
bergen (Ut,·echt) den 1 Mei 1888, predikant, 
wonende te Wo erden, provincie Zuidholland; 

15°. Salomea H enriette H e,·mine Tenrn, inck, 

g<::boren te Arnhe,n (Gelderland) den 11 Ja
nuari 1906, steno-typiste, wonende te fVasse
naar, provi ncie Zuidholland; 

16° . H ei1u·ich. Johann :l'i1n1ner1nanns, ge
boren te FI einsberg ( P1·uisen) den 17 Februari 
1897, werkman, wonende te Drem,nen b/Heins
be,·g ( Pruisen); 

17° . P etronella Maria 11 os, geboren te 
Groin (P1·uisen) den 5 November 1894, zon
der beroep, wonende te Groin (Pruisen); 

18°. Pranziskus Xaverius Wackers, gebo
ren te Duren (P ruiscn) den 7 Mei 1895, koop
man, wonende te Dilsseldoi·f-Gerreshei,n (Prui-
sen). . 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
l920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid rnn Nederlander verleend aan: 

1 °. Rudolf Eduard Kraft, geboren te P unta
rlrenas {Chili) den 25 J uli 1907, voermans
knecht, wonende te Nijmegen, provincie Gel
de,.Zand; 

2°. H ei,,,-ich Geo,·g Lohn,niiller, geboren 
te L eer ( P1·uisen) den 11 Mei 1906, kappers
bediende, wonende te Zwoll e, provincie Over
ijssel . 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na <lien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten No

vember 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J . Do n n e r. 
(Uitgeg. 9 Dece,nber 1930.) 

29 November 1930. WET, houdende wijzi
ging v;in het vierde hoofdstuk der Rijks
begmoting voor het dienstjaar 1929. S. 440. 

29 Nove111b e1· 1930. ~T tot regeling van 
den uitvoer alsmede wijziging en aanvul
ling van de bepalingen betreffende den 
in- en doorvoer van kippen. en eenden
eieren. S. 441. 

Bijl . Hand. 2• Kamer 1929/1930, n°. 439, 
1-3; 1930/1931, n°. 82, 1-2. 

Hand. 2• Kamer 1930/1931, bladz . 505. 
Hand. l • Kamer 1930/1931, bladz. 62. 
Wij WILHELl\IINA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat, volgens artikel 9 van de wet van 31 Mei 
1929 (Staatsblad n°. 277), houdende voor
schriften betreffende het waarborgen van be
paalde eigenschappen of hoedanigheid van 
u itgevoerde voortbrengselen van het land
bouw-, tuinbouw-, veeteelt- en zuivelbedrijf, 
de a lgemeene maatregel van bestuur van 16 
Juni 1930 (Staatsblad n°. 265), houdende be
palingen tot toepassing van arti kel 8 der 
Landbouwuitvoerwet 1929 met betrekking tot 
kippen- en eendeneieren, behoort te warden 
vervangen door eene regeli ng bij de wet en 
dat het voorts wenschel ijk is, de wet van 31 
Mei 1929 (Staatsblad n°. 276), houdende be
palingen betreffende den in- en doorvoer van 
kippen- en eendeneieren te wijzigen en aan te 
vullen; · 
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Zoo is h~t, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Het is verboden, kippeneieren uit 

te voeren of aan eenig middel van vervoer tot 
uitvoer aan te bieden: 

a. we! ke niet zijn onderscheiden in overeen
temming met eene indeeling in kl assen, vast

gesteld bij a lgemeenen maatregel van bestuur, 
waarin niet ontbreekt het voorschrift, dat 
Onze met de zaken van den L andbouw belaste 
:}linister bevoegd is, voor zooveel noodig, in 
afwijking van die indeeling, bijzondere klassen 
met bijzondere ·benaming vast te stell en; 

b. welke, voor zooveel den uitvoer van 
.J: ederl andsche eieren naar door Onzen voor
noemden Minister aangewezen landen betreft, 
niet zijn voorzien van een duidelijk zichtbaar 
en duurzaam stempel van herkomst, door <lien 
Minister vastgesteld , overeenkomstig de daar
bij wat grootte, vorm en kleur betreft gegeven 
voorschriften ; met dien ve rstande, dat op 
elk ei niet meer dan een stempel, betrekking 
hebbende tot de herkomst, voorkomt, en voorts 
geen andere of ni.et meer stempels voorkomen 
dan door Onzen voornoemden Minister bij al
gemeen voorschrift zijn toegelaten; een en 
ancier behoudens ontheffing, a l dan niet voor
waa rdelijk, door dien Minister , in bijzondere 
·gevallen; tenzij in verband met bijzondere 
omstandigheden, geschiedt geene aanwijzing 
van landen na 1 Februari van het jaar, waar
,·oor de aanwijzing geldt; 

c. welke, voor zooveel N ederlandsche eieren 
betreft, niet zijn gesorteerd naar het gewicht, 
voor zooveel door Onzen voornoemden Mi
nister daaromtrent met betrekking tot den 
uitvoer naar door hem daarbij aangewezen 
la nden voorsch riften worden vastgesteld; 

d . op of aan welker· verpakking niet zijn 
aangebracht mededeelingen betreffende klasse, 
gewicht en afzender volgens regelen, bij alge
meenen maatregel van bestuur gesteld ; bij 
dezen a lgemeenen maatregel van bestuur kan 
worden bepaald, dat de onder c en de onder 
d bedoel de eischen niet gel den voo r e ieren 
van daarbij aangewezen kl assen• en wordt aan 
Onzen voornoemden Minister de bevoegdheid 
verl eend, voor chriften te geven omtrent de 
wijze, waarop deze mededeel ingen moeten ge
sch ieden en op de verpakking moeten worden 

· aangebracht ; ten aanzien van eieren, we! ke 
niet in gesloten verpakking worden uitge
voerd of ten uitvoer aangeboden, kunnen door 
dien Minister, met afwijking van het boveM
staande, bijzondere be pal i ngen worden vast
gestel d ; 

e. waarbij op het ei, op de verpakking of 
op eenig bij de waar gevoegd stuk andere clan 
de onder d bedoelde teekenen, cijfers of me
dedeel ingen v·oorkomen, herkomst, hoedanig
heid, gewicht of hoegroothe id van de waar 
bet reffende, wel ke in strijd zijn met eenig 
voorschrift betrekkel ijk tot den uitvoer van 
eieren; 

/. waarvan de verpakking, voor zooveel 
Nederlandsche eieren betreft , niet voldoet aan 
door Onzen voornoemden Minister gestelde 
e ischen; 

g. waarvan de verpakkingseenheid, voor 
zooveel Nederl andsche eieren betreft, eieren 
van Yerschillende soort of klasse inhoudt. 

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kunnen ten aanzien van ten uitvoer aange-

boden u it N ederland afkom stige versche 
eieren, de verpakking daarvan en de mede
deel ingen in en op die verpakking nadere 
e ischen worden gesteld met betrekking tot 
zindel ijkheid, aanduiding van den tijd van 
verpakking .en aanduid ing van kleur. 

3. Ten aanzien van eendeneieren is het be
paal de in a rtikel 1 en het bepaalde in artikel 
2, met uitzondering van het bepaalde om
trent aanduiding van kleur, van overeenkom
stige toepassing, met <lien verstande dat bo
vendien op de verpakking op duidelijk zicht
bare wijze het woord ,,eendeneieren" , of eenige 
verta li ng daarvan, moet vo01'komen. 

4. Als bewijs, dat de waar voldoet aan de 
bij en krachtens de voorgaande artikelen ge
stelde e ischen, kunnen uitsluitend dienen mer
ken, vastgesteld volgens a rtikel 10 der Land
bouwuitvoerwet 1929, op of aan de verpak
king aangebracht door den daartoe gerechtig
de op grond van of in verband met controle 
door: 

a. instellingen, als becloeld in artikel 11 
dier wet, voor zooveel hare leden of aange
slotenen betreft; 

b. den Rijksvoorlichtingsclienst voor de 
Pluimveeteelt. 

Door Onzen met de zaken van den L a ncl
bouw belasten Minister worden met betrek
king tot de sub b becloelcle controle na.clere 
voorschriften gege,•en. . 

5. De bepalingen clezer wet zijn niet van 
toepassing ten aanzien van eieren, welke: 

a. ten getale van niet meer clan hondercl 
worden uitgevoercl of ten uitvoer aangeboden; 

b. aanwezig zijn in of op midclelen van 
vervoer en uitsluitencl bestemd voor persoon
lijk gebruik gedurencle het vervoer van hen, 
di e zich in of op dat miclclel van vervoe r be
vinden. 

H et in artikel 8, clercle lid, der Lanclbouw
uitvoenvet 1929 bepaalcle is ten aanzien van 
het verbod van uitvoer en ten uitvoer aan
bieclen van kippen- en eencleneieren, welke 
niet aan de claarvoor getelde e ischen voi,:ben, 
van overeenkomstige toepassini, 

6. Met het opsporen van de ingevolge deze 
voorschriften strnfbaa r gestelcle feiten zijn 
belast, behalve de in a rt ikel 13 cle r L a nd
bouwu itvoerwet 1929 claartoe aangewezen 
ambtenaren, de door Onzen met de zaken vau 
den L andbouw belasten Minister aangewezen 
ambtenaren van den Rijksvoorlichtingsdienst 
voor de Pluimveeteelt. 

7. In de wet van 31 Mei 1929 (Staatsblad 
n°. 276), houclende bepalingen betreffende 
den in- en doorvoer van kippen- en eenden
eieren, worden de navolgende wijzigingen 
aangebracht : 

in a rtikel 1 worclen de woorclen ,, met be
stemming tot verbli1f b innens lancls of ten 
wederuitvoer" veranderd in: , onverschillig of 
zij tot verblijf binnenslands of ten wederuit
voer bestemcl zijn,; 

achter artikel 1 wordt toegevoegcl een nieuw 
lid, luidende: 

Met afwijking van het bepaalde in het eer
ste I id van · <li t artikel kunnen kippen- en 
eencleneieren, waa rvan de herkomst niet dool· 
een eenig land aanduidencl stempel is aange
geven, ten inYoer worden toegelaten, indien 
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wordt aangetoond, dat de eieren uit eder
land afkomstig zijn.; 

in artikel 3, eerste lid, worden aohter het 
cijfer ,,1" ingevoegd de woorden: , eerste lid , 
letter a,. 

8. De bepaling van artikel 7 dezer wet 
trnedt in werking met ingang van den dag na 
dien harer afkondiging. De bepalingen van 
de artikelen 1 tot en met 6 dezer wet treden 
in werking op een nader door Ons te bepalen 
t ijclstip. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten No

vember 1930. 
WILHELMINA. 

D e .1.llini8te1· van Staat, 
llfiniste,· •van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Ruy s cl e Beer-en bro u ck. 

/Jc Minister van Financiiin, De Geer. 
( Uitgeg. 16 Decembe,· 1930.) 

29 No ·vembe,· 1930. WET, houclende bijzon
clere voorziening met betrekking tot de in 
1931 te houden algemeene verkiezingen 
van de lcden cler gemeenteraclen en van 
de door die raclen te verkiezen wethouders. 
s. 442. 

Wij WILHELMI A, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

clat het wenschelijk is bijzondere voorziening 
te treffen met betrekking tot de in 1931 te 
houclen algemeene verkiezingen van de leclen 
cler gemeenteraden en van de door die raclen 
te verkiezen wethouders; 

Zoo is het, clat Wij, den Raad van State enz. 
Art. L. Met betrekking tot de in 1931 te 

houclen algemeene verkiezirigen van de leden 
cler gemeenteraden eu van de door die raden 
te verkiezen wethouders wordt, voor de toe• 
passing van onderscheidenlijk artike l 4 en ar
tikel 79 der Gemeentewet, de bevolking eener 
gemeente geacht te bestaan uit het getal in- · 
woners, - aangeweien door den voorloopigen 
uitslag van de elfde algemeene tienjaarlijksche 
vol kstell ing, zooals die uitslag door het ge
meentebestuur worclt vastgesteld. 

2. Deze wet treedt in werking. met ingang 
van den clag na clien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten No

vember 1930. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Staat, 
.~f-inister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouu·, 
R u y s cl e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 10 Dec. 1930.) 

29 Nov ember 1930. WET, houclende bepalin
gen tot wering en bestrijcling van de 
bisamrat. S. 443. 

Wij \v"'JLHELMINA, enz . .. . cloen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

clat het wenschelijk is bepalingen te maken 
tot wering en bestrijding van de bisamrat; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. Het is verboden levende bisamrat

ten (Fiber Zibethicus L.) te houden, te kwee-

ken, in te voeren, onverschillig of aeze invoer 
geschiedt met bestemming tot verblijf bin
nenslands of ten wederuitvoer, of te vervoeren, 
a lsmede zich in gevangen staat bevinclende 
bisamratten in vrijheid te stellen. 

Het in het eerste lid bepaalde is niet van 
toepassing ten aanzien van levende bisamrat
ten, welke in behoorlijke opsluiting worden 
doorgevoerd, zonder dat deze opsluiting wordt 
geopend. 

2. Voor een wetenschappelijk doel kan 
Onze met de zaken van den Landbouw belaste 
1inister onder daarbij te stellen voorwaarden, 

van het in artikel 1, eerste lid, bepaalde ont
heffing verleenen, voor zooveel het houden, 
kweeken, invoeren en vervoeren betreft. 

3. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kunnen maatregelen tot wering en bestrijding 
van de bi&amrat worden vastgesteld, welke 
van toepassing zijn ten aanzien van streken, 
door Ons in verband met de aanwezigheid of 
gevaar voor de aanwez igheid van bisamratten 
aa.ngewezen. 

4. Met het opsporen va11 de in deze wet 
strafbaar gestelde overtredingen zijn belast, 
behalve de bij artikel 141 van het Wetboek 
van Stra fvordering aangewezen ambtenaren: 

a. de ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie; 

b. de ambtenaren van de invoenechten en 
accijnzen; 

c. de bij den Plantenziektenkundigen Dienst 
werkzame, door Onzen met de zaken van den 
Landbouw belasten Minister aangewezen per
onen. 

5. De in artikel 4 bedoelcle ambtenaren en 
personen zijn bevoegd, besloten lokal en en 
erven ,waar reclelijkerwijs vermoed kan wo1·
den, dat eene overtreding v.an cleze wet wordt 
gepleegd, te betreden. Indien dit betreden ge
schieclt tusschen zonsonder- en zonsopgang 
wordt door hen daarvan een proces-verbaal 
opgemaakt, clat hinnen twee maal vier en 
twintig uren aan dengene, wiens lokaal of er£ 
is betreden, in afschrift wordt medegedeeld. 

Indien hun de toegang worclt geweigerd, 
verschaffen zij zich dien desnoods met inroe
ping van den sterken arm. 

Indien de plaatsen, in het eerste lid bedoeld, 
tevens eene woning1 of alleen door eene wo
ning toegankelijk ziJn, betreden zij deze tegen 
den wil van den bewoner niet dan op vertoon 
van een schriftelijken, bijzonderen last van 
den commissaris van politie, en in gemeenten, 
waar geen commissar is van politie is, van den 
burgemeester. Van clit binnentreclen wordt 
door hen een prnces-verbaal opgemaakt, dat 
binnen tweemaal vier en twintig uren aan 
dengene, in wiens woning is binnengetrnclen, 
in afschrift wordt medegedeelcl. 

6. Overtreding van een verbod, als bedoeld 
in artikel 1, eerste I id, niet nakoming van 
eene voorwaarde, als bedoeld in artikel 2, of 
van een voorschrift, krachtens artikel 3 gege
ven, wordt gestraft met gel dboete van ten 
hoogste vijfhondercl gul den. 

De in deze wet strafbaar gestelde feiten 
worden beschouwd als overtreclingen. 

Op deze feiten zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomen cle in de wetten be
treffende de invoerrechten en accijnzen. 

7. Indien een feit, strafbaar ingevol ge de 
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bepalingen dezer wet, is gepleegd door of van. 
wege eene naamlooze vennootschap, eene coo
peratieve of andere rechtspersoonlijkheid bezit
tende vel'eeniging of eene stichting, wordt de 
strafvervolging ingesteld en de straf uitge
sproken tegen de leden van het bestuur. Geen 
straf wordt uitgesproken tegen het lid van het 
bestuul', van hetwelk blijkt, dat het feit buiten 
zijn toedoen is gepleegd. 

8. Voorwel'pen, waarmede eene overtreding 
is gepleegd, worden, met uitzondering van 
openbare middelen van ve1·voer, in beslag ge
no1nen. 

In beslag genomen bisamratten worden zoo 
spoedig mogelijk op bevel van den ambtenaar 
van het Openbaar· Ministerie onschadelijk ge
maakt. 

9. Bij verool'deeling kunnen in beslag ge
nomen voorwerpe.n, voor zoover zij den schul
dige toebehooren, worden verbeurd verklaard. 

10. D .. ze ,fet ' treeclf in werking op een door 
Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten Nn

vember 1930. 
WILHELMINA. 

De .lfinister van Staal, 
:Aliniste,· van °B innenlandschc Zciken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 12 Dec. 1930.) 

29 Nove,nber 1930. WET tot verklaring va11 
het algemeen nut der onteigening van 
e igendommen, erfdienstbaarheden of an
dere zakelijke rechten, noodig voo,· ver
betering en verbl'eeding van de Kapel
straat en van een ' gedeelte van de Haven
strnat te Bussu,n . S. 444. 

29 Nove,nber 1930. Wet tot verklaring van 
het a lgemeen nut der onteigening van 
e igendommen, erfdienstbaarheden of an
dere zakelij ke rechten, noodig voor vol 
too iing van de verbetering van den Ver
lengde H eereweg te Groningen. S. 445. 

29 N ovcm ber 1930. WET tot wijziging van 
artikel 193, vijfde lid, der Lager-onder
wij wet 1920. S. 446. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Vvij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is den werkingsduur van 
artikel 193, vijfde lid , der Lager-onderwijswet 
1920, zooals die bepaling is gewijzigd bij de 
wet van 30 December 1929 (Staatsblad 11°. 
596), andermaal te verlengen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. I. Jn den aanhef van artikel 193, vij f. 

de lid, der L age r-onderwijswet 1920, zooals 
die bepaling is gewijzigd bij de wet van 30 
December 1929 (Staat,Jblad n°. 596), wordt in 
plaats van: ., Tot 1 J anuari 1931" gelezen: 
,,Tot 1 J anuari 1932". 

Art. lI. Deze wet treedt in werking met 

ingang van den dag, volgende op <li en van 
hare afkondig ing. 

Lasten en bevel en, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten No

vember 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onde,·w·ijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. T e r p s t r a. 
( V-itgey . 11 Dec. 1930.) 

29 Nove1nbe1· 1930. WET tot wijziging van 
de wet tot vaststelling van de begrooting
van het Staatsm untbedrijf voor het di enst
jaar 1929. S. 447. 

29 Nove,nber 1930. WET tot verhooging nm 
het zevende hoofdstuk JJ · cler Rij ksbegroo
ting voor het dienstjaar 1929. S. 448. 

29 Nov e,nbe,· 1930. WET, houdende goed
keuring van den onderhandschen verkoop 
aan de Gemeente B ttssun, van de voor
mal ige batterijen nos. 2, 3 en 4 te Bussu,n. 
S. 449. 

29 Nov e,nber 1930. WET, houdende goed
keuring van den onderhandschen verkoop, 
van diverse gronden met een huis en tuin 
te W interswijk, aan de gemeente W inte,·s
w·ijk. S. 450. 

29 Nove,nber 1930. vVET, houdende goed
keuring van den onderhandschen verkoop 
aan de Vereeniging ,,De Vakschool voor 
Brielle en Omstreken" te JJriell e van de 
voormalige kazerne ,,Den Doelen" c. a. 
aan de Langestraat, a l daar. S. 451. 

29 November 1930. WET, houdende goed
keuring van den onderhandschen verkoop• 
van voormalige vestinggronden c.a. aan 
de oostzijde van Brielle aan de gemeente 
Brielle. S. 452. 

29 Nove1nbe1· 1930. WET tot nadere verhoo
g ing van de begrooting van het Staats
bedrijf der Artillerie-Inrichtingen voor het 
dienstjaar 1929. S. 453. 

29 November 1930. WET tot nadere verhoo
ging van het achtste hoofdstuk der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1929. S. 454. 

29 Nov e11tbe1· 1930. WET, houdende wijzi 
ging van de wet van 15 December 1917' 
(Staat-,blad n° . 703) , houdende voorschrif. 
ten omtrent aanleg en instandhouding van 
spoorwegen, waarop u itsluitend met be
perkte snelheid wordt vervoerd, op wegen 
niet onder beheer van het Rijk, en van de 
\Vet Openbare Vervoermidclelen. S . 455. 

JJijl . Hand. 2• Kamer 1929/1930, no. 423. 
1- 3; 1930/1931, n°. 70, 1. 

Hand. id. 1930/1931, bladz. 505. 
Hand. l • Ka,ner 1930/1931, bladz. 62. 
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Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

<lat wijziging wenschelijk is van de wet van 
15 December 1917 (Staatsblad n°. 703) en 
van de \Vet Openbare Vervoermiddelen; 

Zoo i het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. I. De wet van 15 December 1917 

(Staatsblad n°. 703), houdende voorschriften 
omtrent aanleg en instandhouding van spoor
wegen, waarop uitsluitend met beperkte snel
heid wordt vervoerd, op wegen niet onder be
heer van het Rijk, het laatst gewijzigd bij 
de wet van 29 Juni 1925 (Staatsblad n°. 308), 
wordt nader gewijzigd als volgt: 

Aan het tweede lid van artikel 3 wordt een 
nieuwe volzin toegevoegd, luidende: · 

,,Indien het adres van beroep bij Ons mocht 
zijn ingediend, wordt het geacht bij Onzen 
Commissaris te zijn ingediend op den dag, 
waarop het bij Ons is ingekomen." 

Art. II. De Wet Openbare Vervoermidde
len (tekst in Staatsblad n°. 321 van 1926) 
wordt gewijzigd als volgt: 

Aan het tweede lid van artikel 3 wordt een 
n ieuwe volzin toegevoegd, luidende: 

,,Indien het adres van beroep bij Ons mocht 
zijn ingediend, wordt het geacht bij Onzen 
Comm issaris te zijn ingediend op den dag, 
waarop het bij Ons is ingekomen." 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten No

vember 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P. J . R ey me r. 
( Uitgeg. 17 December 1930.) 

29 No ·vember 1930. WET tot wijziging van 
de begrooting van uitgaven van het Zui
derzeefonds voor het dienstjaar 1929. . 
456. 

29 November 1930. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
pei·ceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten, noodig voot· de verbete
ring en den aanleg van een verbindings- · 
,rng tusschen den Kanaaldijk (Ringdijk 
van den Zuidplaspolder) en den nieuwen 
Rijksweg Rotterdam-Bodegraven (over
weg station Moordrecht), onder de ge
meente M oordrecht. S. 457 

29 Novembe,· 1930. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening va11 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten, noodig voor de verbete
ring en den aanleg van een weg van den 
Hoorn over de Lier en Westerlee naar de 
Oranjesluis, in . de gemeenten Schipluiden, 
de Lier, Naaldwijk en 's-Gravenzande. S. 
458. 

29 Nove1nbe1· 1930. WET tot overbrenging 
van een gedeelte van den Rijksweg Am
-~terdam-Amersfoort in beheer en onder
houd bij de gemeente Amsterdam. S. 459. 

29 Iroveu,b er 1930. WET tot i-egeling der 
winkelsluiting. S . . 460. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1927- 1928 n°. 363, 
1-3 ; 1928/1929, bladz. 10, 76, 1-8 ; 1929/1930 
no. 19, 1-17. 

Hand. id. 1929/1930, bladz. 1626- 1738. 
Bijl. l • Kamer 1929/1930, n°. 19. 
H and. l • Kamer 1930/1931, bladz. 42-67 
Wij WILHELMlNA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat een wettelijke regeling der winkelsluiting 
wenschelijk is ; 

Zoo is het, da t Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. 1. Onder ,, winkels" verstaat deze 

wet alle open of besloten ruimten, waar of 
van waaruit voorwerpen of stoffen aan het 
publiek in het klein plegen te worden ver
kocht of afgeleverd, of waar pleegt gewerkt 
te worden in eene barbiers- of kappersonder
neming. 

2. Onder ,,winkelhuis" verstaat deze wet 
elke met een winkel in eenige verbinding 
staande open of besloten ruimte in hetzelfde 
gebouw of op het bijbehoorende terrein. 

2. Het is verboden een winkel voor het 
publiek geopend te hebben: 

a. gedurende den Zondag; 
b. tusschen 8 uu,· des namiddags en 5 uur 

des voormiddags. 
3. 1. De be pal i ngen dezer wet zijn- niet van 

toepassing op : 
a. Rij kskantoren; 
b. apotheken, voor zoover betreft den ver

koop en de aflevering van genees- en ver
bandmiddelen ; 

c. koffiehuizen, restaurants en andere in
richtingen, waar uitsluitend of in hoofdzaak 
spijzen of dranken voor verbruik ter plaatse 
worden bereid of verkocht, voor zoover be
treft den verkoop van spijzen of dranken voor 
verbruik ter plaat e; 

d . den verkoop en de a fl evering van brand
stof en smeermiddelen voor en van onderdee
len voor spoedeischende herstellingen aan 
voer- en vaartuigen en rijwielen; 

e. den verkoop van dag- en weekbladen; 
/. den verkoop en de aflevering van ijs; 
g. den verkoop en de aflevering van win

kelwaren ten behoeve van binnenkomende, 
uitgaande en doorgaande schepen; 

h. den verkoop door middel van automa-
ten; 

i . de aflevering van maaltijden en koks
waren · 

j. a'en verkoop en de aflevering van rouw
kleeding; 

k. het verrichten van · herstellingen en de 
aflevering van in herstelling gegeven voor
werpen. 

2. De bepalingen dezer wet zijn bo\'endien 
niet van toepassing op hotels, voor zoover be
treft leveringen aan logeetgasten, noch op 
openbare middelen van vervoer en restaurants 
in stations, voor zoover betreft leveringen aan 
reizigers. · 

4. 1. De bepaling van artikel 2, onder a, 
vindt geen toepa sing: 

a. ten aanzien van winkels, waar uitslui
tend of in hoofdzaak ):>rood, banket, suiker-
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werk en chocolade wordt verkocht, op 1 Ja
nuari, 24, 26 en 31 December; 

b. ten aanz ien van bloemenwihkels op 1 
Januari, 14 en 15 Augustus, 1 en 2 ovem
ber, 24, 26 en 31 December; 

c. ten aanzien van me! k-, visch- en fruit
winkels tot 12 uur des middags, uitsluitend 
voo,· den verkoop van melk, room, visch en 
fruit; 

d. ten aanzien van winkels, waa.r uitslui 
tend of in hoofdzaak brood, banket, suiker
werk en chocolade wordt verkocht, gedurende 
ten hoogste vier achtereenvolgende uren, lig
gende tusschen 9 uur des voormiddags en 8 
uur des namiddags, <loch uitsluitend voor den 
verkoop vau die wat·en en onder voorwaarde, 
dat van de uren, gedurende welke de winkel 
op Zondag voor bet publiek is geopend, te 
a li en tijde duidelijk is kennis gegeven op een 
geschrift of drukwerk, dat aan de toegangs
deur tot den winkel is bevestigd, zoodanig, 
dat daarvan van buiten af gemakkelijk kan 
wo1:den kennis genomen. 

2. De bepaling van artikel 2, onder b, 
vindt geen toepas. ing: 

a. op Zaterdag; 
b. op den dag, voorafgaande aan Goeden 

Vrijdag en Hemelvaartsdag, op 14 Augustus 
en 31 October, onder voorwaarde, dat onder
scheidenlijk op Goeden Vrijdag, Hemelvaarts
dag, 15 Augustus en 1 November voor den 
winkel de regel ing wordt toegepast, welke 
voor den Zondag is vastges.tel cl; 

c. in he·t t ijdvak van 25 November tot en 
met 5 December en in bet tijdvak van 18 
tot en met 24 December; 

ii. ten aanzien van bloemenwinkels op 30 
December en winkels, waa,· uitsluitend of in 
hoofdzaak brood, banket, su ikerwerk en cho
colade wordt verkooht, op 31 December. 

3. Op de in het tweede lid genoemde dagen 
zal het echter verboden zijn, een winkel voor 
het publiek geopend te hebben na 10 uur des 
1,amiddag en voor 5 uur des voormiddags. 

4. Kappers- en barbierswinkels mogen op 
de in het tweede lid , onder a en b, genoemde 
dagen, benevens op 24 December, zoo deze 
dagen werkdagen zijn, tot 11 uur des namid
dags voor het pub] iek geopend zijn, doch na 
10 uur des namiddags uitsluitend voor het 
ver ri chten van kappers- en barbierswerkzaam
heden. 

5. 1. A an het hoofd of den bestuurder van 
een winkel, die tot een kerkgenootschap be
hoort, dat den wekelijkschen rustdag op den 
Sabbath of op den Zevendedag viert, zal op 
zijn verzoek door Burgemeester en Wethou
ders vergunning worden verleend om zijn win
kel op Zondag tusschen 5 uur des voormid
clags en 2 uur des namiddags voor bet pu
bliek geopend te houden, of, indien het betreft 
een winkel, waar uitsluitend of in hoofdzaak 
brood, banket, suikerwerk en chocolade wordt 
verkocht, tusschen 5 uur des voormiddags en 
8 11ur des namiddags, met <lien verstande, 
dat daarin na 2 uur des namiddags uitslui
tend brood, banket, suikerwerk en chocolade 
rnag worden verkocht. 

2. Aan hem, wien een vergunning a is in 

l!HO. 

het ee rste lid bedoeld, is verleend, zal het 
evenwel verboden zijn een winkel voor het 
publiek geopend te hebben geclurende den 
Sabbath of den Zevendedag. 

3. Onverminclerd het bepaalcle in het tweede 
lid van artikel 4 geldt de bepaling van ar
tikel 2, onder b, niet voor een winkel, waar
van het hoofd of de bestuurcler behoort tot een 
Israel ietisch kerl<genootscha p, indien hem eene 
vergunning, als in het ee1·ste lid bedoeld, is 
verleend: 

a. op de twee clagen onmiddellijk vooraf
gaande aan den dag, waarnp het I srnelietisch 
Paaschfeest aanvangt; . 

h . op den ,voensdag en Donderdag, vooraf
gaande aan het Israel ietisch Paaschfeest.. zou 
cl it feest op Zaterdag aanvangt; 

c. op den clag, onmiddellijk voorafgaande 
aan dien, waarnp de zevende dag van het 
lsrncl ietisch Paasch feest aanvangt; 

d. op den dag, waarop bet Israelietisch 
Paaschfeest eindigt; 

c. op den dag onmiddellijk voorafgaande 
aan den dag, waarop onderscheidenlijk het 
Israel ietisch Wekenfeest, het Nieuwjaarsfeest, 
het Loofhuttenfeest en het Slotfeest aanvangt; 

/ . op den Donderdag, voorafgaande aau 
het Israelietisch Wekenfeest, zoo dit fee t op 
Zaterdag aanvangt; 

een en ander onder voorwaarde, dat de win
ke l tijdens den duur van genoemde feesten 
voor het pub! iek gesloten is. 

Het bepaalde in het derde en het vierde 
I id van artikel 4 vinclt daarbij overeenkom
stige toepassing. 
4. Het hoofd of de bestuurder van een win-

1 kel. aan wien een vergunning is verleend, als 
· bedoeld in het eerste lid, is verplicht te zor

gen, clat aan de toegangsdeur tot den winkel 
een geschrift of drukwerk is bevestigd, zoo
dani g, dat daarvan te alien tijde van buiten 
af gemakkelijk kan worden kennis genomen, 
waarop duidelijk is vermeld gedurende welke 
uren de winkel op Zondag voor bet publiek 
is geopend. Tevens moet in den winkel op een 
piaats, die vrij toegankelijk is voor het pu
bi iek en zoodanig, dat het daarvan gemakke
lijk kan kennis nemen, de akte der vergun
ning opgehangen zijn en blijven. 

6 . 1. Bij plaatselijke verordening kan de 
Gemeenteraad onder Onze goedkeuring bepa
len, dat op een werkdag per week gedurendc 
een gedeelte van dien dag en we! v66r of na 
1 uur des namiddags, a lle of bepaalde groe
pen van winkels binnen de gemeente voor het 
publiek gesloten moeten zijn. De dag en het 
claggedeelte, in den vorigen volzin bedoeld, 
worclen in de verordening aangewezen; zij 
kunuen verschillend zijn voor verschillende 
gedeelten der gemeente en voor verschillende 
g1·oepen van winkels. 

2. Op een verordening, als in het eerste 
lid bccloeld, is het bepaalde bij artikel 9, 
lweede I id, van toe passing. 

7. l. Het is verboden gedurende den tijd, 
clat een winkel voor het publiek gesloten moet 
zijn, iu, v66r, in de onmiddeilijke nabijheid 
van, of van dien winkel of het daarbij be
hoorende winkelhuis uit iemand te bedienen. 

2. Echter mogen degenen, die op het in
gevol ge deze wet geldende slni tingsuur reeds 

58 
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in den winkel aanwezig zijn, nog bediend war
den tot ten hoogste een half uur na bet sl ui
t ingsuur. 

· 3. H et is verboden gedurende den tijd , dat 
en winkel voor het publiek gesloten moet 

zijn , van dien winke l of van het daarbij be
hoorende winkelhuis uit, voorwerpen of stof
fen ter a fl evering aan het publiek uit te zen
den . 

,r 4. H et bepaalde in het derde lid is niet 
va ll toepassing op het uitzenden van brood, 
gedurende den tijd, da t een winke l, waar 
brood wordt verkocht, krachtens eene veror
den ing, als bedoeld in artikel 6, eer te I id, 
voor het publiek gesloten moet zijn. 

8. l. Het venten, het verkoopen en het te 
!wop aanbieden op of aan voor het openbaar 
verkeer openstaande land- en waterwegen is 
ve rboden: 

<i. op Zondag; 
b. op de eerste vijf werkdagen der week 

- met uitzondering van de we rkdagen, we l ke 
vall en in de tijdvakken, genoemd in artikel 
4, tweede lid , onder c - v66r 5 uur des voor
middags en na 8 uur des namiddags; 

c. op Zaterdag en op de andere we rk<la
;;en, welke vallen in de t ijdvakken, genoemd 
in artikel 4, tweede lid, onder c, v66r 6 uur 
des voormiddags en na 10 uur des namiddags 

2. De verbodsbepaling van het vorige lid 
zal op Zondag, den Nieuwjaarsdag, den twee
den Paaschclag, den H emelvaartsclag, den 
tweeden Pinksterdag en de beide K erstdagen 
na 6 um de voormiddags niet gelden ten 
aanzien van geringe eetwaren. 

9. l. Indien bijzondere omstandigheden af
wijkingen van bepalingen dezer wet in eene 
gemeente gewenscht maken, ku nuen deze af
wijkingen door den Gemeenteraad onder Onze 
goeclkeuring warden vastgesteld . 

2. De in het vorige lid bedoelde plaatse
lijke verordening wordt afgekondigd op de 
wijze, bedoeld in de artikelen 172 en 173 vall 
de wet van 29 J uni 1861 (Staatsblad n°. 85), 
met dien verstande, dat in het formuli er van 
afkondig ing in plaats van de inzending aan 
en het ontvangstbericht van Gedeputeerde 
Staten warden vermeld de d agteekening en 
het nummer van het Koninklijk besluit, w,iar
bij de verordening is goedgekeurd. 

3. D e Gemeenteraad is bevoegd om ten 
hoogste 21 dagen in het jaar aan te wijzen, 
waarop de bij deze wet voorgeschreven be
pal ingen omtrent het sluitingsuur n iet zullen 
ge lden, of desgewenscht voor di e dagen een 
la ter sl uitingsuur clan bij deze wet aangege
ven, te bepalen . 

4. Onder de in het vorige .1 id genoemcle 
21 dagen mogen ook aangewezen warden de 
in het eerste en tweecle lid vau artike l 4 en 
de in het derde lid van artikel 5 genoemde 
dagen. 

5. Burgemeester en W ethouders zij n be
voegd om eene a l clan niet voorwaardelijke 
ontheff ing te verleenen van de verbodsbepa
lingen dezer wet voor plotseling opkomende 
bijzonclere omstandigheden en voorts ten aan
zien van a ll e winkels op eene tentoonstelling, 
fancy-fair of andere soortgelijke inrichting 
van tijclelijken aard en van veilingen, voor 
een door Burgemeester en W ethouders te be
palen tijdvak. Van die ontheffing worclt door 

Burgemeester en \Vethouders openbare kennis
gevi ng gedaan. 

10. l. Overtreding van het bepaalde bij 
een der artikelen 2, 4, 6, 7 en 8, van eene 
ingevolge de arti kelen 6 of 9 vastgestelde ver
ordeniug of van een voorwaarde, verbonden 
aan eene ingevolge artikel 9, v ijfde lid , ver
leende ontheffing, wordt gestraft met hechte
ni s van ten hoogste zes dagen of geldboete 
van ten hoogste vijf en twintig g ulden . 

2. Indien t ijdens het pl egen van het feit 
uog geen twee jaren zij n verloopen sedert een 
vroegere veroordeel ing van den beschul digde 
wegens gelijke of andere overtreding dezer 
wet of van een ingevolge deze wet vastge
stelde verordening onherroepelijk is geworden, 
kunnen de in het vor ig lid genoemde straffen 
warden verdubbeld. 

3. A an prakelijk voor de naleving der voor
sch ri ften van deze wet, met uitzondering van 
artikel 8. of ingevolge deze wet gegeven, is 
het hoofd of de bestuUl"der van den winkel 
of degene, die hem geregeld a ls zoodanig 
vervangt. 

11. D e bij deze wet strafbaar gestelde fei
ten warden beschouwd als overtredingen. 

12. 1. Met het opsporen van de overtre
d ingen dezer wot e n der op de a rtikelen 6 
en 9 steunende verordeningen zijn, behalve 

· de bij of krachtens arti ke l 141 van het Wet
boek van Strafvordering aaugewezen perso
nen, belast de ambtenaren , bedoeld bij a r tikel 
77 cler Arbeidswet 1919 en de ambtenaren 
van de Rijks- en gemeentepolitie. 

2. De vermelde ambtenaren hebben te 
alien t ij de vrijen toegang tot alle in artikelen 
1 en 3, eerste lid, onder c, bedoelcle ruimten. 
\Vordt hun de toegang geweigerd of belem
mercl, of wordt hun op aanmeldi ng tot toe
lating niet geantwoord, clan ve rsch a ffen zij 
zich dien desnoods met inrneping van den 
sterken arm. 

3. I s de ruimte tevens eene waning of al
leen door eene waning toegankelijk, clan 
treden zij deze tegen den wil van den be
woner niet binnen cl a n op vertoon van een 
schriftel ijken , bijzonderen of algemeenen last 
van den kantonrechter of van den burgemees
te r. 

4. Van dit binnentreden word t door hen 
proces-verbaal opgemaakt, dat binnen twee
m aal v ier en twintig uren aan dengene, wiens 
waning is binnengetreden, in afschr ift wordt 
medegedeel d. 

13. 1. Deze wet treedt in werking op een 
na cler door Ons te bepalen tijdstip. 

2. V erordeuingen ter uitvoering van de ar
tikelen 6 en 9 kunnen v66r het in het eerste 
I id bedoelde tijdstip warden vastgesteld en 
goedgekeurd. 

14. D eze wet kan warden aangehaald onder 
den ti tel ,,Winkelsluitingswet", met vermel
ding van den jaargang en het nummer van 
het Staatsblad, waarin zij is geplaatst. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten No

vember 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, H a1lClel en Nijve1·hei ,t , 
T. J. Ver s c h u u r. 

( Uitgeg. 19 Deceniber 1930.) 
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29 Nove,nbe,· 1930. ,vET, houdende voorzie

ning in de behoefte aan kasgeld voor den 
Surinaamschen dienst hier te lande ge
durende de jaren 1931, 1932 en 1933. 
S. 461. 

Wij W'ILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo \Vij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakeiijk is om, in afwijking van 
artikel 18, tweede I id, der Surinaamsche 
Comptabil iteitswet (Staatsblad 1910, n°. 315), 
eene regeling te treffen nopens de wijze, 
waarop zal warden voorzien in de behoefte aan 
kasgeld voor den Surinaamschen dienst hier 
te lande ged urende de jal'en 1931, 1932 en 
1933 ; 

Zoo i het, dat Wij, den Raad rnn State enz. 
Art. 1. O,,ze Minister van Financien wordt 

bevoegd verklaarcl om bij het openen van 
kredieten aan Onzen Minister van Kolonieu 
ten behoeve van Suriname gedurencle de jaren 
1931, 1932 en 1933, in afwijking rnn het 
bepaalcle bij het 2de lid van artikel 18 der 
Surinaamsche Comptabiliteitswet (Staatsblad 
1910, n°. 315), het tegoed van Suriname in 
's Rijks schatkist te boven te gaan met een 
som van f 16,000,000 en om in dat voorschot 
te voorzien door uitgifte of beleening van be
wijzen van vlottende schulcl, met inachtne
ming van de daaromtrent bestaancle of nade1· 
vast te stellen wettelijke bepalingen. 

2. Deze wet treeclt in werking met ingang 
van den lsten J anuari 1931. 

Lasten en beve l en, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten No

vember 1930. 
WILHELMINA. 

De llfini:ste,· i •an H olonien, De Graaf f. 
De llfiniste,· van Financien , De Gee r. 

(Uitgeg. 17 Dece,nbe,· 1930.) 

29 November 1930. BESLUIT tot vaststel
ling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel 96, tweede 
lid, der Radenwet. S. 462. 

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

Arbeid, Handel en ijverheid van 6 October 
1930, n°. 3321, Afdeeling Arbeidersverzeke
ring; 

Gezien artikel 96, 2de lid , der Radenwet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

den 4den November 1930, n°. 17) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 25 November 1930, n°. 
3846, Afdeel ing A'rbeidersverzekering; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 Maart 1930 te bepalen 

a ls volgt: · 
Art. 1. De vergoedingen, welke in het 

tweede lid van artikel 96 der Radenwet war
den genoemd, warden voorloopig door de 
Rijksverzekeringsbank in haar geheel betaald; 
na afloop van ieder kalenderjaar warden door 
de Rijksverzeker ingsbank de bedragen, welke 
ingevolge de artikel en 2 en 3 ten laste van 
de ziekenkassen der R aden van Arbeid komen, 
van die Raden teruggevorderd. 

2. Na afloop van ieder kalenderjaar wordt 
door den Verzekeringsraad aan de Rijksver
zekeringsbank opgegeven, welk dee] der ver
goedingen ingevolge het eerste I id van artikel 

83 der R adenwet, toekomende aan de ledcu 
van dien Raad, moet geacht warden te zijn 
uitgegeven onderscheidenlijk ten behoeve van 
de uitvoering der Ziektewet, der Invaliditeits
wet, der Ouderdomswet lv.1.9 en der gezamen
lijke Ongevallenwetten. 

Door de ambtenaren en beambten van den 
Verzekeringsraad wordt op hunne declaraties 
van reis- en verblijfkosten, alvorens deze ter 
betaling aan de Rijksverzekeringsbank warden 
toegezonden, vermeld welk dee! dezer kosten 
voor de uitvoering onderscheidenlijk van de 
Ziektewet, de Invaliditeitswet, de Ouderdoms
wet 1919 en de gezamenlij ke Ongevallenwetten 
werd gemaakt. 

3. Het totaal bedrag der vergoedingen, 
welke in het afgeloopen kalenderjaar volgens 
artikel 2 ten behoeve van de uitvoering der 
ziektewet door de Rijksverzekeringsbank wer
den betaalcl, wordt over de ziekenkassen der 
Raden van Arbeid verdeeld naar verhouding 
van het ingevolge de bepalingen der Ziekte
wet voor premiebetaling in aanmerking ko
mend loon, hetwelk in het kalenderjaar, waar
op de kosten betrekking hebben, is uitbetaald 
door de werkgevers, wier arbeiders bij de 
ziekenkassen van de onderscheiden Raden van 
Arbeid zijn verzeherd. 

De gegevens, welke ten behoeve van de uit
voering dezer verdeeling benoodigd zijn, war
den door den Verzekeringsraad aan het be
stuur der Rijksverznkeringsbank medegedeeld. 

Door de Rijksverzekeringsbank wordt van de 
te hunnen laste kot1ende bedragen mededee
ling gedaan aan de Raden van Arbeid, die 
deze bedragen zoo spoedig mogelijk aan de 
Rijksverzekeringsbank overmaken. 

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

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

' s-Gravenhage, den 29sten November 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van A,·beid, Handel en Nijverheid, 
T . J. Ve r so h u u 1·. 

( Uitgeg. 16 December 1930.) 

29 November 1930. KO:NINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

Nu de door bet schoolbestnur beweerde 
noodzakelijk.heid van een speciaal lokaal 
voor godsdienstonderwijs niet is aange
toond en daaraan, mede naar bet oordeel 
van den boofdinspecteur, ook geen be
hoefte bestaat, moet de aanvrage om be
schikbaarstelling van gelden voor den bij
bouw van zoodanig lokaal geacht warden 
de ,,normale eischen" te haven te gaan. 

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

M . J. de Groot en H. Greve ingezetenen der 
gemeente Oldenzaal , tegcn het bes luit va n 
Geel . Staten van Overij sse l van 22 Juli 1930, 
n°. 3927/5049, 2e Afd., tot ongegrondverkl a
ring van hun beroep tegcn het besluit van den 

, Raad der gemeente Olclenzaal nm 2 December 
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1929, voor zoover daarbij de overeenkomstig 
art. 72 der Lager-Onderwij · wet 1920 gevraag
de medewerking is verleend tot het bij bouwen 
van een ach tste lokaal aan de R oomsch-Ka
thol ieke J ongensschool Sint Franciscus van 
Assisie te Oldenzaal, uitgaande van het School
en Kerkbestuur van de parochie van den Hei
l igen A ntonius van Padua aldaar; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schi llen van Bestuur, gehoorrl, advies van 14 

ovember 1930 n° 737 · 
Op de voord;.acht va1; Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en vVetenschappen van 25 
November 1930, n°. 16169, afd. L.O.F.; 

0. dat de Raad van Oldenzaal in zijne ver
gadering van 2 December 1929 besloten heeft 
de door het School- en Kerkbestuur van de 
parochie van den Heil igen Antonius van Padua 
te Oldenzaal gevraagde medewerking tot het 
bij bouwen van een lokaal aan de school Siut 
Franciscus van Assi ie in deze gemeente en 
het betegel en van de bij deze school gelegen 
speelplaats te verleenen, daarbij overwegende, 
dat uit een onclerzoek is gebleken, dat het aan
tal leerlingen gestadig toeneemt; dat de speel
p laats nabij deze school noodzakeJijk verbeterd 
cl ient te worden; 

dat, nadat l\-1. J. de Groot en H. Greve, 
raadsleden der gemeente Oldenzaal, van deze 
besliss ing bij Ged. Staten van Overijssel in be-
1·oep waren gekomen, dit college bij besluit 
van 22 J ul i 1930, 2e afd., n°. 3927/5049 het 
ingesteld beroep ongegrond heeft verklaard, 
uit overweging, dat het bezwaar van de adres
santen is gericht tegen het bij bouwen van een 
achtste lokaal bij de school, daar volgens de 
tell ing op 16 December 1929 die school werd 
bezocht door 294 leerlingen en wettel ij k geen 
aanspraak kan worden gemaakt op de vergoe
ding van de jaarwedde van een 8ste leerkracht 
en dus ook niet op het bij bouwen van een 8ste 
lokaal; dat in Oldenzaal behalve de genoemde 
school nog bestaan 2 gelijke scholen, namelij k 
rle S int P lechelmusschool en de Sint Radboud
school met een daaraan verbonclen zoogenaam
de kopschool , welke scholen worden bezocht 
door onderscheidenlij k 220, 226 en 53 leerlin
gen en onderscheiclenlij k 7, 6 en 4 klasse-loka
len hebben, waaruit volgt, dat te Oldenzaal 
voldoende plaatsruimte is voor de leerl ingen, 
voor wie Roomsch-Katboliek lager onderwijs 
wordt verlangd; dat 12 leerlingen der Sint 
Franciscus chool, behoorende tot de S int P le
chelmusparocbie in strijd met het door de 
Roomsch-Kathol ieken zoozeer begeerde Paro
chiaal onderwijs die school bezoeken; dat de 
meergenoemcle scholen lechts plus minus 700 
Ill . van elkaar zijn verwijderd; dat ingevolge 
art. 75, 2e lid, der Lager-Onclerwijswet 1920 
de medewerking slechts mag worden gewei
gerd, indien de aanvrage niet voldeed aan de 
i u art. 73 dier wet gestelcle vereischten, ter
wij l volgens de op dat punt bestaande juris
prudentie de medewerking bovendien kan wor
den geweigerd, indien de normale eischen aan 
het geven van lager onderwijs te stellen wor
den overschreden; dat blijkens het bestreden 
raadsbes l uit rle aanvrage voldeed aan de in 
art. 73 der wet gestelde vereischten, terwijl bij 
inwilligi ng van het verzoek de normale eischen 
aan het geven van lager onderwij s te stellen 
niet word n overschreden; dat er • mitsdien 

geen aanleiding bestaat het besh-eden raads
besluit te vernietigen; 

dat van het be luit van Geel. Staten n-1. J. 
de Groot en H. Greve, bij Ons in beroep zijn 
gekomen, aam·oerencle, dat aan de bedoelcle 
school 7 leslokalen zij n, terwij l die school vol
gens de telling op 16 December 1929 bezocht 
werd door 294 leer I ingen; dat B urgemeester 
en Wethouders zich in zake het betreffende 
verzoek van het Schoolbestuur om advies heb
ben gewend tot den Inspecteur van het Lager
Onderwijs in de Inspectie Enschede; dat deze 
functionaris in zijn antwoorcl er op wees, dat 
van wettelijke verplichting geen sprake wa . 
daar bij een aantal van 316 leerl iugen eerst 
aanspraak kon worden gemaakt op vergoe
ding, wegens jaarwedde van een achtste leer
kracht, dus ook clan op een 8 te leslokaal ; da t 
buiten de onderhav ige Roomsch-Katholieke 
Jongen chool er in Olclenzaal nog 2 soortge
lij ke scholen bestaan, namelij k de Sint Ple
chelmus- en de int Radboudschool , welke 
laatste eene wogenaamde kopschool is en er 
dus ook uitgebreid lager onderwijs gegeven 
wordt; dat deze scholen onderscheidenlijk be
wcht worden door 220, 226 en 53 leerlingen 
bij een aantal leslokalen va n 7, 6 en 4, en dat 
deze beide scholen plus minus 700 M. van de 
eerstgenoemde school verwij derd zij n; dat uit 
deze aantallen blijkt, dat er te Ol denzaal vol
doende plaatsruimte is, om leerl ingen het door 
hunne ouders gewensch te onderwijs te doen 
volgen, waarbij niet uit het oog verloren client 
te worden, dat een 12-tal leer! ingen der Sint 
Franciscusschool in strijd met het door de 
Roomsch-Kathol ieken zoozeer begeerde Paro
chiaal onderwijs, cleze 1 aatste school bezoekt, 
terwij l hunne oude,·s tot de Sint Plechelmus
parochie behooren; dat dit Raadsbesluit, waar
bij geen rekening is gehouden met de plaats
ruimte in de verschillencle soortgelijke scholen, 
clan ook genomen is met a ll een de stemrnen der 
Roomsch-Katholieke raadsleden v66r; 

0. dat het Schoolbestuur, blijkens zijn bij 
het verzoek om medewerking gevoegde toe
lichting, tot den bij bouw van een achtste klas
selokaal wenscht over te gaan, met het oog op 
het god dienstonderwijs in de 6e en de 7e 
klasse, welke in verband met het aantal leer-
1 ingen en het daarmede samenhangend aantal 
aan de chool verbonden onderwijzers in een 
lokaal zijn ondergebracbt; 

dat echter de noodzakelij kheid van zoodanig 
speciaal lokaal voor godsd ienstonderwijs niet 
is aangetoond en daaraan, mede naar het oor
deel van den Hoofdinspecteur van het Lager 
Onderwijs in de 2e hoofdinspectie ook geen 
behoefte bestaat; 

dat onder deze omstandigheden de bedoel de 
aanvrage, voor zoover zij den bij bouw van een 
8ste schoollokaal betreft, geacht moet worden 
de norrnale eischen aan het geven van lager 
onderwijs te stellen te boven te gaan; 

dat do aanvrage, voorzoover zij den bijbotm 
betreft, derhalve geen steun vindt in art. 72 
der Lager-Onderwij wet 1920 en de Raad mit -
dien ten onrechte tot medewerking daartoe 
heeft bes I oten; 

Gezien rle L ager-Onrlerwijswet 1920; 
· Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit van 
Geel. Staten van Overijssel van 22 J nl i 1930, 
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2e afd., n°. 3927/6049, en van het besluit van 
den Raad der gemeente Oldenzaal, van 2 De
cember 1929, voor zoover daarbij tot medewer
king tot het bijbouwen van een lokaal aan de 
school Sint Franciscus van Assisie te Olden
zaal werd besloten, de gevraagde medewe rking 
tot dezen bijbouw te weigeren. 

Onze iinister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is bel ast, enz. (A. B.) 

29 November 1930. KONINKLIJK BESLUIT . 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 101 2• lid.) 

Bij het vaststellen van het aantal leer
lingen der ,,overeenkomstige" openbare 
scholen kan gebrnikt warden de maatstaf 
van art. 28, wat betreft de teldata, mits 
daarbij in het oog won-1t gehouden, dat de 
strekking van het 2• lid is, om vast te stel
len het gemiddeld bedrag per leerling van 
de kosten der openbare scholen per iaar. 
Ten aanzien van een openbare school, die 
op 30 April van het jaar, waarover de ver
goeding wordt berekend, is opgeheven, kan 
derhalve warden aangenomen dat het aan
tal leerlingen bedroeg het op 16 M:aart a l
daar aanwezige aantal. Echter behooren, 
om te geraken tot een zuivere berekening 
van het gemiddeld bedrag per leerling van 
de kosten over dat iaar, de werkelijke kosten 
over die school, welke in bedoeld jaar slechts 
4 maanden heeft bestaan, met drie te war
den vermenigvuldigd. 

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

den Raad der gemeente Alkemade tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland van 
10 Juni 1930, G .S. n°. 181, waarbij, met ver
nietiging van het besluit van den Raad van 
3 December 1929, het bedrag van de vergoe
ding, bedoeld in art. 101, l e lid der Lager
Onderwijswet 1920 over het jaar 1928 ten be
hoeve van de bijzondere school, uitgaande van 
de Vereeniging voor Christelijk Nationaal 

choolonderwijs te Oude-Wetering, is va tge
stelcl op f 1668.67½; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
sch ill en van Bestuur. gehoord, advies van 5 
November 1930, n°. 637; 

Op de voorclracht van Onzen :Minister van 
Onclerwijs, Kunsten en vVetenschappen van 25 
November 1930, n°. 15906, afcl. L.O.F.; 

0. dat de Raad der gemeente Alkemacle, bij 
besluit van 3 December 1929, het bedrag der 
vergoeding, bedoeld in art. 101, I id 1, der 
Lager-Onderwijswet 1920 over het jaar 1928 
ten behoeve van de school, uitgaande van de 
Vereenig ing voor Christelijk Nationaal School
onderwijs te Oude W etering, heeft vastgesteld 
op £6.19 per leerling ; 

dat, nadat het schoolbestuur bij Geel . Staten 
van Zuicl-Holland in beroep wa gekomen, dit 
college bij besluit van 10 Juni 1930, met ver
nietiging vau het bestreden besluit, het bedrag 
der vergoeding heeft gesteld op f 1668.67½; 

dat Geel. Staten daarbij hebben ovenvogen, 
dat blijkens de door Burgemeester en Wethou
ders gegeven toelichting omtrent de wijze, 
waarop het bedrag van f 6.19 per leerling is 
tot stand gekornen, het totaal-bedrag der voor 
vergoeding in aanmerking komende kosten, 
door de gemecnte over het di enstjaar 1928 ge-

maakt voor de overeenkomstige openbare la
gere s~holen aan de Kaag en te Nieuwe \Ve
tering ad f 658.77 gedeeld i door het geza
menlijk gemiddelde aantal leerl ingen dier 
scholen over dat jaar ad 116 ¾, welk leerli11-
gental berekend is naar de tellingen volgens 
art. 28 der Lager-Onderwijswet 1920, voor zoo
ver deze in Yerband met de opheffing van de 
openbar; lagere school te Nieuwe Wetering 
met ingang van 30 Api·i l 1928, konden plant's 
vinden, waania de veL·kregen uitkomst ad 
f 5.69 per leerling vermeerderd is met een 
bedrag van f 0.50 wegens kosten van admi
nistratie per leer! ing bij het openbaar lager 
onderwijs aldaar ; dat het school bestuur e1· in 
zijn adres van beroep op heeft gewezen, dat 
het gemeentebestuur om te geraken tot het 
gemiddeld aantal leerlingen der overeenkom
stige openbare scholen gedurende het geheele 
dienstjaar 1928 klaarblijkelijk medetelde (over 
het geheele jaar) het aantal leerlingen dier 
thans opgeheven openbare school, hoewel we
gens die opheffing slechts een telling (op 16 
:Maart 1928} aan deze school kon plaats heb
ben, waarbij een aantal van 76 leerlingen 
werd geconstateerJ; da t dientengevol ge, hoe
wel de gemeente na 30 April 1928 voor de 
opgeheven school te Nieuwe Wetering goen 
enkele t1 itgave meer deed, toch het aantal 
leerlingen dier chool gediend heeft om het 
bedrag te bepalen, dat de gemeente Alkemade 
gemiddeld per leerling over het geheele jaar 
1928 heeft uitgegeven; dat daardoor uiteraard 
dit bedrag, dat tot gronclslag client voor de 
gemeentel ijke vergoeding aan de bijzondere 
scholen in de gemeente ten zeerste wordt ge
drukt en de vergoeding aan de bijzondere 
schoolbesturen op uiterst onbillijke wijze wordt 
ingekrompen; dat het schoolbestuur deze be
rekening in strijd acht met de bepalingen der 
Lage1·-Onderwijswet 1920, in het bijzonder met 
de strekking van art. 101, tweede l id, dier 
wet, en hun college dan ook verzoekt het 
raadsbesluit van Alkemade dcl. 3 December 
1929, waarvan appel, te vernietigen en te 
willen verstaan, dat de vergoedi ng volgens 
art. 101, eerst_e lid, der Lager-Onderwijswet 
1920 over het Jaar 1928 door het gemeentebe
stuur moet worden vastge teld jn <lien zin, dat 
bij de bepaling van het gemiddeld aantal leer
lingen der openbare· scholen over het jaar 
1928 rekening wordt gehouden met de ophef
fing der school te ieuwe vVetering, zoodat, 
daar deze school na den eersten teldatum werd 
opgeheven, het aantal leer! ingen dier school 
op de overige drie teldata ook inderdaacl op 0 
worde gesteld en niet op 76, zooals bij de 
thans gevolgde berekening klaarblijkelijk ge
schied is; dat in art. 101, 2e lid, der wet, aan
gevende den rnaatstaf, waa.rnaar de vergoe
ding voor de bijzondere schoolbe turen als in 
het l e lid van dat artikel bedoeld moet war
den berekend, een nauw, evenreclig verbaud 
wordt gelegd tusschen de voor vergoeding in 
aanmerking komende uitgaven ten behoeve 
van het openbaar lager onderwijs in eene ge
meente over een bepaald dienstjaar gedaan en 
het aantal leer! i ngen aan de scholen voot· 
openbaar lager onderwijs in die gemeente re· 
wier behoeve die uitgaven zijn geschied; dat 
deze evenredigheid in dit 2e lid van art. 101 
der wet trouwens nader tot uiting komt door 
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de bepal ing, dat bij de berekening der ver
goeding in aanmerking behooren te worden 
gebracht, niet de kosten per leerling der over
eenkomstige schol en in hetzelfde dienstjaar, 
maar die over hetzelfde dienstjaar; dat op 
grond hiervan hun college dan ook van oor
deel is, dat aan het beginsel, dat aan art. 101, 
2e lid, der wet ten grondslag ligt, geweld zou 
worden aangedaan, indien, zooals in het on
derhavige geval, bij opheffing eener openbare 
school met ingang van 30 April 1928, aan deze 
wetsbepaling zoodanige uitleg zou worden ge
geven, dat over 1928 als maatstaf van de be
reken ing van het gemiddeld aantal kinderen, 
als bedoeld in art. 28 der wet - waarnaar 
art. 101, 2e lid, verwijst - uitsluitenc\ als tel
datum zou worden aangenomcn het aantal kin
deren, dat op 16 Maa1·t 1928 de opgeheven 
open bare school te Nieuwe ,vetering bezocht; 
dat immers, zooals door het schoolbestuur in 
zijn adres van beroep wordt aangetoond, bij 
zoodanige berekening van een gemiddeld aan
tal leerlingen in den zin van art. 28, 6e lid, 
der wet geen sprake kan zijn, aangezien lechts 
een telling heeft plaats gehad, welke gediend 
heeft om voor eene over het betrokken dienst
jaar slechts 4 maanden geexploiteerde school 
het bedrag te bepalen, dat de gemeente per 
leerling over het geheele jaar 1928 ~eeft uit
gegeven; dat eene wijze van berekening, als 
door het gerneentebestuur gevolgd, dan ook in 
strijd moet worrlen geacht met het beginsel der 
financieele gel ijkstelling tusschen het open
baar en het bijzouder onderwijs; dat, nu eeue 
regeling, als in art. 28, 7e lid, der wet ge
troffen, voor scholen, die in den loop van uen 
jaar worden opgericht, in de wet ontbreekt 
voor scholen die in den loop van een jaar wor
den opgehcven , aan het beginsel van art. 101, 
2e lid, het meest zal warden nabijgekomen, 
indien de berekening van het aantal leer] ingen 
der opgeheven openbare school te Nieuwe We
tering geschiedt met inachtneming van het 
bepaa lde in a r t. 28, 6e lid, der wet, op de 
wijze zooals door het schoolbestuur in zijn 
adres van bernep naar billijkheid is verzocht; 
dat op grand hiervan het gem iddeld aantal 
leerlingen van de met ingang van 30 April 
1928 opgeheven openbare school te Nieuwe 
Watering ove,· dat jaar zal moeten worden 

76 + 0 + 0 + 0 
vastgesteld op--------= 19 ; dat uit 

4 
de door Burgemeester en Wethouders ter zake 
verstrekte gegevens, waarmede het schoolbe
stuur zich heeft vereenigd, gebleken is dat het 
gemiddeld aantal leerlingen aan de openbare 
lagere school aan de Kaag over 1928 39¾, 
bedroeg, hetgeen vermeerderd met het in de 
vorige zinsnede vermeld gemiddelde van 19 
leerlingen van de opgeheven school te Nieuwe 
\Vetering, over 1928 een totaal-gemiddelde aan 
leer] ingen bij het openbaar onderwijs te Alke
made geeft van 58¾,; dat naar een totaal aan 
voor vergoeding in aanmerking komende ex
ploitatie-uitgaven voor het openbaar lager on
derwijs in die gemeente over 1928 van f 658 .77, 
het gemiddeld bedrag per leerling als bedoeld 
in art. 101 , 2e lid , der wet behoort te worden 
vastgestel d op f 658. 77 : 58¾, - f 11.21 , welk 
bedrag vermeerderd client te worden met een 
bedrag van f 0.50 wegens kosten van admi-

nistratie per leerling bij het openbaar onder
wijs en mitsdien behoort te worden gebracht 
op f 11. 71; dat berekend naar een gemiddeld 
leerlingental aan de betrokken bijzondere 
school over 1928 van 142½, het bedrag der 
onderwerpelijke vergoeding mitsdi en behoort 
te warden vastgesteld op 142½ X f 11.71 = 
f 1668.671h ; 

dat van dit besluit de gemeenteraad van 
Alkemade bij Ons in bernep is gekomen, aan
voerende, dat de Lager-Onderwij swet 1920, 
zoowel in art. 28, als in art. 101 uitdrukkelijk 
bedoelt en spreekt van het gemiddeld aantal 
werkelijk schoolgaande kinderen; dat de be
rekening van het gemic\de ld getal leerlingen, 
zooals door Ged. Staten is geschied, namelijk 
76 + 0 + 0 + 0, gedeeld door 4 is 19, naar 
zijne meening niet juist is, daar op 16 .Juni, 
16 September en 16 December de openbare 
school niet meer bestond, en er dus geen 
sprake kon zijn van werkelijk schoolgaande 
kinderen; 

0. dat ingevolge het 2e lid van art. 101 der 
Lager-Onderwijswet 1920 grnndslag voor de 
berekening van de vergoeding, bedoeld in het 
le lid nin dit artikel, is het gemiddeld be
drag per leer! ing van de kosten over hetzelfde 
dienstjaar der overeenkomstige openbare scho
len in de gemeente; 

dat bij het vaststellen van het aantal leer
I ingen der openbare scholen gebrnikt kan 
worden de maatstaf van art ikel 28, wat betreft 
de teldata, mits daarbij in het oog wordt ge
houden, dat do strekkiug van ·voornoemde 
bepaling van art. 101 is, om Yast te stel len 
het gemiddelde bedrag per leerling van de 
kosten der open bare scholen per jaar ; 

dat dei:halve met het appelleerende gemeen
tebestuur kan worden aangenomen, dat het 
getal leerlingen van de openbare school te 
Nieuwe Wetering in 1928 76 bedroeg; 

dat ech ter, om te geraken tot eene zu ivere 
berekening van het gemiddelde bedrag per 
leerling van de kosten over dat jaar, de wer
kelijke kosten over de school te Ni euwe We
tering, welke in 1928 slechts 4 maanden heeft 
bestaan, met drie behooren te worden verme
nigvul digd; 

dat blij kens nader op verzoek van de Afdee-
1 ing van den Raad van State, voor de geschil 
len van bestuur, ingewonnen inlichtingen de 
kosten van de openbare school te Nieuwe We
tering in voornoemde 4 maanclen f 138.49 heb
ben bedragen, hetgeen ornr een jaar berekend 
f 415.47 zou zijn; 

dat de kosten van de andere openbare school 
in de gemeente over 1928 f 520.28 hebben 
bedragen; 

dat het totaal van deze uitgaven, gedeeld 
door het gemiddel de aantal leer] in gen dezer 
scholen over 1928, 76 + 39¾. = 115¾., een 
gemiddeld bedrag per leerling van de kosten 
van de openbare scholen over 1928 geeft Yan 
f 935. 75 : 115¾, = f 8.08; 

dat mitsdien de vergoeding voor de bijzon
dere school, uitgaande van de Vereeniging 
Yoor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te 
Oude Wetering over 1928 op 142½ X f 8.08, 
dus op f 1151.40 behoort te warden gesteld; 

Gezien de L ager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met wijziging van het bestreden besluit van 
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Ged. Staten van Zuid-Holland, het bedrag der 
vergoeding, bedoeld in art. 101, le lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 over het jaar 1928 
ten behoeve van de bijzondere school, uit
gaande van de Vereeniging voor Christelijk 
Nationaal Schoolonderwijs te Oude Wetering, 
vast te stellen op f 1151.40. 

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

29 November 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 194h. ) 

Waar niet is gebleken van een deugde
lijken grond, welke het voeren van het 
onderwerpelijke rechtsgeding zoude kunnen 
rechtvaardigen en, mede op grond van h et 
ingewonnen rechtskundig advies, moet 
worden aangenomen dat het voorge-nomen 
rechtsgeding geen redelijke kans van slagen 
biedt, hebben Ged. Staten terecht, goed
keuring van het desbetreffend raadsbe
sluit onthouden. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der · gemeente Veere tegen het be
sluit van Ged. Staten van Zeeland van 11 
Juli 1930, n°. 87, l e afd., waarbij goedkeu
ring is onthouden aan het raadsbeslui t dier 
gemeente van 28 Juni 1930 tot het voeren van 
een rechtsgeding ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1930, n°. 711; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
taat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 

Landbouw van 25 November 1930, n°. 15282, 
afd. B.B. ; 

0. dat de R aad van Veere in zij ne vergade
ring van 28 Juni 1930 heeft besloten een 
rechtsgeding te voeren tegen de Heeren M. Q. 
R uij s Ballot, oucl-burgemeester van Veere, 
A. P . \Vouters en F . J. Castel, beiden wet
houder dezer gemeente, vormend het in 1924 
in funct ie zijnde College van Burgemeester 
en \Vethouders hunner gemeente, zul·ks om de 
navolgende redenen: dat Burgemeester en 
\Vethouclers hebben nagelaten den Raad te 
juister t ijd in kennis te stell en, dat het ge-
111ideld aantal leerlingen op de openbare la
gere school op 31 December 1923 gedaald was 
beneden de 91, en dat alzoo voor den in func
t ie zijnclen onderwijzer, den Heer G. J . van 
Holthuijzen, geen Rijksvergoeding meer kon 
worden verkregen; dat Burgemeester en W et
houclers Model D voor de aanvrage om Rijks
bijdrage, bedoeld in art. 23, eerste lid, van 
Ons besluit van 22 October 1923 , S. 489, heb
ben ingevuld met een gemiddelcl aantal leer
I ingen van 91 of meer, hetgeen nadien uit een 
schrijYen van 5 Juni 1924 van het Departe
ment van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen is geb leken, waarbij de Rijksvergoecling 
wercl ver leend voor de aanwez ighe id van vier 
leerkrachtcn aan de openbare lage,·e school te 
Veere; dat de R aad in zijne vergader ing van 
14 November 1928, op verzoek van den wet
houder F. J. Castel, met algemeene stemmen 
eene commiss ie heeft benoemcl met opdracht te 
onderzoeken wie aansprakelijk moet worden 
gesteld voor het aanb lijven van de bovenge
noemcle vierde leerkracht; dat door eene ge-

rechtelijke beslissing de Raad tegenover de 
ingezetenen cler gemeente vrij uit zou kunnen 
gaan; 

dat Ged. Staten van Zeeland bij hun besluit 
van 11 Juli 1930 aan dit raadsbesluit hunne 
goedkeuring hebben onthouden, uit overwe
ging, dat de rechtsgeleerde raadsman der ge
meente, na in zij n overgelegd advies de zaak 
uitvoerig te hebben belicht, op daarin nader 
ontwikke lde gronden tot de slotsom komt, ,,clat 
de kans om in r echten een veroordeeling te 
krijgen van Burgemeester en Wethouders tot 
schadevergoeding dermate gering is, dat ik 
den Gemeenteraacl niet kan adviseeren, om 
hen in rechten aan te spreken"; dat, hoezeer 
a1-t. 199 der Gemeentewet, een rechtskund ig 
onderzoek voorschijvende, niet uitdrukkelijk 
vorde rt, dat dit rechtskundig advies tot de 
slotsom moet le iden, clat het voeren van een 
rech tsgeding in het belang der gemeente moe t 
worden geoordeeld, toch ongetwij fe ld a ldus de 
strekking van het bedoelcle artikel geacht 
moet worden te zijn, aangezien in het tegen
overgestelde geval, gelijk in casu, Ged. Staten 
reeds bij het beantwoorden van de vraag, of 
a l clan niet goedkeuring aan het raadsbesluit 
zal worden ve rl eend, partij zouden moeten 
kiezen tusschen de gemeente en haren recbts
geleerden raadsman; dat evenwel Geel. Staten 
alsdan niet slechts de doelmatigheid, doch 
evenzeer de rechtmatigheid van de vordering 
der gemeente zouden hebben te beoordeelen, 
cloch dat zij zich daarbij, althans zeker wat 
het laatste punt betreft, zouden plaatsen op 
den toel van den rechter, hetgeen in strijd 
zou zij n met de bedoelingen van den wetgever 
ten deze; dat, nu geen ander ·rechtskundig 
advies is overgelegd clan het hier vermelcle, 
waarbij aan de gemeente wordt ontraden over 
te gaan tot het aanspannen van een rechts
geding, naar het oordeel van hun coll ege niet 
voldaan is aan het voorschrift van art. 199 
der Gemeentewet, zoodat reeds op dien groncl 
en geheel afgescheiden van de vraag, of een 
mogelijkerwijs in te stellen rechtsvordering 
voor toewijzing vatbaar zou zijn, aan het 
besluit van den Raad der gemeente Veere 
goedkeur ing behoort te worden onthouden; 

dat van het hesluit van Ged. Staten de 
R aad van Veere bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerencle, dat de bovengenoemde personen 
naar zijne meening aansprakelijk zij n voor de 
door de gemeente Veere geleden schade omdat 
met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk
heicl de opgave onjuist is gedaan ; 

0. clat blijkens de stukken over het jaar 
1924 in verband met het aantal leerlingen aan 
de openbare lagere school te Veere geen Rijks
vergoeding is toegekend voor den onderwijzer 
aan deze school G. J. van Holthuijzen, zoodat 
diens jaarwedde door de gemeente Veere voor 
eigen rekening is moeten worclen betaald ; 

clat de Raad de heeren M. Q. Buijs B allot, 
A. P. Wouters en F. J. Caste l toen ter tijd 
vormende het college van Burgemeester en 
Wethouders, deswege financieel aansprakelijk 
stelt, en terzake tegen hen een rechtsgecling 
wensch t te voeren; 

dat de R aad de bedoelde aansprakelijkheid 
van Burgemeester en W ethouders voor de door 
de gemeente geleden schade in beroep grondt 
op de omstandigheid, dat met aan zekerheid 
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grenzende waarschijnlij kheid de de betreffende 
opgave van Bm·gemeester en ,vethouders aan 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
,veten chappen van het aantal leerlingen der 
school onjuist zou zijn geweest; 

dat echter, blijken het namen den Raad 
ingesteld rechtskundig onderzoek, geen zins is 
komen vast te staan, dat door Burgemeester 
en Wethouders in deze een onjuiste opgave 
zou zijn gedaan, terwijl ook overigens uit het 
door den Raad aangevoerde niet volgt, dat 
Burgemeeste,· en Wethouders bij de uitoefe
ning van de hun opgedragen publiekrechte
lijke bevoegdheden en verplichtingen zich aan 
een ige onrechtmatige daad of eenig onrecht
matig verzuim zouden hebben schuldig ge
maakt, waardoor aan de gemeente Veere scha
cle zou zijn toegebracht; 

dat mitsdien niet is gebleken van een deug
cl lijken grond, we! ke het voeren van het on
derwerpelijke rechtsgecling zoude kunnen 
rechivaardigen; 

clat ook elf;) rechtsgeleerde rnaclsnrnn, wiens 
advies in deze door den Raad is ingewonnen 
en aan Ged. Staten medegecl eld, tot de slot
som komt, dat de kans orn in rechten een ver
oot·cleeling van Burgemeester en ,vethouclers 
tot schadevergoeding te krijgen, clermate dubi
eus i , clat niet kan warden geadviseercl hen in 
rechten aan te spreken; 

dat op grand van een en ander moet worden 
aangenomen, dat het voorgenomen rechtsge
ding geen redelijke kans van slagen aanbieclt 
en Ged. Staten mitsdien terecht, zij het ook 
op anclere gronden, aan het raaclsbe luit hunne 
goeclkeuring hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklal'en. 
Onze Minister van Binnenlanclsclie Zaken 

en Lanclbouw is belast enz. (A. B.) 

1 December 1930. ARREST van den Hoogen 
Raad der Nederlanden. 

Eene door Ged. Staten kl'achtens de wet 
van 23 April 1880 (Staatablad no. 67) be
treffende de openbare middelen van ver
voer, zooals deze is gewijzigd bij de wet 
van 30 Juli 1926 (Staat,-;blad n°. 250), ver
leende vergunning tot het in werking 
brengen van een intercommunalen auto
bu dienst voor vervoer van per onen, kan 
geen verdere beteekenis hebben dan dat 
er nit een oogpunt van verkeers-economie 
en van veiligheid van de reizigers, tegen 
het in werking brengen van zoodanigen 
dienst, al dan niet onder bepaalde voor
waarden, geen bezwaar bestaat. Een a ldus 
verkregen vergunning kan dus ni t te kort 
doen aan de bevoegdheid van het gemeen
tebestuur, steunende op art. 8 van het 
Motor- en Rijwielreglement, rm, ter ver
zekering van de vrijheid en veiligheid van 
het verkeer over de openbare wegen, ook 
een weg, waarvoor 7.0odanige vergunning 
aeidt, ge loten te verklaren voor het be
rijden met motorrijtuiuen, op de wijze bij 
gemeld artikel _omschreven. 

De Hooge Raad enz .; 
Op bet beroep van den Oflicier van J ustitie 

bij de Arr.-Rechtbank te Groningen, requirant 

van cassatie tegen een vonnis ,,an die Recht bank 
van 5 Juni 1930, waarbij Diderik van der Ploeg, 
geboren te Groningen 8 eptember 1891, direc
teur van een autobu onderneming, wonende te 
Hoogezand, is vrjjgesproken van het hem te
lastegelegde, zulks met vernietiging van het 
vonnis van het Kanton$erecht te Groningen van 
15 M:aart 1930 ; waarb\j hij ter zake van : ,,het 
door misbruik van gezag opzettelijk u itlokken 
van het als bestuurder van een motorrijtuig op 
meer dan twee wieJen, welke langer dan 5 of 
breeder dan 2 meter zijn, daarmede rijden over 
een weg, welke in het belang van de vrijheid en 
de veiligheid van het verkeer daarover geheel 
of gedeeltelijk is ge loten verklaard voor die 
categorie Yan rnotorrijtuigen en krachtens de 
artt. 2 der :\fotor- en Rijwielwet, 8, 10, 11, 73 
van het Motor- en Rijwielreglement, het beslnit 
van den Raad der gemeente Groningen dd. 
14 November 1927, n°. 12, sub IVa, juncto het 
besluit van Burgemee ter en Wethonders dier 
gemeente dd. 31 December 1929, afgekondigcl 
2 Jannari 1930 n°. 1, art. 47 van het Wetboek 
van Strafrecht, is veroordeeld tot eene geld
boete van een gulden en vervangende hechtenis 
van een <lag; 

Gehoord het vei·slag van den Raadsheer 
Schepel; 

Gezien de insinuatie, namens de Procureur
Generaal, aan den gerequireercle beteekend, ter 
kennisgeving van den da(( voor de behandeling 
dezer zaak bepaald : 

Gelet op het midclel ,an cassatie door den 
req nirant voorge teld bij schriftuur ; 

chending of verkeerde toepa sing van art. 2 
van de :\fotor- en Rijwielwet, de artt. 8, 11 en 73 
van het l\Iotor- en Rijwielreglement, bet beslnit 
,an den Raad van de gemeente Groningen dd. 
14 November 192i, n°. 12, ub IVa en het be
sluit van Burgemee ter en Wethonders Yan de 
gemeente Groningen dd. 31 December. 1929, 
no. 1; 

Gehool'd den Advocaat-Generaal van Lier, 
namens den Procureur-Generaal, in zijne con
clusie, strekkencle tot verwerping van het be
roep · 

0 . 'dat nu het beroep tegen een vrijspraak is 
gericht, allereerst moet worclen onderzocht of 
het ontvankelijk is; 

O. daaromtrent : 
dat bij het bestreden ,onni van het aan ge

req uireerde bij de oor pronkelijke dagvaarding 
te]aste gelegde wettig en overtuigend bewezen 
is ,erklaard: da~ hij op 15 Januari 1930 in de 
gemeente Groningen opzettel_(jk heeft uitgelokt, 
dat de aan hem ondergesch1kte chauffeur Jo
hannes Byman op 15 Januari 1930 des namid
dags te ongeveer 3 uur aldaar als bestuurder van 
een motorrijtuig op meer dan twee wielen, niet 
uitsluitencl bestemd en ingericht voor het ver
voer van v l'achten, hetwelk !anger was dan 5 
meter en breeder dan 2 meter, daarmede heeft 
gereden over den voor het openbaar verkeer 
openstaanden ri,jweg, de Poelestraat, zijnde een 
straat, gelegen blnnen het gcdeelte van de be
bonwde kom van Groningen, hetwelk wordt 
ingesloten door het Verbindingskanaal, de Zui
derhaven, de A, de ~oorderha\·en, het Loopende 
Diep, de pilslnizen, het chuitendiep en de 
Oosterhaven, terwijl deze weg ingevolge art: 8 
van het l\fotor- en Rijwielreglement en met 111-

achtneming van het bepaalde bij art. 10 van 
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dat reglement voor het verkeer met motorrij
tuigen op meer dan twee wielen, welke !anger 
dan 5 of breeder dan 2 meter zijn, in beide 
rich t ingen was gesloten ; 

dat de Rechtbank veiTolgens heeft overwo
gen : dat nu moet worden nagegaan, of verdach
te, handelende als bewezen verklaard, daarbij, 
zooals is telaste gelegd, misbruik maakte van 
gezag; 

,,dat de chauffeur Johannes Byman op last 
van verdachte heeft overtreden het verbod, 
neergelegd in het besluit van Burgemeester en 
Wethouders der gemeente Groningen van 31 De
cember 1929, afgekondigd 2 Januari 193:J, n°. 1, 
welk besluit is genomen krachtens het besluit 
van den Raad dier gemeente dd. 14 November 
1927, n°. 12 ; 

dat voormeld Provinciaal blad inhoudt een 
besluit van Ged. Staten der provincie Groningen 
van 25 Mei 1927, waarbij aan deNaamlooze Ven
nootschap automaatschappij ,,G. A. D. O." tot 
wederopzeggens toe, voorzoover de provincie 
Groningen betreft, vergunning is verleend tot 
het in werking houden van een dagelijkschen 
autobusdienst Groningen - Zuidbroek . Noord
broek - Winschoten v.v. en van een dagelijk
schen autobusdienst Groningen . Zuidbroek -
Veendam • Bareveld v.v. onder meer onder de 
voorwaarde, dat de tarieven en dienstregelingen 
aan de goedkeuring van hun College zijn onder
worpen: 

dat aan deze voorwaarde op 15 Januari 1930 
was voldaan blijkens voormelde afdrukken van 
tarieven en dienstre~elingen, d'e de mededeeling 
bevatten : ,,Goedge1<.eurd door de Ged. Staten 
der provincie Groningen in hunne vergadering 
van 7 Juni 1928 onder n°. 28. 1° Afd. Mij be
kend : De Griffier der Staten van Groningen 
(get.) Sybenga"; 

dat verdachte, den autobusdienst onder
hondende krachtens de hem verleende vergun
ning, verplicht is, zich aan d. e in die vergunning 
gestelde voorwaarden te houden en dienten
gevolge evenzeer verplicht is, den dienst te 
onderhouden volgens de ingevolge die voor
waarden goedgekeurde dienstregeling, waaraan 
niet afdoet, clat de dienstregeling is c,oedge
keurd, nadat het besluit tot verleening der ver
gunning was genomen, daar immers het ouder
houden van den dienst in dat besluit afhankelijk 
was gesteld van de goedkeuring der dienst
regeling; 

dat ,oorrueld afdruk dienstregeling zoowel 
voor de lijn Winschoten-Gronin&en als voor de 
lijn Bareveld-Groningen als einapunt en vaste 
halte vermeld t de Groote Markt te Groningen, 
zoodat op vorenstaande gronden verdachte 
verplicht was, de autobussen van zijn onder
neming tot clat eindpunt te doeu doorrijden ; 

dat ook de gemeentelijke wetgever zich aan 
de door Ged. Staten krachtens de hun bii de 
W'et betreffende de openbare middelen van ver
voer verleende bevoegdheid verleende vergun
ning heeft te onderwerpen en den houder eener 
intercommunale autobusonclerneming niet fei
telijk mag verhinderen, den dienst te oncler
houden overeenkomstig de voorwaarclen der 
vergunning, aan welk vereischte voormeld be
sluit van Burgemeester en 1Vethouders niet 
,·oldoet, daar het, door het bij dagvaarding 
,·ermelde gedeelte der bebouwde kom gesloten 
te verklaren voor de in het besluit nader aange-

cluide motorrijtuigen, den autobus van de on· 
derneming van verdachte feitelijk verhindert 
door t e rijden naar het in de dienstregeling aan
gegeven eindpunt en vaste halte, de Groote 
Markt te Groningen ; 

dat verdachte niet den dienst met autobussen 
van niet !anger clan 5 meter lengte en niet brce
den dan 2 meter vermocht te onderhouden, 
daar hem bij de voorwaarden tot de vergunning 
tevens was opgelegcl, voor elk cler diensten een 
1·es€,r vebus met 22 z itplaatsen ter beschikking 
te houden, en ook deze reservebussen, in dienst 
gesteld, de geheele route van de dienstregeling 
hadden te volgen en op de daar aangegeven 
halteplaatsen hadden te stoppen ; 

dat, nu het besluit van Burgemeester en Wet
bonders den verdachte verhinderde, een hem 
krachtens een rijkswet door Geel. Staten ver
leende bevoegdheid uit te oefenen , dit besluit 
niet verbindend is en verdachte derhalve, 
handelende als bewezen verklaard, die hande
lingen rechtmatig heeft verricht en niet kan 
worclen gezegd, daarbij misbruik van gezag te 
hebben gemaakt; 

dat mitsdien niet wettig en overtuigend is be
wezen hetgeen verdachte bij dagvaarding is ten
laste gelegd, zoodat hij daarvan moet worden 
vrijgesproken" ; 

dat, zooals uit het voorgaande blijkt, de 
Rechtbank enkel daarom niet bewezen heeft 
geoordee!d, dat gere:iuireerde, handelende als 
bewezen is verklaard, daarbij misbruik maakte 
van gezag, en enkel daarom gerequireerde van 
het hem telaste gelegde heeft vrijgesproken, 
omclat zij op de daarvoor in het vonnis aange
voerde gronden het daar bedoelde besluit van 
Burgemeester en \,Vethouders van Groningen 
niet verbindencl heeft geoordee]d en daarom 
de bewezen verklaarde hanclelingen van gere
quireerde als rechtmatig heeft beschouwd; 

dat deze beslissing dus hierop neerkomt, clat 
het rijden als bestuurder met een motorrijtuig 
a ls in de telastelegging omschreven ter plaatse 
en onder de omstandigheden als daar is aange
geven, niet oplevert een strafbaar feit, maar 
daaruit dan ook blijkt,dat de gegeven beslissing 
betreffende de uitlokking tot dat niet strafbaar 
geoordeelde feit niet is een vrijspraak a ls be
doeld in art. 430 van het Wetboek van Straf
vordering, waartegen geen beroep in cassatie 
is toegelaten ; • 

dat dus het, beroep is ontvankelijk ; 
0. alsnu omtrent het middel : 
dat de wet van 23 April 1880 (Staatsblad n°. 

67), betreffende de open bare middelen van ver
voer, zooals deze is gewijzigd bij de wet van 30 
Juli 1926 (Staatsblad n°. 250), tot het in werking 
brengen van intercommunale autobuscliensten 
voor vervoer van per onen voorafgaande ver
gunning vordert van Ged. Staten der betreffen
de provincie, welke vergunning niet worclt ver
leend clan nadat belanghebbenden - daaronder 
de belanghebbende gemeentebesturen - in de 
gelegenheid zijn gesteld, hunne bezwaren naar 
voren te brengen, terwijl van de beslissing van 
Geel. Staten voor ieder belanghebbende beroep 
op de Kroon openstaat ; 

dat <lit vergunningsstelsel, blijkens hetgeen 
bij de behandeling van het ontwerp der genoem
de wijzigingswet in de M:emorie van Antwoord 
is medegedeeld, geene andere strekking heeft 
clan om te voorkomen, dat door onjuiste of te 
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ruime voorziening met vervoermi.ddelen de duur
zame verkeersbehoeften worden geschaad, 
zijnde met andere woorden de eenige strekking 
der wet om in het belang van het reizend pu
bliek een j uiste voorziening in de behoefte aan 
intercommunale autobusdiensten te bevor
deren; 

dat deze strekking medebrengt, dat de aan de 
vergunning te verbinden voorwaarden mogen 
betreffen punten als begin en einde der autobus
lijnen en de te volgen route, terwijl verder nit 
a1·t . l0der wet blijkt, dat ook de verzekering van 
de veiligheid van de reizigers met openbare 
middelen van vervoer tot den kri,1g der be
moeiingen behoort, waarover de zorg des wet
gevers zich b\j de bedoelde wet heeft uitge
strekt; 

dat uit de boven aangegeven strekking der 
wet echter niet v0lgt en ook overigens niet 
blijkt, dat tot deq bedoelden kring der bemoei
ingen mede zou behooren de verzekering van 
de vrijheid en veiligheid van het verkeer over 
de openbare wegen, zoodat Ged. Staten bij het 
verleenen van hunne vergnnningen ook dit be
Jang zouden hebben te behartigen en ook daar
omtren zoo noodig v)orwaarden zouden hebben 
te stellen; 

dat trou wen~, blij kens de bepalingen van de 
artt. 8 en vol~ende van het Motor- en Rijwielreg
lement, strekkende deze bepalingen ter uit
voering van art. 2 der Motor- en Rijwielwet, 
de behartiging van j uist dit belang, door na
melijk in <lit belang openbare wegen geheel of 
gedeeltel ijk gesloten te verklaren voor het be
rijden in eene of in beide richtingen onrler andere 
met motorrijtuigen op meer dan twee wielen, 
die bepaalde afmetingen -te boven gaan, is op
gedragen ten aanzien van de verschillende ca
tegorien van wegen hetzij aan den Minister van 
Waterstaat, hetzij aan Ged. Staten, hetzij aan 
het gemeentebestuur;·terwijl clan een zoodanig 
besluit van een gemeentebestuur met redenen 
wordt omkleed en daarvan beroep bij de Kroon 
openstaat ; dat verder aan de bevoegdheid om 
wegen gesloten te verklaren, geen andere grens 
is gesteld clan dat het doorgaand verkeer door 
het gesloten zij n zonder noodzaak geen ernstige 
belemmering mag ondervinden ; 

dat, waar nu in deze bepalingen voor motor
rijtuigeu van iut~rcommunale autob11Sdiensten 
voor vervoer van personen geenerlei uitzonde
ring is gemaakt, integendee\ het gesloten zijn 
steeds zal moeten betreffen alle motorrijtuigen, 
althans cille motorrijtuigen van eene bepaalde 
categorie, en waar een gemeentebestuur, wegen 
voor motorrijtuigen gesloten verklare11d, dit 
doet niet ingevolge de algemeene verordening -
bevoegdheid van art . 135 der Gemeentewet, 
maar krachtens aan <lit bestuur door de wet, 
immers den daarop steunenden algemeenen 
maatregel van bestuur, onder de bovenbedoelde 
waarborgen toegekende uitvoeringsbevoegdbeid 
niet met het bestreden vonnis kan worden aan
genomen dat een besluit tot gesloten-verklaring 
n iet verbindend zoude zijn voor zooverre het 
den ondernemer van een autobusdienst tot ve1·
voer van personen zou verhinderen, met zijne 
motorrijtuigen de route te volgen of het eind
punt te bereiken, hem als route of eindpunt 
voorgeschreven in de hem door Geel. Staten ver
leende vergunning tot het in werking brengen 
van zijn autobusdienst: dat clan immers het-

zelfde het geval zoude moeten zijn met een e 
beschikking van den Minister van Waterstaat 
tot het gesloten verklaren van een Rijksweg en 
van een en antler het gevolg zoude zijn, dat, 
schoon naar het oordeel van bet daarvoor door 
de wet aangewezen orgaan het belang van de 
vrijheid en veiligheid van het verkeer niet 
toelaat, dat over een weg wordt gereden met 
motorrijtuigen als krachtens de verleende ver
gunnin~ bij den autobusdienst in gebruik, deze 
motorr1jtuigen zouden mogen voortgaan, de 
vrijheid en veiligheid van het verkeer in gevaar 
te brengen ; dat de door Ged. Staten verleende 
vergunning, de strekking van de wet op de 
openbare middelen van vervoer in aanmerking 
genomen, dan ook geen verdere beteekenis kan 
hebben clan dater nit een oogpunt van verkeers
econo1nie en van veiligheid van de reizigers, 
tegen het in werking brengen van een autobus
dienst al clan niet onder bepaalde voorwaarden, 
geen bezwaar bestaat en geenszins, dat daar
mede aan den ondernemer van <lien dienst een 
vrijbrief is gegeven om, voor motorrijtui~en al 
de zij ne geldende, verbodsbepalingen van ooven
bedoelden aard straffeloos te overtreden ; 

dat dus het middel is gegrond en het bestreden 
vonnis niet kan blijven : 

Vernietigt dat vonnis, 
En rechtdoende ten principale, krachtens 

art. 105 der Wet op de Rechterlijke Organisa
tie · 

Be,estigt het vonnis door het Kantongerecht 
te Groningen op 1.5 )faart 1930 gewezen. 

(W. v. G.) 

1 December 1930, N°. 46/4 Decernber 1930, 
No. 15669. BESLISSING van den Minister 
van Financien en den Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw. 

Uitvoering van de Wet op de financieele verhou
ding tusschen het Rijk en de geineenten. 

Gedeputeerde Staten hebben bij de vast
stelling van het bedrag der gemiddelde op
brengst, bedoeld in art. 17, eerste lid, van 
het Kon. Besluit van 4 November 1929 
(Staatsblad n°. 476), het door hen in aan
merking genomen bedrag wegens kwade 
posten, bedoeld in het zevende lid van 
gemeld artikel, terecht uitsluitend geba
seerd op een bij de gemeenterekening over
gelegden specificatiestaat van in die reke
ning verantwoorde bedragen wegens ge
meentelijke inkomstenbelasting. 

De Minister van Financien en de Minister 
van Staat, :Minister van Binnenlanclsche Zaken 
en Landbouw ; 

Gezien het tijdig ingekomen beroepschrift van 
het gemeentebestuur van 's-Hertogenbosch, dd. 
28 Mei 1930, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Noordbrabant, dd. 28 April 1930, G. n°. 
160, III• afdeeling, tot vaststelling voor die ge
meente van het bedrag dergemiddeldeopbrengst 
bedoeld in art. 17, eerste lid, van het Konink
Iijk besluit van 4 November 1929 (Staalsblad 
no. 476); 

Gezien de stukken ; 
Gehoord de Rijkscommissie van Advies voor 

de Gemeentefinancien; 
0. dat Geel. taten bij <le vast telling van 

vorenbedoeld bedrag in aanmerking hebben 
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genomen een bed.rag van f 10,000 wegens kwade 
posten, in mindering gebracht op de opbrengst 
van de gemeentelijke inkomstenbelasting ver
.antwoord in de gemeenterekening over 1926 
onder volgnnmmer 638, terwijl het gemeente
bestuur onder volgletter C van de opgaaf 
Model VI a ls zoodanig een bed.rag van f 30,000 
heeft opgenomen ; 

0. dat het gemeentebestuur in beroep o.m. · 
.aanvoert dat de beslissing van Ged. Staten uit
s luitend is gebaseerd op een bij de gemeente
rekening over 1926 overgelegden specificatie
staat van in die rekening verantwoorde bedra
gen wegens gemeentelijke inkomstenbelasting ; 

dat hiertegen bezwaar bestaat, aan~ezien deze 
specificatiestaat alleen kan worden oeschouwd 
als eeu verzamellijst van de bijlagen, overgelegd 
tot staving van de verantwoorde opbrengst der 
belastiug, zoodat deze lijst niets be list omtrent 
de vraag, welke bedragen aan kwade posten 
zijn in mindering gebracht op dat gedeelte der 
bela ting over het belastingjaar 1925/ 1926, ver
antwoord in de gemeenterekening over 1926; 

dat_ het bed.rag ad f 30,000 is ingehouden in 
term\lnen van f 10,000, op 31 Januari 1926, 
28 Februari 1926 en 31 Maart 1926, welke be
dragen dus overeenkomstig het bepaalde in 
art. 19 der Rekeningsvoorschriften 1924 in de 
gemeenterekening over 1926 onder de uitgaven 
hadden moeten worden opgenomen en dus 
geacht moeten worden, ingevolge het bepaalde 
in art. 17, ze,•ende lid, van meergemeld Kon. 
besluit, te zijn in mindering gebracht op de ont
vangen belasting oi·er dat jaar ; 

dat op grond daarvan het door Ged. Staten 
vastgestelde bedrag der gemiddelde opbrengst 
der gemeent,elijke inkomstenbelasting, bedoeld 
in art. 17, eerste lid, van meergenoemd Konink
lijk besluit, client te worden verhoogrl met een 
derde gedeelte vau f 20,000 ; 

dat indien, in afwijking van deze motivee
ring eventueel niet zou worden aangenomen, 
dat het bedrag ad f 20,000 aan de opbrengst 
der gemeentelijke inkomstenbelasting, ver
antwoord in de rek3ningen over de jaren 1926, 
1927 en 1928, zou moeten worden toegevoegd, 
in ieder geval het door Geel. Staten in aanmer
king genomen bedrag ad f 10,000 zal dienen te 

£37 203.25 worden vermeerderd met - 73,000- X f 10,000 

is f 5,096.33\ zij nde een evenredig dee! van het 
per 28 Februari 1926 ingehouden bedrag wegens 
kwade posten op den op dien datum uitgekeer
den belastingtermijn ad f 83,000, waarvan 
- blijkens de overgelegde specificatielijst -
een bed.rag van f 37,203.25 is verantwoord in de 
rckening over 1926; 

0. dat in de rekening over 1926 kwade posten 
der ~emeentelijke inkomstenbelasting in min
dering zij n gebracbt op de ontvangen belasting 
betreffende het dienstiaar 1925/1926, verant
woord op volgnummer 638b d.ier rekening; 

dat Geel. Staten ter beoordeeling van de 
vraag, welk bedrag aan kwade. posten aldus in 
m.indering is gebracht, terecht gebruik hebben 
gemaakt van de gegevens, door het gemeente
bestuur ze!ve destijds bij de rekening over 1926 
door overlegging van een specificatiestaat ver-
strekt; . 

dat de door het gemeentebestuur uitgespro
ken bewering, als zon deze specificatiestaat 
slechts zijn te beschouwen als een verzamellijst 
van bijlagen, redelijken grond mist; 

dat toch het opschrift van dezen staat, lui
dende : ,,Specificatie van volgnummer 638a en 
b der gemeenterekening 1926, waarop verant
woord de opbrengst der gemeentelijke inkom
stenbelasting", duidelij k is en de staat geen 
enkele aanduid.ing van of verwijzing naar bij
lagen bevat ; dat ten overvloede het gemeente
bestuur zelf in zijn betoog, zich op dezen speci
ficatiestaat beroept om daarmede aan te toonen 
dat o.m. een bedra~ van f 37,203.25 (z\jnde een 
gedeelte van den op 28 Februari 1928 uitge
keerden belastingtermijn) in de rekening over 
1926 is verantwoord, alduq het karakte, van 
den staat als specificatie erkennend ; 

dat nit bedoelden specificatiestaat duidelijk 
blijkt dat op de opbrengst der gemeentelijke 
ink>mstenbelasting over het d.ienstjaar 1925/26, 
voor zoover deze is verantwoord in de gemeente
rekening over 1926, slechts een bed.rag van 
f 10,000 wegens kwade posten in mindering is 
gebracht; 

dat ook de mededeeling van het gemeente
bestuur dat volgens de Rekeningsvoorschriften 
een bed.rag van f 30,000 aan kwade posten in 
de gemeenterekening over 1926 had moeten 
zijn opgenomen, niet terzake dienende is, nu het 
gemeentebestuur met betrekking tot de ver
antwoording en boeking van de opbrengst der 
gemeentelijke inkomstenbelasting over het 
clienstjaar 1925/1926 zich aan die voorschriften 
niet gehouden heeft, en voor de vaststelling van 
de gemiddelde opbrengst hier bedoeld, slechts 
rekening kan worden gehouden met bedragen, 
die werkelijk in de gemeenterekeningen over 
1926, 1927 en 1928 verantwoord zijn; 

dat om d.iezelfcle redenen het door Ged. Staten 
in aanmerking genomen bed.rag van f 10,000 
aan kwade posten niet kan worden vermeerderd 
met een bedrag van f 5,096.336, van welk laatst
genoemde bed.rag het gemeentebestuur in beroep 
medetelling vraagt, voor het geval het cerstge
noemde bed.rag van f 20,000 niet daarbij wordt 
gevoegd; 

dat derhalve Ged. Staten bij de vaststelling 
van ·het bed.rag der gemiddelde opb1·engst, be
doeld in art. 17, eerste lid, van het Kon. besluit 
van 4 November 1929 (Staatsblad n°. 476), te
recht genoemd bedrag van f 20,000 of genoemd 
bed.rag van f 5,096.335 aan kwade posten buiten 
aanmerking hebben gelaten : 

Gelet op de wet van 15 Jnli 1929 (Staatsblad 
n°. 388) en het Kon.inklijk besluit van 4 Novem
ber 1929 (Staatsblacl n°. 476): 

Besluiten: 
I. het beroep ongegrond te verk!aren. 
II. Afschrift enz (\Y. v. G.) 

2 Dece·mber 1930. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
op 8 November 1930 te 's-Gmvenhage 
tusschen N ederland en Dene,narken ge
sloten overeenkomst tot wederzijdsche vrij
stell ing van inkomstenbelasting van be
paalde voordeelen, voortvloeiende nit het 
zee-scheepvaartbedrijf. S. 463. 

Wij WILHELMI A, enz.; 
Gezien de op 8 November 1930 te 's-Gm

venhage tusschen N ederland en Dene,narken 
gesloten overeenkomst tot wederzijdsche vrij. 
stell ing van inkomstenbelasting van bepaalde 
voordeelen, voortvloeiende uit het zee-scheep-
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vaartbedrijf, van we] ke overeenkomst een af
dru k en eene vertaling bij dit Besluit zijn ge
voegd; 

Op de voordracht vai: Onzen l\llinister van 
Buitenlandsche Zaken van den 27sten No
vember 1930, Directie van het P1·otocol, n°. 
37442; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde overeenkomst, alsmede de 

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

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 2den Decembe~ 1930. 
WILHELMINA. 

De ll{inister van Bui tenlandsche Zaken, 
B e e J a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Uitgeg. 17 D ece,nber 1930.) 

ACCORD entre l es Pays-Bas et le Dane,nark 
en vue d'exe,nter ,·eciproque,nent de l'irn
pot S1t1" le r evenu certains benefices pro
venant des entreprises de navigation 1na
riti1nti . 

Le Gouvernement Royal des Pays-Bas et le 
Gouvernement Royal de Danemark, desireux 
de conclure un accord en vue d'exempter re
ciproquement de l'impot sur le revenu cer
ta ins benefices prnvenant des entreprises de 
navigation maritime, sont convenus des dispo
sitions sui vantes; 

Article ler. Le Gouvernement Royal des 
Pays-Bas declare qu'en vertu des ·Jois neer
landaises concernant l'impot sur le revenu 
(Joi du 19 decembre 1914, Bulletin des lois 
n°. 563; Jes articles 12, littera a, 16, 17 et 18 
de la Joi du 15 juillet 1929, Bulletin des lois 
n°. 388), ne sont pas passibles de l'impot Jes 
benefices provenant d'entreprises de naviga
t ion maritime exercees soit par une perspnne 
rElsidant en Danemark, soit par une soci0te dont 
le siege social se trouve sur le territo ire du 
Daneinark. 

Art. 2. Le Gouvernement Royal des Pays
Bas declare qu'en vertu de la Joi neerlandaise 
concernant l ' impot sur Jes dividendes et sur 
Jes tantiemes (Joi du 11 janvier 1918, Bulle
t.in des lois n°. 4) ne sont pas passibles de 
l'impot les benefices prnvenant d'entreprises 
de navigation maritime exercees soit par une 
personne residant en Danemark, soit par une 
societe dont le siege social se trouve sur le 
ierritoire du Danemark. 

Art. 3. En vue des dispositions clans Jes 
articles 1 et 2, le Gouvernement Royal de 
Danemark declare qu'en vertu des dispositions 
de !'article 50 de la loi n°. 149 du 10 avril 
1922 et de !'article 27 de la loi n°. 73 du 29 
mars 1924 les personnes residant aux Pays-Bas 
et les societes et institutions dont le s iege 
social se trouve sur le territoire des Pays
Bas, seront exemptees de !'obligation d'ac
quitter des impots sur Jes benefices prnvenant 
de navires touchant a des ports danois. 

Art . 4. L'expression ,,entreprise de navi 
gation 1naritime" signifie ,,entreprise d'un ar
mateur de navires"; clans cette definition I 'ex-

pression ,,armateur de navires" comprend les 
affreteurs de toutes sortes. 

Art. 5. Le present accord entrn en vigueur 
le jour de la signature et peut etre denonce 
par chacune des Hautes Parties contractantes 
a n'importe quel moment avec un. preavis de 
six mois. 

En foi de quoi , Jes soussignes, dument auto
rises it cet effet, ont signe le present accord 
et y ont appose leurs sceaux. 

Fait en double it La H aye, le 8 novembre 
1930. 

(L.S.) Beelaerts van Blokl and. 
(L.S.) Harald Scavenius. 

Vert a 1 in g. 

OVEREENKOMST tusschen Nede,·land en 
Dene11,arken tot wederzijdsche vrijstell ing 
van inkornstenbelastiny van bepaalde voor
deelen, voortvloeiende uit het zeescheep
vaa,·tbed1rij/. 

De Regeering van Hare l\fajesteit de Ko
ningin der Nede1·landen en de Regeering van 
Zijue Majesteit den Koning van Denemarken, 
wenschende een overeenkomst te sluiten tot 
wederzijdsche vrijstelling van inkomstenbelas
ting van bepaalde voordeelen, voortvloeiende 
uit het zeescheepvaartbedrijf, zijn het volgen
de overeengekomen: 

Art. 1. De Regeering van Hare Maj este it 
de Koningin der Nederlanden verklaart, dat 
ingevolge de Nederlandsche wetten betreffende 
<le belastingen naar het inkomen (wet van 10 
December 1914, Staatsblad n°. 563 ; de artike
len 12, letter a, 16, 17 en 18 der wet van 15 
Juli 1929, Staatsblad n°. 388) aan die be
I astingen n iet onclerworpen zijn de voordeelen 
voorvloeiende uit het zeescheepvaartbedrijf, 
uitgeoefend hetzij door een in Denemarken 
wonend persoon, hetzij door een maatschappij, 
waarvan de maatschappelijke zetel op het 
grondgebied van Denernarken is gevestigd. 

Art. 2. De Regeering van Hare Majesteit 
de Koningin der Nederlanden verklaart, dat 
ingevolge de Nederlandsche wet op de divi
dencl- en tantiemebelasting (wet van 11 Ja
nuari 1918, Staatsblad n° . 4) aan die belasting 
niet onderworpen zijn de voordeelen voort
vloeiende uit het zeescheepvaartbedrijf, nitge
oefend hetzij door een in Denemarken wonend 
persoon, hetzij door een maatschappij, waar
van de maatschappelijke zetel op het groncl
gebied van Denemarken is gevestigd. 

Art. 3. Op grond van de bepalingen ver
vat in de artikelen 1 en 2 verklaart de Re
geering van Zijne Majesteit den Koning van 
Denernarken, dat volgens de bepalingen van 
al'tikel 50 der wet n°, 149 van 10 April 1922 
en van artikel 27 der wet n°. 73 van 29 
Maart 1924 de in Nederland wonende perso
nen en de maatschappijen en instellingen, 
waarvan de maatschappel ijke zetel op het 
grondgebied van Nederland is gevestigd, vrij
gesteld zullen zijn van de verplichting tot 
betaling van belastingen van winsten behaald 
met schepen, d ie Deensche havens aandoen. 

Art. 4. De uitdrukking ,,zeescheepvaart
bedrijf" beteekent: ,,bedrijf van scheepsree
der"; in deze ornschrijving omvat. de uitdruk-
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king ,,scheepsreeder" mede iederen bevrach
ter van schepen. 

Art. 5. Deze overeenkomst treedt in wer
king op den dag van hare onderteekening en 
kan door ieder van de Hooge verdragsluitende 
Partijen ten a l I en t ijde worden opgezegd met 
inacht11erniug van een tern1ijn van zes n1aan
den. 

T en bewijze waarvan de ondergeteekenden, 
daartoe behoorl ij k gevolmachtigd, deze over
eenkomst hebben geteekend en daaraan hunne 
zegels hebben gehecht. 

Gedaan in tweevoud te 's-Gravenhage, 8 
Novembe r 1930. 

(L. S.) Beelaerts van Blokland. 
(L.S.) Harald cavenius. 

3 December 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 114bis j 0 • art. 221. ) 

Een regeling van de decharge van den 
boek.houder van een gerneentebedrijf, welke 
de voorloopig vastgestelde bedrijfsr~kening 
aan dien functionaris tot decharge doet 
strekken zoodra deze is gevolgd door vast
stelling van de gemeenterekening, is n iet 
in overeensternming met de wet. 

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

den R aad der gemeente Z utphen tegen het 
besluit van Geel. Staten van Gelderland van 
30 Juli 1930, n°. 188 waarbij goedkeuring is 
onthouden aan de verordening op het ge lde
lijk beheer van de bedrijven dier gemeente, 
zooals deze hij raadsbesluit van 9 December 
1929, n°. 37 is gewijzi gd; 

Den Raad van State, Afdeeling voo1· de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 ovemher 1930, n°. 739; 

Op de voordracht van Onzen :Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 29 November 1930, 11° . 15121, 
afd. B.B.; 

0. dat de Raad der gemeente Zutphen bij be
slui t van 9 September 1929, n°. 13, heeft vast
gesteld en bij besluit van 9 December d.a.v. 
n°. 37 heeft gewijzigd eene verordening op het 
geldelijk beheer van de bedrijven der gemeente 
Zutphen , waarvan art. 18 I uidt: 

1. De boekhouder client jaa rlij ks v66r een 
voo1· elk bedrij f door Burgemeester en Wet
houders te bepalen datum de in art. 37 der 
Rekeningsvoorschri ften 1924 hedoelde reke
n ing bij hun coll ege in ; 

2. Bij dit stuk, dat de mede-onderteekening 
moet dragen van den directeur, worden al die 
bescheiden overgelegd, welke Burgemeester en 
,~7ethouders noodig oordeelen tot stav ing der 
ju istheid en tot toe! ichting ; 

3. De in het eerste lid bcdoelde rekening 
wordt door den Raad voorloopig vastgesteld 
voor de voorloopige vaststelli ng der gemeente
rekening. Zij wordt als bijl age dier rekening 
aangemerkt, met die rekening op de secretarie 
der gemeente voor een ieder ter lezi ng neer
gelegd en hetzij in druk, hetzij in afschrift, 
tegen betaling cler kosten, al gemeen verkrijg
baar gestel d; 

4. H et besluit tot voorloopige vaststelling 
der bedrij fsreken ing strekt behoudens later 
gebleken va lschheid in de bewijsstukken, aan 

den boekhoucler tot decharge, zooclra cleze is 
gevolgd door vaststelling mu de gemeente
rnkening over het befrokken dienstjaar; 

dat Geel. Staten van Gelderland bij besluit 
van 30 Juli 1930, n°. 188 aan deze verorde
n ing hunne goed keuring hebben onthouden, 
uit overweging dat vo lgens Ons be lui t van 
27 December 1929, n°. 5 de decharge, bedoeld 
in art. 222 cler Gemeentewet tevens de de
charge van den bedrij fsadm inistl'ateur om vat; 
clat clus niet de voor loopige vaststel ling der 
bedrijfsrnken ing door den R aad, maa1· de rnst
stelling der gemeenterekening door Geel . Sta
ten tot clecharge van den boekhoudet· strekt ; 
dat bijgevolg in art. 18, lid 4, der onderwer
pe lijke verorden ing, zooals cleze bij raadsbe
sluit van 9 December 1929, n°. 37 is gewij 
zigd ten omechte wordt bepaald, dat het be
sluit tot voorloopige vaststell ing der bedrijfs
rekening aan den boekhouder tot decharge 
strekt, zoodra deze is gevolgd door vaststell ing 
Yan de gemeenterekening over het betrokken 
dienstjaar ; dat ook de hiemit voortvloeiende 
cone! usio, dat Geel. Staten alleen met mede
werking van den Raad tot wijziging van de 
bedrijfsrekening zouden kunnen komen, op 
geen enkele wettelijke bepaling gegrond is en 
trouwens met het begri p ,, vaststel Jen" in 
strijd; dat de Raad weigernchtig is om aan 
de ter zake gemaakte opmerkingen tegernoet 
te komen ; 

dat van <lit besluit de Raad der gemeente 
Zutphen bij Ons in bernep is gekomen, aan
voerende, da t Geel. Staten in Ons bes I uit heb
ben gelezen, dat de vaststell ing van de ge
meenternkeni11g de rlecharge van den bedrijfs
administrateur is of omvat, terwijl het slechts 
inhoudt, dat zij die hetreft, of, zooals eenige 
rngels eerder staat, ten gevolge heeft; dat 
hij meent dat deze laatste formuleeringen de 
werkelijke verhouding volkomen juist weer
geven; dat Geel. Staten de bedrijfsreken ing 
niet vaststel !en; dat zij indirect komt vast te 
staan als gevolg van de vaststell ing der ge
meenterekening; dat het daarom juister is om 
ook de decharge niet te zoeken in de vaststel-
1 ing eener rnkening, die niet die des bedrij fs
administrateurs i , maar in de vaststelling van 
diens rekening zelve, die door den Gemeente
raad geschiedt en door het besl11it van Geel. 
Staten tot vaststelli ng van de gemeentereke
ning lechts perfect wordt; dat hetgeen in de 
voorlaatste rnchtsoverweg ing van het bestrnden 
beslui t wordt betoogd, z. i. onjuist is, omdat 
de bedrijfsrekening doo1· Geel. Staten niet 
wordt vastgeste l d; 

0. dat uit de gemecnterekening o. a . blijkt 
van de uitkomsten van het ge ldel ijk heheer 
van de bedrijven ; 

dat dus het slui ten van de gemeenterekening 
en het vaststel I en van het bedrng der ont
vangsten en uitgaven dier rekening tevens het 
OOl'dee l van Geel. Staten omtrent het ge lcle lij k 
beheer der bedrij ven en diensvolgcns ook om
trent de gestie van den daarmee belasten amb
tenaa r inhoudt; 

dat daarmecle niet in overeenstemming is 
eene regel ing van de clccharge van den boek
houder, als in art. 18 van de onderhavige ver
ordening is neergeleg<l, we! ke de voorloopig 
vastgestelde bedrijfsrekening aan dien func
tionaris tot decharge doet strekken zoodrn deze 
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is gevolgd door vaststelling van de gemeente
rekeni ng; 

dat toch daarbij geen rekening wordt ge
houden met her geval, dat Ged. taten de ge
meenterekcning gewijzigd vaststellen en het 
bij die vaststelling tot uitdrukking komende 
gevoele11 van dat college omtrent des boek
houders geldelijk beheer a fwijkt va n de ui t de 
voorloopige gemeente1·ekening blij kende beoor
deel ing van den Raad; 

dat mit dien Geel . Staten terecht goedkeu
ring aan de verordening hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en ,·er taan: 

het bel'Oep ongegroncl te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

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

3 December l930. BESCHIKT ING van den 
Hoogen Raad der Xederlanden. 

IVegenbelaBting in de gemeente Brummen - Art. 
265d der Gemeentewet. 

Art. 265d der Gemeentewet schrijft voor, 
clat de aanwijzing van den gemeenteamb
tenaar, die in de plaats van den Gemeente
raad, van Burgemeester en Wethouders en 
van den Burgemeester zal treden, slechts 
kan geschieden in de belastingverordening 
zelve en niet, zij het ook krachtens een 
desbetreffende bepaling in de verordening, 
door den gemeenteraad. Waar in art. 12 
der Verordening op de heffing eener we,,en
belasting iu de gemeente Brummen hier
mede geen rekening is gehouden, is dit 
artikel niet verbindend en was in casu de 
secretaris der gemeente niet bevoegd om 
voor die gemeente beroep in cassatie in te 
stellen. 

De Hoage Raad enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cas atie van den 

Secretaris der gemeente Brummen tegen de 
uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
directe belastingen te Zutphen dcl. 17 Maart 
1930, betreffende den aanslag van X. te IJ. 
in de wegbelasting van Brummen over het jaar 
192 ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal van Lier, namens den Pro
cureur-Generaal, strekkende, dat de bestreden 
uitspraak zal worden vernietigd en het geding 
wederom naar den Raad van Beroep te Zutphen 
ter verdere behandeling en beslissing van de 
zaak in voltallige vergadering met inachtneming 
van heL in deze door den Hoogen Raad te 
wijzen arrest ; 

0., dat belanghebbende een bezwaarschirft 
t egen bovenbedoelden aan lag heeft inged.iend, 
waarop de Secretaris der gemeente Brummen, 
gelet op het besluit van den Raad d.ier gemeente 
dd. 28 J'uni, waarbij hij is aangewezen om voor ' 
de toepa ing van de artt. 264 en 265b, l •, 2•, 
48 , 5• en 6• lid, der Gemeentewet in de plaats 
te treden van den gemeenteraad, van Burge
mee ter en \Vethouders en van den Bnrgemees
ter, een afw:ijzende beschikking heeft genomen. 

dat vervolgens de Raad van Beroep, voor
noemd, den aanslag gedeelteJjjk heeft vernietigd, 
waartegen de Secretaris der gemeente Brummen 
beroep in cassatie heeft inge teld ; 

0. omtrent de ontvankelijkheid van cl.it 
beroep: 

dat art. 12 der Verordening op de heffing 
eener wegenbela ting in de gemeente Brummen 
luidt: ,,Voor de toepa ing van de artt. 264 en 
265b, l •, 2•, 4•, ,3• en 6• lid, der Gemeentewet, 
treedt een door den gemeenteraad aan te wijzen 
a mbtenaar in p laats van den gemeenteraad, van 
Burgemeester en \ Vethouders en van den Bur
gemeester" ; 

dat echter <lit artikel en de nit kracht daarvan 
gedane aanwijz,ng door den gemeenteraad van 
dien ambtenaar niet kunnen steunen op art. 
265d der Gemeentewct ; 

dat toch de aan wijzing van den gemeente
ambtenaar, die in plaats van de gemeenteraad , 
van Burgemecster en \Yethouders en van den 
Burgemeester zal treden, Iechts kan geschieden 
in de belastingverordenin_g zel ve en niet, zij 
het ook krachten een desbetreffende bepaling 
in de verordening, door den gemeenteraad ; 

da t cl.it vole;t nit den tekst van art. 265d ; 
dat bovendien het telsel der Gemeentewet 

zulks duidelijk medebrengt; 
dat immers die wet zelve aanwijst bij welk 

college bezwaar tegen een opgelegde gemeente
belasting kan warden gemaakt, wie op dat be
zwaar zal beslis en en wie in de daarop volgende 
rechtsgedingen voor de gemeente zal optreclen ; 

dat in die lijn wel plaats is voor een afwij 
kende regeling in de· met waarborgen omgeven 
belastingverordening, maar niet voor een af
wijkende regeling, op g rond der Verordening 
door den gemeenteraad va t te stellen ; 

dat derhake het boven weergegeven voor
schrift der veror<lening als strijdig met de Ge
meentewet niet verbindend is, zoodat de daarop 
stennende aanwijzing door den gemeenteraad 
den Secretaris der gemeente Brummen niet be
voegd maa kt om voor die gemeente beroep in 
cassatie in te stellen ; 

Verklaart genoemden Secretaris niet-ont
vankelijk in hct door hem ingestelcle beroep in 
cassatie. (B .) 

3 December 1930. BE CHIKKIKG van den 
Hoogen Raad. 

Gemeentelijke Straatbelasling te BntnBSU?n. 

Art. 242c <ler Gemeentewet. Een perceel 
kan niet geacht worden aan een openbaren 
weg te be!enden. wanneer het van dien weg 
gescheiden is door een terrein, dat onge
bouwd is en als weg wordt gebruikt. Wan
neer clit ongebouwd terrein waste beschou
wen a ls een tot het gebouwcl perceel be
hoorend erf, zou ten deze kunnen worden 
aangenomen, dat de hoogere belastin~ voor 
gebouwde eigendommen en daarb1j be
hoorende erven verschuld.igd was, doch op 
gronden, waarvan de juistheid niet met 
vrucht in ea satie kan worden bestreden, 
i aangenomen, dat zulks nieL het geval was. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gelet op het beroep chrift in cassatie van 

den Controleur der Plaat elijke Belastingen, 
hoofd van de afdeeling bela tingen ter secretarie 
te Brun sum, tegen de nit praak van den Raad 
van Beroep voor de Directe Belastingen te 
Roermond dd. 5 Juli 1930, betreffende den 
aanslag in de gemeentelijke Straatbelasting te 
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Brunssum, over bet jaar 1929 van A. aldaar; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de scbriftelijke conclusie van den 

Adv.-Gen. Besier, namens den Proc.-Gen., strek
kende tot verwerping van bet beroep ; 

0., dat A. te Bruns um, die voor bet belas
tingjaar 1929 in de Straatbelasting alclaar was 
aangeslagen voor een bedrag van f x , na vrucb
teloos te~en dezen aanslag te bebben gerecla
meerd biJ den Raad dier gemeente, zich heeft 
gewend tot den Raad van Beroep voornoemd, 
op groncl dat de hem opgelegde aanslag te hoog 
ZOU zijn; 

dat toch bij de va tstelling van dien aanslag 
zou zijn aangenomeu, dat een hem toebehoorend 
gebouwd eigendom voor 11 Meter zou belenden 
aan de Kerkstraat en voor 25 Meter aan de 
Doorvaartstraat, doch dat van eene belencling 
aan laatstgenoemde straat geen sprake is, daar 
bet gebouw van die straat is ge cheiden door 
een hem toebeboorend onlsebouwd eigendom, 
dat tusschen zijn huis en die straat is gelegen; 

0. dat de Raad van Beroep in de bestreden 
uitspraak heeft overwogen : 

,,dat gebleken is, dat de Doorvaartstraat in 
onderhoud is bij de gemeente en de gemeente 
aan deze straat ook zorg heeft besteed ; dat 
echter geen trottoir noch riool ter hoogte van 
appellant's eiaendom is aangebracht; dat bet 
bebouwde gedeelte Yan appellants eigendom 
niet belendt aan de Doorvaartstraat, doch daar
van is gescheiden door een strook gronri aan 
appellant toebehoorende, welke strook onbe
bouwd is en als weg gebruikt wordt; 

,,dat de Raad, gelet op vorenstaande feiten, 
VA,n oordeel is, dat deze strook niet kan be
schouwd worden als erf of aanhoorigheid van 
appellants bebouwd eigendom en derhalve vol
gens de desbetreffende verordening slechts 
tegen 10 cent per strekkende meter moet worden 
aangeslagen, zoodat de aanslag te boog is" ; 

op alle welke gronden de beschikking van den 
gemeenteraad van Brunssum van 8 April 1930 
vernietigd is, in dier voege dat voor belang
hebbende's eigendom belendende aan de Door
vaartstraat, zijnde 25 meter lang, slechts 10 cnt. 
per strekkende meter moet worden geheven en 
derhalve niet f 12.50 doch f 2.50 deswege ver
schuldigd is ; 

0. dat tegen deze uitspraak zijn aangevoerd 
de navolgende middelen van cassatie: 

1. Schending of verkeerde toepassing van 
art. 1 van de Verordening tot heffing van een 
Straatbelasting in de gemeente Brunssum, j0 • 

art. 242c der Gemeentewet, doordat de Raad 
van Beroep in zijne bovengenoemde uitspraak 
aanneemt, dat bet gebouwde gedeelte van ap
pellant's eigendom niet belendt aan de Door
vaartstraat , doch daarvan is gescheiden door 
een strook grond aan appellant toebehoorende, 
welke strook onbebouwd is en als weg gebruikt 
wordt; 

2. subsidiair: Schending of verkeerde toe
passing van art. 4 der bovengenoemde Verorde
ning, j0 • art . 242c der Gemeentewet, doordat 
de Raad, gelet op vorenstaande feiten, van oor
deel is, dat deze strook niet bescbonwd kan 
worden a ls erf of aanhoorigbeid van appellant's 
gebouwd eigendom en derhalve volgens de des
betreffende verordening slechts tegen 10 cent 
per strekkende meter moet worden aangeslagen, 
zoodat de aanslag te hoog is ; 

zijnde tot toelichting van bet eerste middel 
aangevoerd, dat volgens de door den Raad vast
gestelde rooilijnen voor de Doorvaartstraat bet 
gebouwde eigendom van belangbebbende in 
deze rooilijn ligt en de door hem bedoelde strook 
grond nimmer als openbare straat is aan te 
merken en clan ook bij hem gebeel in eigen be
beer is ; 

terw\jl tot toelicbting van het tweede cassa
tiemiddel betoogd is, dat uit de redactie van 
art. 242c der Gemeentewet niet valt af te leiden 
wat in een bebouwde straat is t e verstaan onder 
,,belenden aan die straat" en hieronder zoowel 
begrepen kan worden een ligging in een bouw
als in een rooilijn; dat de Raad van Beroep nu 
deze beide begrippen heeft verwaarloosd en bet 
belenden van een gebouw aan een openbaie 
straat afhankelijk beeft gesteld van de Jigging 
aan een r'.➔ weg, ofschoon een ongebouwd eigen
dom is ge.egen tu scben den rijweg en bet ~e
b'.luw welks eigendom in beheer en gebruik een 
is met dat gebouw en als erf of aanhoorigbeid 
daarvan moet worden aangemerkt en belast ; 

0. hieromtrent: 
dat volgens art . 1 der Verordening tot het 

heffen van een Stra-atbelasting in de gemeente 
Brunssum van 12 Fehr. 1925, goedgekeurd b\j 
K. B. van 28 April 1925, n°. 71, in ilie gemeente 
onder den naam van Straatbelasting eene be
lasting wordt gebeven : 

a. wegens gebouwde eigendommen en daarbij 
behoorende erven, ilie belenden aan openbare 
straten of wegen in de gemeente, welke door 
haar zijn amgelegd, bij baar in onderboud, 
door baar gerioleerd of door haar van trottoir 
voorzien; 

b. wegens ongebouwde eigendommen, ilie 
aan die straten of wegen belenden, 

terwij l een horger belastingtarief in art. 4 
is vastgesteld voor de gebouwde perceelen 
en daarbij behoorende erven clan voor de on
gebouwde; 

dat nu het aan belanghebbende toebehooren
de gebouwde perceel aan de K erkstraat belendt, 
doch de Raad van Beroep beeft aangenomen, 
dat dit niet het geval is aan de Doorvaartstraat 
op den alleszins juisten grond, dat een perceel 
niet aan een openbaren weg a ls bedoeld in art . 1 
belendt, wanneer bet van dien weg is gescbeiden 
door een terrein, dat ongebouwd is en als weg 
wordt gebruikt ; · 

dat nu we! in de toelicbting van de cassatie
middelen wordt beweerd, dat bet gebouwde 
perceel ligt in de rooilijn van de Doorvaart
straat, docb dat dit, al aangenomen, dat dit 
zoo is, niet ter zake doet, daar van belending 
alleen sprake is, wanneer een perceel aan een 
antler grenst, wat ten deze niet het geval is ; 

dat dit desniettemin niet de toepasselijkheid 
van de boogere belasting zou verbinderen, wan
neer kon aangenomen ,v.orden, dat het stuk 
grond, dat bet gebouwde perceel van de Door
vaartstraat scheidt, was te bescbouwen als een 
tot dat perceel beboorend erf, doch dat de Raad 
van Beroep op gronden, waarvan de juistheid 
niet met vrucbt in cassatie kan worden betwist, 
beeft aangenomen, dat dit niet bet geval is; 

dat het beroep mitsdien niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. (W.) 
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3 December 1930, N°. 15567/12 December 1930, 
N°. 50. BESLI SIXG van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
en den Minister van Financien. 

Uitvoering van de Wet op de financieele verhou
ding tuaschen het Rijk en de gemeenten. 

Art. 9, letter u Kon. Besluit 4 November 
1929 (Staatsblad no 476). Bijdrage ver7Jleeg
gelden leden zielcen/onds. 

De Minister van Staat, Mini ter van Binnen
landsche Zaken en Landbouw en de ·Mini ter 
van Financien, 

Gezien het tijdig ingekomen baroepschrift 
van den Commjssari.s der Kon.ingin in de provin
cie Groningen, dd. 14 Mei 1930, n°. 15, 5e af
deeling, tegen het besluit van Ged. Staten van 
Groningen, dcl. 10 April 1930, n°. 151, 5e afclee
ling, tot vaststelling van bet bed.rag, in art. 9 
van bet Koninklijk besluit van 4 November 
1929 (Staatsblad no. 476) voorgesteld door de 
letter u, ten aanzien der gemeente Beclum : 

Gezien de stukken; 
Gehoord de Rijkscommissie van Advies voor 

de Gemeentefinancien ; 
0. dat Ged. Staten bij de vaststelling van 

bovenbedoeld bedrag onder volgnummer 186 
der uitgaven van de opgaaf Model II der ge
meente Bedum in aanmerking hebben genomen 
een bed.rag van f 289.42½ wegens bijdrage over 
1928 aan het ,,Provinciaal Groningsch Zieken
fonds" in de verpleee;gelden van leden van dat 
fonds, die wonen in de gemeente Bedum; 

0. dat de Commissaris der Koningin voor
noemd in beroep aanvoert, dat deze uitgave niet 
gerekend kan worden tot de uitgaven van ar
menzorg, met ingegrip van de voorzieningen 
tegen werkloosheid, en daarom niet in rekening 
mag worden gebracht : 

O. dat blijkens de omschrijving van volg
nummer 186 der nitgaven van de opgaaf Model 
II daaronder moeten worden op~enomen de 
kosten van verpleging en verzorgrng van on
en minvermogende zieken en lichamelijk of 
geestelijk gebrekkigen, niet vallende onder 
volgnummer 189; 

dat blijkens een ingesteld onderzoek, door 
het bovenbedoelde fonds u.itgaven zijn gedaan 
tot verzorging en verpleging van on- en min
vermogenden in geval van ziekte, welke uit
gaven, z<io daarin niet door bet fonds zou zijn 
voorzien, ten laste van de gemeente zouden zijn 
gekomen: 

dat nu de bijdrage door de gemeente aan het 
foods uitgekeerd minder beloopt clan de be
dragen door dat fonds voor de bovenomschre
ven doeleinden uitgegeven, de bestreden uitgave 
door Geel. Staten terecht bij de vaststelling van 
het bedrag in art. 9 van bet Koninklijk besluit 
van 4 November 1929 (Staalsblad n°. 476), voor
gesteld door de letter u, in aanmerking is ge
nomen; 

dat hieraan niet afdoet de omstandigheid, 
dat naar gebleken is, als leden van het fonds 
ook toegetreden zijn enkele personen - naar 
percentage van het totaal aantal leden een 
kleine minderheid vormende - die niet tot de 
on- en minvermogenden kunnen worden ge
rekend, aangezien deze personen slechts bij uit
zondering ook in de voordeelen van bet foods 
deelen en althans niet gebleken is, dat de bij
drage der gemeente aan hen ten goede is ge
komen ; 

Gelet op de wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad 
n°. 3 8) en het Koninklijk besluit van 4 No
vember 1929 (Staatsblad n°. 476); 

Besluiten: 
I. het beroep ongegrond te verklaren. 
II. Afschrift enz. (B.) 

4 Dae111ber 1930. BESLUIT tot hemieuwde 
aanwijziug overnenkomstig artikel 157 der 
hoogcr-onderwijswet van de afdeeling gym
nasium van het R.-K. Lyceum voor meis
jes te 's-Gravenhage uitgaande van de St. 
Willibrnrdusve,·eeniging gevestigd aldaar. 
s. 464. 

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

Onclerwijs, Kunsten en Wetenschappen van 21 
Octobe,· 1930, n°. 13940 III, afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 November 1930, n° . 29); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Iinister van 29 November 1930, n°. 
15607, afcleeling Voorbereidend Hooger en 
Middel baar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1. te rekenen van 1 September 1930 in te 

trekken Ons besluit van 7 Juni 1928 (Staats
blad n°. 197); 

2. te rekenen van 1 September 1930 de af
deeling gymnasium van het R.-K. Lyceum 
voor meisjes te 's-Gravenhage, uitgaande vau 
de St. Willibrordusvereeniging, gevestigd al
daar, opnieuw voor een tijdvak van zes jaren 
aan te wijzen als bevoegd om met inachtne
ming der desbetreffende wettelijke voot"schrif
ten aan haar leerlingen, die het onderwijs tot 
aan het einde hebben bijgewoond, een getuig. 
schrift van bekwaamheid tot universitaire stu
dien af te geven, dat met het getuigschrift, 
in artikel 11 der hooger-onderwijswet vermeld, 
wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst, en waarvan afschrift zal war
den gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 4den December 1930. 
WILHELMINA. 

D e Ministe1· van Onderwijs, 
Hw1sten en W etenschappen, 

J . Terpstra. 
(Uitgeg. 23 D ecember 1930.) 

4 December 1930. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Bez.bes!. Burg. Rijksambt. art . 16.) 

De door de Rechtbank aan het (thans 
vervallen) art. 16. 2e lid van het Bezoldi
gingsbesl. Burger!. Rijksambt. 1920 ge
geven uitleggin§ - Rechtb. 's-Gravenhage 
31 Dec. 1930, N. J. 1930, 868 (Red.) - is 
ju.ist. I=ers, de strekking van het voor
schrift is om bij bevordering van een amb
tenaar tot hoogeren rang of hoogere klasse 
in hetzelfde dienstvak hem een vooruitgang 
in wedde te verzekeren. Daarmede is de op
vatting van den Staat niet te rijmen, daar, 
volgens die opvatting, een ambtenaar, die 
bevorclerd wordt op een tijdstip, waarop 
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hij aanspraak heeft op een perioclieke ver
hooging, bezwaarlijk kan gezegd worden 
bij zijn bevordering in wedde vooruit te 
gaan, nu hij niet meer aan wedde ontvangt 
dan hij ook zou hebben ontvangen, inclien 
hij niet ware bevordercl. (De Staat beriep 
er zich op dat clie perioclieke verhooging 
nog niet werd genoten, immers nog niet 
was toegekend en de ambtenaar daarop 
a lleen aanspraak kon doen gelden, indien 
hij niet bevorderd ware.) 

Anders Adv.-Gen. Berger. 

De Staat der Nede1·lanclen, wiens zetel ge
vestigd is te 's-Gravenhage, eischer tot cassatie 
van een tusscben partijen gewezen vonnis van 
de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage van den 
31sten December 1929, advocaat Jhr. Mr. A. 
K. C. cle Brauw, 

tegen: 
L. de la Ruelle, kommies der le klasse bij de 
Administratie cler Directe Belastingen, Invoer
rechten en Accijnzen, wonende te 's-Graven
hage, verweercler in cas atie, aclvocaat Mr. J. 
E.W. Duys. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Art. 16, t.weede lid , van het - thans verval
len - Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1920, S. 37, bepaalde, voorzoover 
voor cleze zaak van belang, da-t, indien de 
benoeming tot eenig ambt tevens is eene be
vordering bij hetzelfde dienstvak, tenminste 
wordt toegekencl de wedcle, die onmidclell ijk 
gelegen is boven het beclrag, laatstelijk (in 
den lageren rang of de lagere klasse) aan 
wedde genoten. 

Verweerder in cassatie en clrie zij ner ambt
genooten, in het jaar 1923 tot Kommies le 
klasse bij de Administratie der Directe Belas
tingen, Invoerrechten en Accijnzen bevorderd, 
met ingang van denzelfden dag, waarop zij in 
de lagere klasse aanspraak zouden hebben 
verkregen op eene periodieke verhooging hun
ner wedde met £ 100, zagen hunne aam·angs
weclde in de hoogere klasse bepaald op het
zelfde bedrag, hetwelk zij, waren zij niet be
vorderd, met ingang van den dag der bevor
dering, als kommiezen der 2e klasse evenzeer 
zouden hebben genoten. 

De hierdoor gewekte teleurstelling is te meer 
begrijpelijk, wanneer men weet, dat - gelijk, 
volgens het bestreclen vonnis tusschen partijen 
vaststaat, - bovengemelde bepaling van het 
Bezoldigingsbesluit, welke nagenoeg gelijklui
dencl reeds voorkwam in het overeenkomstige 
Koninklijke Besluit van 3 September 1918, 
S. 541, tot 1 J anuari 1923 geregeld were! toe
gepast in dien zin, dat onder ,, laatstelijk ge
noten wedcle" werd verstaan de wedde, welke 
de ambtenaar, op grond van zijn recbt op 
periodieke ve1·hooging in de lagere klasse, 
met ingang van den dag zijner bevordering, 
zoude hebben genoten, inclien hij niet bevor
derd ware. 

Verweerder en zijne evengenoemde ambtge
nooten meenden dan ook alsnog aanspraak te 
kunnen maken op hetgeen hun, naar hun oor
deel, aan wedde was te kort gedaan en, nadat 
laatstgenoemden hunne vermeende vorderingen 
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badden gecedeerd aan verweerder in cassatie, 
vorderde deze van den Staat betaling van een 
gezamenlijk beclrag van £ 518, blijkens de dag
vaarding samengesteld uit de bedragen van 
f 131.15 f 129.88 f 125.82 en f 131.15, de drie 
eerstgen'oernde so'rnmen . beweerdelijk verschul
digd onderscheidenfijk aan de drie cedenten, 
de laatste aan verweerder rechtstreeks. De 
Rechtbank alhier bleek der vordering welge
zind. Immers van oordeel , dat de bepaling 
van art. 16 van het Bezoldigingsbesl uit boven
gemeld niet duidelijk is, wees zij den eisch 
toe op grnnd van eene uitlegging rnn genoemd 
arti kel, waartegen de Staat thans in cassatie 
opkornt met het voorgedragen middel, lui
dende: 

Scbending, althans verkeerde toepassing van 
art. 16 van bet Bezoldigingsbesluit Burger
lijke Rijksambtenaren 1920 (Koninklijk Be
sluit van 23 Januari 1920, S. 37, door aan 
dit artikel de interpretatie te geven, volgens 
welke de woorden in het tweede lid van dit 
arti kel .,de wedde, die onmiddellijk gelegen 
is boven het bedrag, gerekend naar dezelfde 
klasse van gemeenten, laatstelijk (in den lage
ren rang of de Jagere klasse) genoten aan 
wedde" zouden beteekenen: bet bedrag, bet
welk op het oogenblik der bevordering zottde 
moeten worden genoten, het bedrag dus, waar
op de ambtenaar naar de bestaande bepalingen 
al clan aanspraak zoude kunnen maken, zon
der dat ter zake doet, of een periodieke ver
hooging bij beschikking van het bevoegde 
gezag moest worden toegekend en zul k eene 
verbooging niet ,,genoten" kan worden, zoo
Jang die beschikking niet genomen was, hoe
danige besohikking in de gevallen van ver
weerder en zijn cedenten, naar gesteld was, 
niet genomen was, 
en op grond van die interpretatie de vordering 
van verweerder in cassatie toe te wijzen; 

welke interpretatie is onjuist, vermits een 
wedde, die op het oogenbl ik cler bevordering 
zoude moeten worden genoten en op welke de 
ambtenaar alsdan aanspraak zoude kunnen 
maken, maar die nog nimmer ontvangen is, 
niet als genoten kan worden beschouwd, en 
zeker niet in casu, waar de wedden die zou
den rnoeten worden genoten en waarop aan
spraak zou kunnen worden gemaakt, welke 
wedden door de Rechtbank in den zin van 
voormeld twcede lid als genoten zijn be
scbouwd, alleen zouden moeten worden ge
noten en daarop alleen aanspraak zou kunnen 
worden gemaakt, inclien de bevordcring, die 
heeft plaats gebad, niet had plaats; 

kunnende de overige oniuiste argumenten, 
door de Rechtbank tot staving dier intrepre
tatie aangevoerd, deze niet rechtvaardigen, 
zelfs indien die argumenten op zichzelve juist 
waren. 

Met het door den geacbten raadsrnan van 
eiscber bij pleidooi geleverde betoog voor de 
ontvankelijkheid van het cassatieberoep, welke 
trouwens door verweerder niet is betwist, kan 
ik mij vereenigen. Ook naar rnijne meening 
zijn hier bij Mme dagvaarding ingesteld vier 
van elkander onderscbeiden !outer personeele 
vorderingen, elke tot een bedrag van minder 
dan f 200, zoodat de Kantonrecbter bevoegd 
zoude zij n geweest, daarvan kennis te nernen 
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en de Rechtbank, nu de exceptie van onbe
voegdheid niet werd voorgestelcl, derhalve in
gevolge het bepaalde in art. 157 Rv. in het 
hoogste ressort heeft recht gesproken. 

De bewering cler conclusie van antwoord in 
cassatie, door den geachten pleiter voor ver
weerder bij pleidooi herhaald, als zoude de 
uitlegging, door de Rechtbank aan meerge
melcl art. 16 van het Bezoldigingsbesluit ge
geven van feitelijken aard zijn, omdat bedoeld 
besluit niet zoucle zijn eene wet in den zin van 
art. 99 R. 0. , claar de daarin gegeven regeling 
dee! uitmaakt der overeenkomst, - zij het 
niet in den zin van het Burgerlijk Wetboek 
- tusschen de n Staa.t en zijne a1nbtenaren, 
schijnt mij niet houdbaar. Immers, daargelaten 
in hoeverre men van eene overeenkomst in 
a ncleren, clan priyaatrechtelijken, zin zoude 
kunnen spreken, komt het mij niet betwistbaar 
voor, dat het genoemde beslui t, voorschriften 
gevend, uitgegaan van het openbaar gezag, 
hetwelk daartoe bij art. 63 der Grw. de be
voegdheid heeft verkregen, en welke bestemcl 
zij n om algemeen naar buiten te werken, in 
elk geval is eene wet in den zin van art. 99 
R. 0., over wier schending of verkeerde toe
passing in cassatie kan worden geklaagd (vg. 
implicite H. R. 5 Jan. 1923 W. 11034, N . J. 
1923 , 311) . Tevens volgt hieruit de onjuist
heid van verweerders opvatting, a ls zoude, nu 
het middel niet uitdrukkelijk bestrijdt de i'n 
het vonnis gegeven bes! issing, dat art. 16 
meergemeld onduidelijk is, deze onduidelijk
heid tusschen partij en, ook in cassatie, vast
staan. De vraag immers, of eene wet door 
onjuiste uitlegging is geschonclen of verkeerd 
toegepast, welke door het middel aan het oor
deel van Uwen Raad wordt onderworpen, om
vat uiteraard de beoordeeling van alle gron
den, welke tot die uitlegging mochten hebben 
gele id, onverschillig, of op den eenen of an
deren dier gronden al da n niet meer uitdruk
kelijk bij het middel de aandacht is gevestigd. 
Hoezeer ik dan ook zoude willen betreuren, 
dat de bovenomschreven toepassing, gedurende 
verscheidene jaren aan het bedoelde voor
schrift in de praktijk gegeven, bij verweerder 
en zijne lotgenooten verwaohtingen heeft kun
nen opwekken, welke op het verbeide tijdstip 
niet werden bevredigd, wil het mij toch voor
komen, dat uitsluitend die praktijk en niet het 
bedoelde voorschrift voor de aan verweerder 
en de zijnen berokkende teleurstelling aan
sprakelijk mag worden gesteld. De bewoordin
gen van art. 16 van het Bezoldigingsbesluit 
1920 toch laten, naar mijne meening, geene 
plaats voor den door de Rechtbank geopper
den twijfel. Onder ,,laatstelijk genoten wedde" 
kan, naar het m ij voorkomt, bezwaarlijk iets 
anders worden verstaan, dan de wedde, waarop 
de gegadigden in zijne, laatstelijk v66r de be
vordering bekleede, betrekking reeds in wer
kelijkheid aanspraak bezat, zoodat daaronder, 
zonder de woorden van het arti kel geweld aan 
te doen, niet begrepen kan worden geacht een 
zoodanig bedrag aan wedde, a ls waarop -
daargelaten nog, dat de periodieke verhooging 
overeenkomstig art. 10 van het besluit door 
het bevoegcl gezag uitdrukkelijk moet worden 
toegekend, - eerst aanspraak zoude zijn ver
kregen met ingang van den dag, waarop de 
bevordering intrad. 

Indien Uw Hooge Raad hiermede mocht 
instemmen, clan rnag m . e. de reeds genoemde 
praktijk geen richtsnoer vorrnen voor de uit
legging van het a rtikel. Dat die praktijk, ge
lijk nam ens den Staat bij pleidooi is opge
merkt, geen rechtstreekschen str ijd met be
doelcl art. 16 oplernrde, omclat dit met de 
woorden ,,ten minste" vrijheid laat om bij be
vordering de aanvangswedde in den hoogeren 
rang of klasse ook op een hooger bedrag, dan 
daarbedoeld, vast te stellen, is juist, <loch ik 
moge nochtans onder de aandacht brengen, 
dat hetzelfde niet kan worcle n gezegcl, voor
zoover die praktijk ook onder de gelding van 
art. 14 van het Bezoldigingsbes luit 1918 reeds 
in zwang was, daar dit artikel de woorden 
,,ten minste" niet bevat. Intusschen, wat hier
van ook zij , tegenover de duidelijke woorden 
van het voorschrift kan een beroep, als door 
de R echtbank gedaan op voormelde praktijk, 
niet in aanmerking komen. Evenmin kan 
zulks, Haar ik meen, het geval zijn met de 
mede door de R echtbank voor hare ui tlegging 
gebezigde officieele nota van toelichting op 
het K. B . van 9 October 1919, S. 598, waarbij 
het Bezoldigingsbesluit 1918 werd gewij zigcl. 
Het daarin uitgesproken beginsel, dat bij be
vorclering vooruitgang in weclde te verzekeren 
is, is niet in strijd met de opvatting van art. 
16, door eischer voorgestaan, doch zelfs al 
ware dit anders, dan nog client aan die op
vatting de voorkeur te worden gegeven, wan
neer zij, gel ijk het mij toeschijnt, in overeen
stemming is met den duidelijken tekst van het 
voorschri ft. 

Het onaannemelijke gevolg, hetwelk de 
Rechtbank ten slotte vreest van eischers stel
sel, hetwelk, naar mijne meening, het juiste 
moet worden geacht, behoeft zich bij oorcleel-

' kundige toepassing der meerbedoelde bepaling 
niet voo1· te doen. Indien slechts bevorderd 
wordt met ingang van een datum, die samen
valt met dien, waarop bij niet bevordering 
aanspraak op eene periodieke verhooging in 
den lageren rang of de lagere klasse zoude 
zijn verkregen, zal het door de Rechtbank be
doelde gevolg, dat een goed ambtenaar zoude 
worden achtergesteld bij den minder goeden of 
twijfelachtigen, bij gelijk aantal dienstjaren 
en overigens gelijke omstandigheden, niet in
treden, zoodat dit gevolg niet te duchten valt 
op grond van de m . i. eenig mogelijke lezing 
der betrokken bepaling ,doch enkel en a lleen 
van niet oordeelkund ige toepassing daarvan. 
Terecht heeft de geeerde pleiter voor den 
Staat er over igens op gewezen, dat het onge
wenschte gevolg, door de R echtbank bedoeld, 
evenzeer zoude kunnen intreden bij de door 
haar gegeven lezing van art. 16, indien name
lijk een bijwnder geschikt ambtenaar, juist 
met het oog op die eigenschap, met bevorde
ring zoude worden verblijd b.v. eene maand, 
voordat h ij in den lageren rang aanspraak op 
eene periodieke verhooging zoude kunnen ma
ken, terwijl zijn minder geschikte ambtgenoot 
eerst zoude worden bevorderd na het tijdstip, 
waarop h ij in den lageren rang reeds recht 
op periodieke verhooging had bekomen. Ik 
geloof dus, dat het bestreden vonnis ook ten 
onrechte tot zijne uitlegging van het artikel 
is overgegaan uit overweging, dat letterlijke 
toepassing zoude leiden tot gevolgen, die de 
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wetgever klaal'blijkelijk niet heeft gewild. 
Op vorenstaande gronden van oordeel, dat 

de uitlegging, door de Rechtbank aan het 
voorschrift van art. 16 Bezoldigingsbesluit 
1920 gegeven, niet zal kunnen worden gehand
haafd, concludeer ik, dat het bestreden· vonnis 
zal worden vernietigd en dat de Hooge Raad, 
de hoofdzaak beslissende , even en in di er 
voege, als de Rechtbank had behooren te doen, 
aan verweerder in cassatie, oorspronke}ijk 
eischer, de door hem ingestelde vordering zal 
ontzeggen en hem zal veroordeelen in de kos
ten va11 het geding, zoowel in feitelijken aan
leg, als in cassatie, aan zijde der wederpartij 
gevallen . 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat blijkens het bestreden vonnis de ver

wee1·der de la Ruelle bij de inleidende dag
vaarding in hoofdzaak heeft gesteld: 

dat de Staat aan M. Beljaards, C. L. A. G. 
E. Hulsbergen H enning, R. Bijkerk en hem 
persoonlijk respectievelijk f 131.15, f 129.88, 
f 125.82 en f 131.15 te weinig heeft uitbetaald 
op de hun toekomende wedde als kommiezen 
der lste klasse bij de Administratie der Di
recte Belastingen , Invoerrechten en Accijnzen 
over de bij dagvaarding nader omschrevcn 
tijdvakken; 

dat zij immers respectievelijk op 1 Juli 1923, 
2 Juli 1923, 1 Augustus 1923 en 1 Juli 1923 tot 
gemeld ambt zijn bevorderd en aan hen bij 
hunne bevordering eene wedde van f 2000 per 
jaar is toegekend, terwijl zij, krachtens het 
bepaalde bij art. 16 lid 2 van het Koninklijk 
Besluit van 23 Januari 1920, S. 37, tot vast
stelling van regelen ten aanzien van de Be
zoldiging van Burgerlijke Rijksambtenaren, 
aanspraak hadden op eene wedde van f 2100 
per jaar; 

dat de genoemde Beljaards, Hulsbergen 
Henning en Bijkerk hunne voorschreven vor
dering op hem hebben overgedragen, 

op welke gronden de la Ruelle heeft gevor
derd de veroordeeling van den Staat tot be
taling van f 518; 

0. dat de Staat heeft doen betoogen, dat bij 
de toekenning van de voormelde wedden van 
f 2000 aan art. 16 lid 2 van genoemd Bezol
digingsbesluit eene juiste toepassing is gege
ven, doch de Arr.-Recbtbank te 's-Gravenhage 
bij het bestrnden vonnis de vordering van de 
la Ruelle heeft toegewezen, op grond van de 
navolgende overwegingen: . 

,,dat partijen verschillen over de beteekenis 
van het tweede I id van art. 16 van het, thans 
vervallen, Bezoldigingsbesluit voor Burger
lijke Rijksambtenaren 1920 (Koninklijk Be
slui t van 23 Januari 1920, S. 37), waarbij 
bepaald werd, dat, indien de benoeming van 
een ambtenaar tevens een bevordering bij 
hetzelfde dienstvak is, tenminste de wedde 
wordt toegekend, die onmiddellijk gelegen is 
boven het bedrag, laatstelijk (in den lageren 
rang of de lagere klassej aan weclde genoten; 

,,dat de letter dezer bepal ing niet duidelijk 
is, daar de woorden ,,het bedrag laatstelijk 
aan wedde genoten" taalkundig evenwel, ge
lijk gedaagde wil, kunnen beteekenen, dat 
reeds v66r de bevorderi ng het bed rag aan 
wed de was genoten, al s, zooals eischer meent: 
het bedrag, hetwelk op het oogenblik der 

bevordering zoude moeten worden genoten, 
het bedrag dus, waarop de ambtenaar naar 
de bestaa ncle be pal ingen alsdan aanspraak 
zoude kunnen maken, doende bij laatstbedoel
de opvatting, dat slechts in aanmerking komt 
op welk bedrag de ambtenaar recht heeft, ook 
niet ter zake, dat, zooals gedaagde bij du pi iek 
aanvoert, een periodieke verhooging bij be
schikking van het bevoegd gezag moest worden 
toegekend, e n zulk eene verhooging niet ,,ge
noten" kan worden, zoolang die beschikking 
niet genomen was, hoedanige beschikking in 
de gevallen van eischer en zijne cedenten niet 
genomen was; 

,,dat reeds op grond van deze onduidelijk
heid der bepaling moet worden nagegaan, wat 
hare bedoeling is, doch bovendien zulks hie, 
naar goede beginselen van wetstoepassing mag, 
en zelfs moet geschieden, indien, zooals eischer 
meent, letterlijke toepassing in den zin, zooals 
gedaagde die wil, zoude leiden tot gevolgen, 
die de wetgever klaarblijkelijk niet heeft be
doeld noch gewild; 

,,dat nu v66r den uitleg, welken eischer aan 
de bepaling toegekend wil zien, in de eerste 
plaats pleit de toepassing, die, zooals tusschen 
partijen vaststaat, de Regeering zelve gedu
rende de eerste ongeveer vier en half jaar na 
de inwerkingtreding van het Bezoldigingsbe
sluit 1918, S. 541, waarbij de, geheel aan die 
van 1920 gelijkluidende, bepaling werd inge
voerd, aan dezel ve gegeven heeft, irnmers de 
Regeering haar gedurende a l dien tijd aldus 
heeft toegepast, dat onder ,,laatstel ijk genoten 
wedde" werd verstaan de wedde, welke de 
ambtenaar op grond van zijn recht op perio
dieke verhooging in zijn vorigen rang met 
ingang van den dag zijner bevordering zoude 
hebben genoten, indien hij niet bevorderd 
ware; 

,,dat in de tweede plaats daa rvoor pleit het 
in den aard der zaak gelegen, en in de offi
cieele nota van toelichting op het Koninklijk 
Besluit van 9 October 1919, S. 598, waarbij 
laatstbedoeld Bezoldigingsbesluit weder werd 
gewijzigcl, uitdrukkelijk uitgesproken begin
sel , dat bevordering in rang vermeerdering 
van bezoldigillg moet ten gevolge hebben bo
ven de gewone verhoogingen, die van zelf het 
uitvloeisel zijn van langeren diensttijd ; 

,,dat daartegenover niets v66r gedaagde's 
stelse l kan gelclen, integendeel het onaanne
melijk gevolg van dat stelsel zoude zijn , dat, 
zooals eischer bij rep] iek heeft botoogd, een 
goed ambtenaar zoude worden achtergesteld 
bij den minder goeden of twijfel achti gen, bij 
gelijk aantal dienstjaren en overigens gelijke 
omstandigheden; 

,,clat mitsdien de door gedaagdo voorgestane 
uitl eg der bepaling client te worclen verwor
pen, en de vordering voor toewijzing vat
baar is;" 

0. dat tegen deze beslissing der Rech tbank 
als rniddel van cassatie worclt aangevoerd: 
zie Concl. Adv.-Gen:; 

0. dat op grond van de door de Rechtbank 
verrnelde nota van toelichting op het Ko
ninklijk Beslui t van 9 October 1919, S. 598, 
kan worden aangenomen, dat de strekking van 
het voorschrift van art. 16 lid 2 van het Be
zoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
l 920, S. 37, is om bij bevordering van een 
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ambtenaar tot hoogeren rang of hoogere klasse 
in hetzelfde dienstva k hem eene vooruitgang 
in wedde te verzekeren ; 

dat de namens den Staat in cassatie verde
digde opvatting met deze strekking van het 
voorschrift kwa lij k is overeen te brengen; 

dat toch bij die opvatting de ambtenaar, die 
bevorderd wordt op een tijdstip, waarop hij 
aanspraak heeft op eene periodieke verhoo
ging, bezwaarlijk gezegd kan worden bij zijne 
bevordering in wedde vooruit te gaan, daar 
hij dan niet meer aan wedde ontvangt dan hij 
ook zou hebben ontvaugen, ind ien hij niet ware 
bevorderd · 

dat dit 'nog duide] ijker wordt a.ls 111en in 
het oog vat, dat, ingeval de ambtenaar be
vorderd word t niet op het tijdstip, waarop hij 
aanspraak heeft op eene periodieke verhoo
g ing, maar op eenig ancler t ijdstip van de 
vervull ing zijner functie, hij , ingevolge art. 16 
lid 2, als gevolg zij ner bevordering wel eene 
hoogere wed de ontvangt; 

dat namens den Staat echter een beroep 
wordt gedaan op den tekst van' art. 16 lid 2 
en wordt betoogd, dat onder de laatstelijk in 
den lageren rang of de lagere klasse genoten 
wedde toch niet gebracht kan worden eeno 
periodieke verhooging, welke de ambtenaar 
op het tijdstip zijner bevordering nog niet had 
genoten en op welke door hem alleen aa11-
spraak zou kunnen zijn gemaakt, indien de be
vordering, die heeft plaats gehad, niet had 
plaats gevonden; 

dat evenwel bij de uitlegging van art. 16 
lid 2 met het oog op de bijzondere gevallen, 
waarin bevordering geschiedt op het oogen
blik, waarop aanspraak op periodieke ver
hooging bestaat, niet alleen gelet moet worden 
op de bewoordingen, maar ook op de strekking 
van het voorschrift en op het verband met de 
bepalingen omtrent de periodieke verhoogin
gen, en clan de uitlegging, door de Rechtbank 
voorgestaan, juist voorkomt; 

dat claarbij nog gewioht mag worden gehecht 
aan de tusschen partijen vaststaande omstan
digheid, dat onder de werking van het Bezol
digingsbesluit 1918, S. 541, de practische ·toe
passing van het met art. 16 lid 2 overeen
stemmende voorschrift op gevallen van bevor
dering als de onderhavige steeds is geweest 
overeenkomstig de door de R echtbank gehul
digde opvatting; 

da t immers op grond hiervan aannemelijk 
is, dat bij de handhaving van het voorschrift 
in het Bezoldigingsbesluit 1920 de bedoeling 
voorzat, om ook in zoodanige gevallen de be
vordering voor den ambtenaar a ls gevolg te 
doen medebrengen het verkrijgen eener hoo
gere wedde ; 

dat die bedoeling ook nog duidelijk valt af 
te leiden uit hetgeen bij de nota van toelich
ting op het in geschil zijnde Bezoldi g ingsbe
sluit 1920 aan de hand van voorbeelden is te 
kennen gegeven omtrent toekenning van een 
bepaalden diensttijd bij bevordering, zulks ten 
einde goede verhoudingen in de ancienniteit 
te bewaren ; 

dat toch uit die toelicht-ing niet a lleen 
blij kt, dat bij de uitvaardiging van <lit Besluit 
bevordering niet juist op het oogenblik , waar
op aanspraak op periodieke ve1·hooging be
staat, maar gedurende den loop van een ter-

mijn voor periodieke ve1°hooging, geenszins als 
ongebruikelijk of als uiting van onoordeel
kundig beleid werd beschouwd, <loch tevens, 
dat de thans namens den Staat verdedigde 
opvatting aan den gedachtengang van de sa
menstellers van di t Bes I u it geheel vreemd was; 

dat derhal ve het voorgestelde middel van 
cassatie is onaanneme]ijk; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

5 Decem ber 1930. BESLUIT tot nadere wij 
ziging van het Algemeen Reglement 
Dienst. S. 465. 

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

Vl7aterstaat van 8 ovember 1930, n°. 484 , 
afdeeling Vervoer- en l\Iij nwezen; 

Gelet op artikel 27 der Spoonvegwet; 
Den R aad van State gehoord (advies van 

25 ovember 1930, n°. 29); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 3 December 1930, n°. 
487, afdeeling Vervoer- en Mijnwezen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Het Algemeen Reglement Dienst, vastge

steld bij Koninklijk besluit van 26 Juni 1913 
(Staatsblad n°. 315), bet laatst gewijzigd bij 
Koninklij k besluit van 28 April 1930 (Staats
blad n°. 151), te wijzigen a ls vo lgt: 

I. in artikel 68, vijfde l id, onder a, worden 
de woorden: ,,n iet steiler zijn dan 1 : 200 ...... 
90 kilometer per uur;" vervangen door: ,,n iet 
steiler zijn dan 1 : 200 ......... 100 kilometer 
per uur ;" 

II. in artikel 68, vijfde lid, onder b, wor
den de woorden: ,,niet kleiner dan 750 me-
ter .. ... .... 90 kilometer per uur" vervangen 
door: ,, niet kleiner dan 1000 meter ......... 100 
kilometer per uur; kleiner clan 1000 meter 
tot en met 750 meter .. .. .. .. . 90 kilometer per 
uur". 

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

's-Gravenhage, den 5den December 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P. J. R ey me r. 
( Uit geg. 19 December 1930.) 

5 December 1930. BESLUIT, houdencle vrij
stelling van zegelrecht. S . 466. 

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

Financien van den 24 October 1930, n°. 115 , 
afdeeling Indirecte Belastingen; 

Gelet op artikel 91 der Zegelwet 1917; 
Den R aad van State gehoord (advies van 

den 11 November 1930, n°. 18) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van den 2 December 1930, 
11°. 72, afdeeling Indfrecte Bel as tin gen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Vrijstelling van zegelrecht te verleenen voor 

de niet aan evenredig zegelrecht 01:derworpen 
hierna genoernde stukken: 

1 °. de akten, bestekken, voorwaarden, kaa r
ten en teekeningen, opgemaakt ter zake van-
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wege den Staat gehouden aanbestedingen van 
werken en van leveringen ; 

2°. de door verzekeringsmaatschappijen of 
fondsen afgegeven kwitantien wegens premien 
of bijdragen, gestort door werkgevers of werk
nemers ter zake van de verkrijging van pen
sioen door werknemers. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit• besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schr ift zal worden gezonden aan den Raad 
Yan State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Grnvenhage, den 5den December 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, de Geer. 
(Uitgeg. 18 Decernber 1930.) 

5 Decern ber 1930. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 31 December 1929 te 's-Gravenhage 
tusschen N ederland en Oostenrij k gesloten 
luchtvaartverdrag, met bijbehoorend aan
vullingsprotocol (Staatsblad 1930, n°. 296). 
s. 467. 

\Vij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de Wet van 18 Juli 1930 (Staatsblad 

n°. 296), houdende goedkeuring van het op 31 
December 1929 te 's-Gravenhage tusschen Ne
de,·land en Oosten,-ijk gesloten luchtvaartver
drag, met bijbehoorend aanvull ingsprotocol, 
van welke stukken een afdruk bij dit Besluit 
is gevoegd; 

Ovenvegende, dat de akten van bekrachti
g ing van dat verdrag, met protocol, op 19 
November 1930 te 's-G,·avenhage zijn uitge
wisseld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandscbe Zaken van den 27sten Novem
ber 1930, Directie van het Protocol, n°. 37440; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag, met bijbehoorend 

aanvullingsprotocol, te doen bekend maken 
door de plaatsing van <lit Besluit in het 
Staatsblad. 1 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 5den December 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Uitgeg. 18 Decernbe,· 1930. ) 

5 December 1930. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in bet Staatsblad van het 
op 19 December 1928 te Nanking tusschen 
N ederland en China gesloten douanever
drag en van twee daarbij behoorende 
nota's (Staatsblad 1930, n°. 322), alsmede 
van de op <lien datum door den Neder
landschen Gezant te Pekin g en den Chi
neeschen Minister van Buitenlandsche 
Zaken geteekende verklaring en nota's. 
s. 468. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de Wet van 18 Juli 1930 (Staatsblad 

1 De Neclerlanclsche en Duitsche tekst is op-
genomen in Staatsblad n°. 296 van 1930. 

n°. 322), houclende goedkeuring van het op 
19 December 1928 te Nankinu. tusschen Neder
!and en China gesloten douaneverdrag en van 
twee daarbij behoorende nota's, van welke 
stukken een afdruk bij <lit besluit is gevoegd; 1 

Gezien mede· de op 19 December 1928 door 
Onzen Gezant te Peping en den Chineeschen 
Minister van Buitenlandsche Zaken te Nan
king geteekende verklaring en nota's, van 
welke stukken een afdruk, alsmede eene ver
taling, bij <lit Besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
g i ng van genoemd verdrag en van de eerst
bedoelde twee daarbij behoorende nota's op 
18 November 1930 te Nanking zijn uitgewis
seld ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 27sten Novem
ber 1930, Dirnctie van het Protocol, n°. 37441; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde stukken te doen bekend ma

ken door de plaatsing van dit Besluit in het 
Staatsblad. . 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, be] ast met de uitvoe
ring van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 5den December 1930. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van B uitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B 1 o k 1 a n d. 

(Uitgeg. 18 December 1930.) 

VERKLARING, den l9en Decernbe,· 1928 te 
Nanking onderteekend door Hr. M s. Ge
zant te P eking en den Minister van Bui
tenlandsche Zaken van de Chineesche Na
tionalc R egeering. 

Nanking, December 19, 1928. 

Having signed this day a Treaty between 
the Netherlands and China on tariff matters, 
the undersigned hereby declare on behalf of 
their respective Governments that when a 
rev ision of the existing Treaty of Commerce 
and Navigation between the two countries 
takes place, the following questions will a lso 
be discussed and dealt with: 

1. The avoidance in their respective cus
toms tariffs and regulations of such unrea
sonable detailed and minute specifications and 
diffe1·entiations of goods of the same nature 
and use as would evidently nullify the effect 
of the stipulations laid down in the first Ar
ticle of the Treaty signed this day with re
gard to the non-discriminatory treatment to 
be accorded reciprocally within each other's 
te1Titories. 

2. If in any International Treaty any spe
c ial advantages in customs matters are atta
ched to the fulfilment of certain obligations, 
the Governments of the Netherlands and of 
China will accord such advantages to each 
other only if they have both adhered to the 
International Treaty in question. 

W. J. Oudendijk. 
Chentiug T. Wang. 

1 Zie voor de hierbedoelde stukken Staats
blad 1930, n°. 322. 
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Vert a Ii n g. 

Nanking, 19 December 1928. 

Na de onderteekening op heden van een 
verdrag betreffende douane-a.angelegenheden 
tusschen Nederland en China verklaren bij 
deze de ondergeteekenden in naam van hunne 
wederzijdsche Regeeringen, dat, wanneer een 
herziening van het tusschen beide landen be
staande Verdrag van Handel en Scheepvaart 
zal plaats hebben, eveneens de volgende aan
gelegenheden zullen worden besproken en ge
regeld: 

1. De aangelegenheid van het vermijden in 
hun respectieve douane-tarieven en -regelingen 
van die buitensporige gedetaillee1·de en pre
ciese specificaties en van die onderscheidingen 
van goederen, welke van gelijken aard zijn en 
voor hetzelfde doe! gebruikt worden, welke 
klaarblijkelijk tot nu! en geenerlei waa1·de 
zouden maken de werking van de bepalingen 
van het eerste Artikel van het heden getee
kende Verdrag met betrekking to.t de in 
geener!ei wijze ongunstig verschillende behan
del ing, wederzijds in de gebieden van de 
andere partij toe te staan. 

2. Indien bij een algemeen verdrag het 
verkrijgen van eenige bijzondere voordeelen 
op douane-gebied afhankelijk wordt gesteld 
van de voldoening aan zekere verplichtingen, 
zullen de Nederlandsche en Chineesche Re
gee.-ingen elkander slechts dan deze voordee
len verleenen, wanneer zij beiden tot het be
doel de algemeene verdrag zullen zijn toege
treden. 

W. J. Oudendijk. 
Chenting T. Wang. 

NOTA'S betrejjende het Chineesche douane
tarie/, op 19 Dece1nber 1928 gewisseld 
tusschen H,·. Ms. Gezant te P eking en de .,. 
M inister van Buitenlandsche Zaken va,, 
de Chineesche Nationale R egeering. 

GEZANTSCHAP 
DER NEDERLANDEN 

IN CHINA. 

Nanking, December 19th 1928. 

Monsieur le Ministre, 

Referring to cur conversations on the sub
ject of Tariff autonomy I understand that 
when the Chinese National Tariff shall be
come effective it is the intention of the Natio
nal Government to apply to the goods which I 
mentioned during these conversations the fol
lowing maximum rates for one year, begin
ning from the date on _which the said tariff 
will come into force: 
Molasses ...... at the rate of 7½ % ad valorem. 
Sugar, Brown under N°. 11 Dutch Standard 

& ,,Green Sugar" ... at the rate of 12½ % 
ad valorem. 

Sugar, White over N°. 10 Dutch Standard 
(including refined) ... at the rate of 12½ % 
ad valorem. 

Sugar, Whi te, cube or loaf ... at the rate of 
17½ % ad valorem. 

Sugar, Candy ... at the rate of 17½ % ad 
valorem. 

Petroleum &c. 
Kerosine oil per case of 2 tins a 5 Am. Gal. ... 

HkTI. 0.877 per case. 
Kerosine oi l in bulk ... HkTI. 0 .847 per 10 

Am. Gallons. 
Gasolene, Naphta & Bensene, Mineral per 

case of 2 tins a 5 Am. Gal. ... HkTI. 1.057 
per case. 

Gasolene in bulk ... HkTI. 1.012 per 10 Am. 
Gallons. 

Lubricating oil . . . at the rate of 12½ % ad 
Yalorem. 

Artificial Silk Yarn ... at the rate of 10 % 
ad valorem. 

Condensed Milk ... at the rate of 12½ % ad 
valorem. 

Woollen Goods and Mixtures (excluding 
yarns) ... at the rate 15 & 12½ % ad va
lorem. 

Paper, Coated and/or enameled; Glazed; Art 
Printing; Bank note; Copying ; Glascine; 
Pel ure; Embnssed or otherwise decorated ... 
at the rate of 12½ % ad valorem. 

Paper, containing rags ... at the rate of 
121/2 % ad valorem. 

Paper, free of mechanical woodpulp , not other
wise specified ... at the rate of 10 % ad 
valorem. . 

Paper, Kraft, packing ... at the rate of 10 % 
ad valorem. 

Paper of all kinds not otherwise specified ... 
at the rate of 7½ % a d valorem. 

Cocoa . . . at the rate of 17½ % ad valorem. 
I also understand that the National Tariff 

will not become effective till two months after 
its promulgation. 

I shall be happy if Your Excellency will 
be good enough to confirm whether the above 
is correct, and I avail myself of this oppor
tunity to express to Your Excellency the 
renewed assurance of my highest consideration. 

W. J . Oudendijk. 

H is Excellency Dr. C. T. Wang, Minister 
for Foreign Affairs, Nanking. 

THE NATIONALIST 
GOVERNMENT OF THE 

REPUBLIC OF CHINA. 

MINISTRY OF FOREIGN 
AFFAIRS . 

Nanking. December 19, 1928. 

Monsieur le Ministre, 

I have the honour to acknowledge the re
ceipt of Your Excellency's Note dated the 
19th instant in which you state that you un
derstand that when the Chinese National T a
riff shall become effective, it is the intention 
of the National Government to apply to the 
goods which you mentioned during our con
servations the maximum rates as quoted by 
you for one year, beginning from the date on 
which the said tariff will come into force and 
that you also understand that the National 
Tariff will not become effective till two 
months a fter its promulgation. 

I have the honour to conf irm the above 
statement as correct although I should wish 
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to verify once more some of the rates enume-
1·ated in Your Excellency's Note under reply. 

I avail myself of this opportunity to renew 
to Your Excellency the renewed assurance of 
my highest consideration. 

Chenting T. Wang. 

His Excellency Mr. W. J. Oudendijk, 
Netherlanr1s Ministe1· to China, Nanking. 

Vertalingen. 

GEZANTSCHAP 
DER NEDERLANDEN 

IN CHINA. 

Nanking, 19 December 1928. 

Mijnheer de Minister, 

:Met verwijzing naar onze besprekingen over 
de douane-autonomie houd ik het er voor, dat 
het de bedoeling van de Nationale Regeering 
is op de goederen, welke ik tijdens deze be
sprekingen noemde, de volgende maximum
rechten toe te. passen voor den duur van een 
jaar, aanvangende den <lag waarop het Chi
neesche Nationale Tarief van kracht zal wor
den: 
Melasse ............ een waarderecht van 71/2 % 
Suiker, bruin, onder n° . 11 van den Holland-

schell' standaard en ,,Green Sugar" ... een 
waarderecht van 12½ %. 

Suiker, wit, boven n°. 10 van den Holland
schen standaard (inclusief geraffineerd) ... 
een waarderecht van 12½ %. 

Suiker, kubus- en broodsuiker ... een waarde
recht van 1 7½ %. 

Suiker, kandijsuiker ... een waarderecht van 
17½%. 
Petroleum, etc. 

Kerosine per kist van 2 bi ikken a 5 Ameri
kaansche gallons per blik ... Haikwan Tael 
0,877 per kist. 

Kerosine onverpakt ... Haikwan Tael 0,847 
per 10 Am. gallons. 

l\Iinerale gasoline, naphta en benzine, per 
kist van 2 blikken a 5 Amerikaansche gal
lons ... Haikwan Tael 1,057 per kist. 

Minerale gasoline onverpakt ... Haikwan Tael 
1,012 per 10 Am. gallons. 

Smeerol ie .. .. .. een waarderecht van 12½ %. 
Kunstzijden garens ... een waarde1·echt van 

10 %. 
Gecondenseerde melk ... een waarderecht van 

12½%. 
vVollen goederen en gemengd wollen goede

ren (uitgezonderd garens) ... een waarde
recht van 15 en 12½ %. 

Pa pier, gestreken en/of geemailleerd; gesa
tineerd kunstdruk ; bankpapier; copieerpa
pier ; gl as pa pier; pelure-papier ; met 1·e
l iefs of op andere wijze versierd .. . een 
waarderecht van 12½ %. 

Papier, lompenhoudend ... een waarderecht 
van 12½ %. 

Papier, zonder mechanische houtslijp (niet af-. 
zonderlijk genoemd) ... een waarderecht van 
10 %. 

Papier, Kraftpapier, pakpapier ... een waarde
recht van 10 %. 

Papier van iedere soort niet afzonderlijk ge
noemd ... een waarderecht van 7½ %. 

Cacao ........ een waarde1'echt van 17½·%. 
Eveneens houd ik het er v9or, dat het Na

t ionale Tarief eerst in werking zal treden 
twee rnaanden na de uitvaardiging. 

Het zal mij aangenaarn zijn, indien Uwe 
Excellentie de goedheid wil hebben te beves
tigen of het bovenstaande juist is. Ten slotte 
rhaak ik van. deze gelegenheid gebruik Uwer 
Excellentie de hernieuwde verzekering te ge
ven van- mijne bijzondere hoogachting. 

W . J. Oudendijk. 

Zijner Excellentie Dr. C. T. Wang, 
Minister van Buitenlandsche Zaken, 
Nanking . 

N ATIONALISTISCHE 
REGEERING VAN DE 

CHINEESCHE REPUBLIEK. 

l\HNISTERIE VAN 
BUITENLANDSCHE ZAKEN. 

Nanking, 19 December 1928. 

Mij~heer de Gezant, 

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen 
van Uwer Excellentie's Nota gedateerd 19 
dezer, waarbij U verklaart het er voor te hou
den, dat het de bedoeling van de Nationale 
Regeering is op de goederen, welke U tijdens 
onze besprekingen noemde, de door U aange
haalde maximum-rechten toe te passen voor 
den duur van een jaar, aanvangende den dag, 
waarop het Chineesche Nationale Tarief zal 
van kracht worden en eveneens dat <lit Na
tionale Tarief eerst zal in werking treden 
twee maanden na de uitvaardiging. 

Ik heb de eer de juistheid van bovenver
mel de verklaring te bevestigen, alhoewel ik 
gaarne nog eens eenige der in Uwer Excellen
tie's hooger bedoelde nota verrnelde rechten 
zou willen verifieeren. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik Uwer 
Excellentie de hernieuwde verzekering te ge-
ven van mijne bijzondere hoogachting. · 

Chenting T. Wang. 

Zijner Excell en.tie W. J. Oudendijk, 
N ederlandsch Gezant in China, 
Nanking. 

5 December 1930. BESCHIKKING van den 
Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid 
tot intrekking van de beschikkin'gen van 
26 September 1921, 30 September 1929 en 
4 December 1929 en tot vaststelling van 
formulieren ter uitvoering der Ongevallen
wet 1921. 1 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijver-
heid; . 

Gezien artikel 44, onder b, c en d, der Onge
vallenwet 1921 en de artikelen 5, 11 en 12 van 
het Koninklijk besluit van 20 Mei 1930 (Staats-
blad n°. 207); · 

Heeft goedgevonden : 
I. met ingang van 1 Januari 1931 in te trek

ken de beschikking van den Minister van Arbeid 

1 De formulieren zijn hierna niet opgenomen. 
Zie daarvoor de Staatscourant van 15 De
oember 1930, n°. 243. 
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van 26 September 1921, n°. 4044, afd. A. V., 
en zijne beschikkingen van 30 September 1929, 
n°. 2432, afd. A. V., en van 4 December 1929, 
n°. 3193, afd. A. V.; 

II. opnieuw vast te stellen : 
1 °. het formulier betreffende inlevering door 

de werkgevers, uitgezonderd die, bedoeld onder 
2°., van de opgaven, benoodigd tot vaststelling 
der premie, benevens het door die werkgevers 
aan te houden formulier der loonlijsten, be
doeld in artikel 44 der Ongevallenwet 1921, 
overeenkomstig de bij deze beschikking ge
voegde modellen AI en Br ; 

2°. de onder 10. bedoelde formulieren aan te 
houden door de bij de Rijksverzekeringsbank 
aangesloten werkgevers, die uitoefenen het 
heiersbedrijf of het bedrijf van sloopen van 
bouwwerken, overeenkomstig de bij deze be
schikking gevoegde moclellen An en BII ; 

3°. het formulier- der verzamelloonlijst, be
doeld in artikel 5 van genoemd Koninklijk be
sluit, benevens het formulier betreffende in
levering door de werkgevers van de opgaven, 
benoodigd tot vaststelling der premie over de 
loonen, op de verzamelloonlijst vermeld, over
eenkomstig de bij deze beschikking gevoegde 
modellen C en D: 

4°. het formulier van den loonstaat, bedoeld 
bij artikel 11 van genoemd Koninklijk besluit, 
benevens het formulier betreffende inlevering 
door de werkgevers van de opgaven, benoodigd 
tot vaststelling der premie over de loonen, op 
den loonstaat vermeld, overeenkomstig de bij 
deze beschikking gevoegde modellen E en F ; 

5°. het formul er van het loonboek en het 
formulier van den verzamelstaat, bedoeld in 
artikel 12 van $enoemd Koninklijk besluit, 
overeenkomstig cte bij deze beschikking ge
voegde modellen G, H en I; 

III. te bepalen : 
a. dat als formulier van bet loonboek zal 

gelden het formulier, vastgesteld overeenkom
stig het bij deze beschikking gevoegde model G, 
behoudens in het geval, genoemd sub b: 

b. dat als formulier van het loonboek zal 
gelden het formulier, vastgesteld overeenkom
stig het bij deze beschikking gevoegde model H, 
wanneer de werkgever schriftelijk aan het be
stuur van den Raad van Arbeid zal hebben 
verklaard, dat formulier te gebruiken, en zulks 
van den datum van bedoelde schriftelijke ver
klaring af tot het einde van het kalenderhalf
jaar, waarin valt de dag, waarop de werkgever 
bij schrijven aan voornoemd bestuur die ver
klaring zal hebben ingetrokken; 

IV. te bepalen, dat de bij deze beschikking 
gevoegde modellen zullen geldig zijn met in
gang van 1 Januari 1931, met uitzondering van 
die, genoemd onder I, 2°. en 4°., welke zullen 
geldig zijn met ingang van 5 Januari 1931, en 
dat alle formulieren, vastgesteld bij de ingetrok
ken beschikkingen, zullen vervallen met in 
gang van 1 Januari 1931, met uitzondering van 
die, genoemd in vorenaangehaalde beschikking 
van 4 December 1929, n°. 3193, afd. A. V, 
onder 2°. b en 3°. b, welke zullen vervallen met 
i ngang van 5 Januari 1931. 

6 December 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 2 IV.) 

Een installatie voor centrale verwarming 
met een automatisch met olie gestookten 
ketel en een electromotor van ¼ P.K. be
nevens eene inrichting tot het bergen en 
verwerken van de daarvoor benoodigde 
stookolie is niet eene inrichting als bedoeld 
in art. 2 der Hinderwet : met name is zij 
niet eene inriohting tot bewaring van 
v ,uchtige producten, aangezien de st.Jok
olie, welke gebezigd wordt voor cent.rale 
verwarming, een destillatieproduct is var. 
ruwe petroleum, dat feitelijk geen vluchtige 
besta nddeelen bevat. 

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

Mevrouw de '\,Veduwe W. C. van der Veen-de 
Keul enaa,· en N. van der Veen Jr. te Rot
terdam tegen het bes! ui t van Burgemeester en 
Wethouders dier gemeente van 1 Juli 1930 
V n°. 175 4g, waarbij aan S. van der H em en 
zijne rechtverkrijgenden voorwaardelijk ver
gunning is verleend tot oprichting van een 
installatie voor centra le verwarm ing met een 
automatisch met olie gestookter\ ketel en een 
electromotor van ¼ pk. voor het drijven van 
de daarbij behoorende pomp, in het sousterrain 
van het pand aan de Rozenburglaan n°. 34, 
kadastraal bekend Kralingen, Sectie G n°. 
3568, benevens van een i nrichti ng tot het ber
gen en verwerken van 6000 L. stookolie met 
een vulgelegenheid in den rnortuin van het 
pand; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 November 1930, n°. 756 ; 

Op de voordracht van Onzen Ministe r van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 3 December 
1930, n°. 980 H , Afd. Arbeid; 

0. dat de appellanten in beroep aanvoeren, 
dat zij door gedreun hinder van de inrichting 
ondervinden en deswege verzoeken de ver
leende vergunning te vernietigen of althans 
zoodanig te wijzigen, dat niet de minste hin
der door de omwonenden worde ondervonden 
en brandgevaar uitgesloten zij ; 

0. dat krachtens art . 15 de,· Hinderwet tot 
het instellen van beroep tegen bes! issingen, 
door Burgemeester en ,vethouders ingevolge 
de artt. 8, 12 en 14 dier wet genomen, gerech
tigd zijn de verzoeker en de belanghebbende 
ieder voorzoover hij in het ongelijk is gesteld; 

dat van een belanghebbende all een dan ge
zegd kan worden, dat hij in het ongelijk is 
gesteld, als hij zijne bezwaren ingevolge art. 
7 der wet ten overstaan van het gemeentebe
stuur of een of meer zijner leden heeft inge
brncht· 

dat Mevrouw de \Vcduwe \V. C. van de,· 
Veen-de K eulenan r noch in persoon noch bij 
gemachtigde gebrnik heeft gemaakt van de 
haar ingevolge art. 7 gegeven gelegenheid om 
op de in de openbare kennisgeving aangewe
zen plaats en uur ten overstaan van het ge
meentebestuur bezwaren tegen het oprichten 
van de inrichting in te brengen; 

dat zij mitsdien niet uit krachte van art. 15 
tot het instellen van beroep gerechtigd is; 

0. ten aanzien van het beroep van N. van 
cler Veen Jr., dat de inrichting, waarvoor de 
vergunning is verleend, niet is eene, als be-
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doeld in art. 2 der Hinderwet, waarvool' eene 
vel'gunning is vereischt; 

dat zij met name niet is eene inrichting tot 
bewarino- van vluchtige producten, aangezien 
blijkens 

0

het ambtsbericht van den Directeur
Generaal van den Arbeid de stookolie , welke 
gebezigd wordt voor centrale verwarming, een 
destillatieprodnct is van ruwe petroleum, dat 
feitelijk geen vluchtige bestanc\cleelen meer 
bevat; 

Gezien de Hinclerwet; 
Hebben goedgevonclen en verstaan: 

1 °. n-Ievrouw de Weduwe W. C. van der 
Veen-de K eulenaar in haar beroep niet-ont
vankelijk te verklaren; 

2°. met vernietiging van het bestreden be
slu i t van Burgemeester en Wethouclers van 
Rottel'dam te bepalen dat de bovengenoemcle 
inrichting geene vergunning ingevolge de Hin
derwet behoeft. 

Onze Minister van Arbeicl, Handel en ij
verheid is belast, enz. 
verheid is belast, enz. (A. B.) 

8 De,cember 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Grondwet Art. 70 ; Gemeentewet Art.121). 

Nu door een der bij een gerneenschappe
lijke regeling tot onderhoucl van een weg 
betrokken gemeenten aannemelijk is ge
rnaakt dat eene redelijke voorziening in 
het behee1· en onderhoud van een gecleelte 
van <lien weg slechts op een bepaalcle wijze 
kan worden getroffen eri daardoor ook de 
bel an gen cler ander-e gemeenten worden 
gediend, behoort de thans geldende rege-
1 ing te worden gewijzigd in voege als door 
de Kroon worclt aangegeven. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Bes! issencle het geschil, gerezen tusschen 

de gemeentebesturen van Bergh, Genclringen 
en ,visch inzake het beheer en onclerhoucl van 
den weg Terborg- Zedclam; 

Den R aad van State, Afcleeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 Februari 1930, n°. 143 ; 

Op de voorclracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw van 24 November 1930, n° . 
15095, Afcl. B. B., en van Onzen Minister 
van Waterstaat · van 4 December 1930, n°. 
427, Afcl . Waterstaatsrecht ; 

0. dat Geel. Staten van Gelclerland bij be
s! uit van 27 J anuari 1853 aan de Gemeente
besturen van Bergh, Gendringen en Wisch 
krachtens artikel . 121 der Gerneentewet mach
tiging verleenden om met elkander de zaak 
van het onclerhoucl en behee,· van den toen 
nieuw aangelegclen kunstweg van 'I'erborg 
naal' Zeddam te regelen, behouclens de goed
keuring van Geel. Staten ; 

dat, voor zoover kan warden nagegaan, deze 
goedkeL1ring echter nimmer were! gevraagcl, 
terwijl ook de regeling zelve niet meer in een 
of anderen vorm aanwez ig schijnt te zijn; 

clat intusschen door de betrokken Gemeente
besturnn seclert clien steeds naar haar bestaan 
were! gehaudel cl, waarbij werd aangenomen, 
rlat de overeenkomst zoude zijn aangegaan met 
de verplichting, dat elke gemeente de kosten 
van onderhoud en beheer voor 1/3 dee! voor 
hare rekening zou nemen; 

dat zoowel de oucle omstreeks 1860 als de 
nieuwe omstreeks 1892 vastgestelde wegen-
1 iggers der gemeenten ·wisch, Bergh_ en Gen
dringen - behoudens de bestaande hgger van 
Gendringen, die als onderhoudsplichtige enkel 
de gerneenten Wisch en Ge,:dringen noemt -
hierin overeenslemmen, clat c]fl,arin de drie 
gemeenten als tot gemeenschappelijk onder
houd verpl icht word en aangemerkt; 

clat de Raad der gemeente Wisch thans bij 
besluit van 25 Maart 1927, n°. VII/356, heeft 
besloten, om met ingang van 1 ,Januari 1928 
- welke datum bij raadsbesluit van 4 Mei 
1928 is gesteld op 1 J anuari 1929 - uit de 
vorenvermelde overeenkomst te treden, uit 
overweging, dat indertijd, krachtens machti
ging van Geel. Staten van 27 J a nuari 1853, 
n°. 17, eene overeenkomst is gesloten tusschen 
de gemeenten ~ergh, Gendringen en Wisch, 
wat betreft het beheer en het onderhoud van 
den weg Terborg-Zeddam; dat de overeen
komst is aangegaan met verplichting, dat 
el ke gemeente de kosten voor 1/3 dee! voor 
hare rcken ing wu nemen; dat de geheele weg 
eene lengte heeft van ruim 7 ICM. , waarvan 
slechts een gedeelte van 375 Meter op grond
gebied cler gemeente Wisch is gelegen; dat 
de gerneente volstrekt geen belang weer heeft 
bij de . voortduring der overeenkornst, maar 
integendeel schade daarvan onclervindt ; 

dat de gemeentebesturen van Bergh en Gen
dringen met dit besluit van den Raad van 
Wisch geen genoegen hebben genomen ; dat 
zij van oordeel zijn, dat het genomen is in 
strijd met recht en billijkheid en dat het 
niet toelaatbaar is, dat de Raad van Wisch 
zich aldus onttrekt aan zijne verplichtingen, 
di e well icht niet schriftelijk gestipulcerd, cloch 
door feite lijke 11akoming geclurende meer dan 
dl'iekwart eeuw naar hun gevoelen een mo
reel verbinclend karakter hebben aangenomen; 
dat de weg oorspronkelijk hoofclzakel ijk in 
het belang van Terborg (gerneente Wisch) is 
aangelegd, en dat nu nog hoofdzakelijk Ter
borg bij den weg belang heeft; 

clat, nadat Gerl. Staten tevergeefs hadden 
gepoogd dit gesch il in der minne bij te leg
gen, zij het aan Ons ter beslissing hebben 
voorgel egd; 

0. ten aanzien va n Onze bevoegdheid om 
van het geschil kennis te nemen, clat het ge
schil betreft de vraag, of de gemeente Wisch 
gerechtigd is om te doen wijzigen de regeling, 
welke sedert jaren ten aanzien van het beheer 
en onderhoud van den weg Zeddam-Terborg 
door de drie gerneenten in onderlinge sarnen
werking worclt toegepast; 

dat tusschen partijen vaststaat, dat in 1853 
eene overeenkomst is gesloten tot beheer en 
onderhoud van den weg; 

clat eveneens vaststaat, clat in 1853 Geel. 
Staten machtiging hebben verleend, e'ene 
overeenkomst, als bedoeld in art. 121 der 
Ge1neentewet aan te gaan; 

clat derha I ve onder die omstandigl1eden niet 
aannemel ijk is, clat door de betrokken ge
meentebesturen, met terzijdestelling van de 
machtiging van Ged. Staten, eene andere 
overeenkomst zou zijn aangegaan clan die, be
cloel d in a rt. 121 cler Gemeentewet; 

dat weliswaar de machtiging van Ged. Sta
ten is verl eend onder voorbehourl van hunne 
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goedkeuring en van een schriftelijk gegeven 
goedkeuring niet is gebleken, docb dat uit het 
fe it , dat de regeling gedurende 75 jaren is 
toegepast en Ged. Staten door tal van be
stuursdaden die regeling hebben erkend, moet 
worden afgeleid, dat Ged. Staten inde1·daad, 
zij het dan niet uitdrukkelijk, bunne goed
keuring niet hebben onthouden; 

dat hieruit volgt, dat het onderhavige ge
schil is een tusschen· gemeenten gerezen ge
schil van bestuur , zoodat het te Onzer be
s] issing staat; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak, dat geen 
aanleiding bestaat om aan te nemen, dat de 
regeling naar de bedoeling der drie gemeenten 
zou moe te n blijven toegepast, indien de om
standigheden zoodanig veranderen, dat besten
diging van die toepassing ten eenenmale in 
den weg zou staan aan eene doelmatige en 
met de belangen der daarbij betrokken ge
meenten behoorlijk rekening houdende voor
ziening in bet bebeer en onderboud van den 
weg; 

dat blijkens de overgelegde stukken en bet 
medegedeelde in de openbare vergadering van 
de Afdeeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over deze 
zaak verslag is uitgebracht, het gedeelte van 
den weg van de dorpsstraat te Terborg tot 
aan de IJsselbrug in den loop der jai'en een
zelfde wegkarakter als die dorpsstrnat heeft 
verkregen ; 

dat door het gemeentebestuur van Wi sch 
aannemelijk is gemaakt, dat tot eene rede
lijke voorziening in het beheer en onderhoud 
van dat weggedeelte slechts dim afdoende kan 
worden ge1·aakt, indien de zeggenschap daar
over, met uitsluiting van de commissie van 
den weg, wordt toegekend aan de gemeente 
Wisch, waarin dat weggedeelte is gelegen; 

dat door de daaruit voortvloeiencie beper
king van de geldende regeling tot het weg
gedeelte van Zeddam tot en met de IJssel
brug mede de bel angen der beide andere ge
meenten worden gediend, vermits die ten ge
volge daarvan van hnne bijdrage in de on
derhoudskosten van het afgescheiden gedeelte 
zul !en word en ontbeven; 

dat derbal ve de thans toegepast wordende 
rngeling client te worden gewijzigd in voege 
als bieronder is aangegeven; 

Gezien art. 70 der Grondwet en art. 147 
-der Provinciale W et; . 

Hebben goedgevonden en Yerstaan: 
te beslissen, dat ingaande een jaar na de 

dagteekening van dit besluit, en indien niet 
binnen dat tijdsverloop bij vrijwillige overeen
komst met inacbtneming van het bepaalde 
bij artikel 121 der Gemeentewet de verplich
tingen te dezer zake van de gemeente Wisch 
tegenover de gemeenten Gendringen en Bergh 
nader mocbten zijn geregeld, het bebeer en 
onderboud van den weg Zeddam- Terborg ge
regel d wordt in dier voege, dat bet gedeelte 
van Zeddam tot en met de IJsselbrug op den 
bestaanden voet in beheer en onderhoud blijft 
bij de gemeenten Gendringen, Bergh en ·wisch, 
en dat bet gedeelte van de IJsselbrug af tot 
aan de dorpsstraat te Terborg in bebeer en 
onderhoud wordt gebracht bij de gemeente 
Wisch. 

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

10 December 1930. BESLUIT tot wijz1gmg 
van het Bijzonder aanvaringsreglement 
1V esterschelde, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit va n 14 Augustus 1924 (Staatsblad 
n°. 419) . S. 469. 

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

Waterstaat, van Defensie en van Justitie, van 
24 J uli 1930, La. K., Afd . . Waterstaatsrecht, 
van 23 Juni 1930, IXde Afd., n° . 9 en van 
9 Juli 1930, 2de Afdeeling A, n° . 811 ; 

Gelet op artikel 1 der wet van 15 Apri l 
1891 (Staatsblad n° . 91); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 Augustus 1930, n°. 31); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 21 November 1930, n°. 
424, Afdeeling \Vaterstaatsrecht, van 28 No. 
vember 1930, IXde Afd., n°. 94 en Yan 6 
December 1930, 2de Afdeeling A, n°. 944; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
in het Bijzonder aanvaringsreglement Wes

terschelde, vastgestel d bij Koninkl ijk besluit 
van 14 Augustus 1924 (Staatsblad n°. 419) de 
volgende wijzigingen aan te brengen,: 

a. in artikel 5 worden de woorden: ,,het 
loodsbestuur" vervangen door: ,,den Directeur 
van het loodswezen, de betonning, bebakening 
en verlichting te Vlissingen." 

b. artikel 8 wordt gelezen als volgt: 
,,Wenschen aangaande den loodsdienst kun

nen kenbaar gemaakt worden door de geluid
en lichtseinen, die door den Directeur van het 
loodswezen, de betonning, bebakening en ver-
1 ichting te Vlissingen worden vastgesteld." 

Onze Ministers van Waterstaat, van Defen
sie en van J ustitie zijn belast met de uitvoe
ring van <lit besluit, hetwelk in het Staats
blad geplaatst en in afschrift aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den l0den December 1930. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van Waterstaat, P. J. Rey me r. 
De Ministe,: van Defensie, L. N . D e c k e r s. 

D e Minister van Justitie , J. Don ner. 
(Uitgeg. 23 December 1930.) 

11 December 1930. KONINKLIJK BESLUIT . 
(Belemmeringenwet Art. 2.) 

Een voorwaarde in een vergunning aan 
een tramwegmaatschappij tot den bouw 
van nieuwe bruggen, in verband met de 
omlegging van een trambaan, verleend 
kracht,ens eene veenpolderverordening. wel
ke voorwaarde beoogt het onderhoud van 
de tot dusver gebezigde bruggen ook voor 
de toekoinst ten voile ten laste dier maat
schappij t,e brengen, is geen voorwaarde 
die op grond vnn de vergunning in hetbe
lang van den veenpolder moet wordeh 
gesteld. 

Hetzelfde geldt van een voorwaarde, 
volgens welke h et onderhoud van de wal
muren over een zekere lengte vanaf de 
brnghoofden voor rekening der maat
schappij zal zijn. 

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

het Polderbestuur van het 4e en 5e Veen
district in de gemeenten JEngwirden, H asker
land, Schoterland en Opsterland tegen bet be
sluit van Geel. Staten van Friesland van 16 
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Juli 1930, n° . 91a, 2e afdeeling vV., waarbij 
aan de Directie der raamlooze V ennootschap 
Nederlandsche Tramwegmaatschappij te Hee
renveen, op grond van art. 3 der Wet van 
23 Mei 1899, S. 129, voorwaardelijk vergun
ning is verleend o. m. voor den bouw van een 
ophaalbt"Ug voor tramverkeer over de Pastorie
wijk te Heerenveen ; 

Den Raad van State, Afdeeli ng voor de 
Geschi ll en van Bestuur, gehoord, adv ies van 
14 November 1930, u 0

• 734 ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

\\Taterstaat van 8 December 1930, n°. 426, 
Afdeeling Waterstaatsrecht; 

0 . dat, nadat de Directie der Iaamlooze 
V ennootschap N ederlandsche T ramwegmaat
schappij te Heerenveen aan Geel. Staten van 
Friesland had gevraagd, op grond van art. 3 
der Wet van 23 Mei 1899, S. 129 (Be lemme-
1·ingenwet) , vrij stelling te verleenen van de 
desbetreffende verbodsbepal ingen in de politie
verordening voor den polder van het 4e en 
5e Veendistrict in de gemeenten .Ai:ngwirden, 
Haskerl and, Schoterland en Opste rl and ten 
behoeve van den bouw van eene nieuwe tram
bt"Ug over de Nieuwe wij k te H eerenveen en 
een over de P astor iewij k a ldaar, dit College 
bij besluit van 16 J\ 1li 1930, N° . 91a, 2e Afd . 
Vv. , aan de Directie der voomoemde lVlaat
schappij tot wedernpzegging en behoudens 
rechten van derden onder een tweetal voor
waarden ve rgunn ing heeft ve rl eend tot den 
bouw van: 

a. een ophaalbrng voor trnmverkeer over 
de Ni euwe wijk te H eerenveen, en 

b . een ophaalbrug voor tramverkeer over 
de Pastor iewijk te H eerenveen ; 

dat G ed. Staten daarbij hebben overwogen , 
dat bij overeenkomst, op 10/18 Mei 1882 tus
schen den po) der van het 4e en 5e Veen
district en de Nederlandsche T ramwegmaat
schappij ges loten, aan de laatstgenoemde ver
gunning were! verleend, drie bij den polder in 
onderhoud en befieer zijnde bruggen, onder
sche idenlijk te H eerenveen, aau de Veensluis 
onder Zestienrneden en in de Knijpe, voor 
tramverkeer in te 1·ichten en te gebruiken, 
onder voonvaarde o. a., dat het onderhoud 
dier bruggen in zijn geheelen omvang ten 
laste van de Maatschappij kom t en dat nevens 
deze bestaande brnggen nimrner a ndere brug
gen zullen mogen worden gelegd; dat in ver
band met de omlegging van de trambaan te 
Heerenveen de Directie van de ederlandsche 
'l'ramwegmaatschappij aan het Polderbestuur 
vergunning heeft gevraagd tot het bouwen van 
een ophaalbrug over de Nieuwe Wijk te Hee
renveen en een over de Pastor iewij k a ldaar, 
de laatstgenoemde brug op korten afstand ten 
Noorden van de eerste de r dri e hiervoor be
doelde bruggen, welke dus, wanneer de nieuwe 
werken gereed zijn, niet meer voor tramver
keer zal d ienen; dat het Polderbestmu· bij 
besluit van 6 Juni 1929, n°. 12, gewijzigd bij 
besluit van 1 J uli 1929, n°. 14, de gevraagde 
vergunning heeft verleend, onder voorwaarden 
o. a. a. voor zoove,· daarvan bij deze beschik
king niet wo1·dt a fgeweken, blij ft het contract 
van 10 en 18 Mei 1822, tusschen het Polder
bestuur en de Directie van de Iederlandsche 
T ramwegmaatschappij gesloten, van voile 
kracht en waarde, b. de N ede,-Jandsche Tram-

wegmaatschappij blij ft belast met het onder
houd van de bestaa nde brug over de Pastorie
wij k; dat het bezwaar van de Directie der 
Nederlandsche Tramwegmaatschappij voorna
melij k tegen deze voorwaarden is ger icht; dat 
de uit te voeren werken, waarvoor vergunning 
is gevraagd, noodi g zijn in verband met de 
omlegging van de trambaan te H eerenveen, 
waa t·van het algerneen nut u itdrnkkelij k bij 
de Wet van 21 December 1929, S. 659, is er
kend; dat het h ier dus betreft de u i tvoer i ng 
van openbare werken, als in art. 1 der Wet 
van 23 Mei 1899, S . 129, bedoeld ; dat vol
gens a rt. 2 van de I aatstgenoemde wet aan 
een ingevolge de veenpolderverordening te 
verleenen vergunning slechts d ie voorwaarden 
mogen worden verbonden, welke op grond van 
d ie vetgunning in het belang van den veen
polder moeten worden gesteld; dat a r t . 2a 
van de thans geldende pol itieverordening van 
den veenpolder verbiedt om, zonder schrifte
lijke toestemming van het Polderbestuur, in 
de in den polder ge legen vaarten, kanalen, 
wij ken en slooten, dammen, werken of inrich
tingen aan te leggen of te houden, van we) ken 
aard ook; dat de strekking dezer ve rbodsbe
pa l ing blijkbaar is, te waken voor een goede 
instandhouding en een ongestoord gebruik van 
die vaat"ten, kana len, enz.; dat de hie rboven 
onder a en b genoemde voorwaarden niet 
strekken in het belang van een goede instand
houding en een ongestoord gebruik vau de 

ieuwe "\¥ijk en de Pastor iewijk ; dat zij even
min dienen om de fin ancieele schade, we l ke 
voor den veenpolde,· a ls onderhoudspl ichtige 
dier beide wijken ui t het bouwen van de n ieu
we bruggen zou kunnen voortv loeien, in haar 
geheelen omvang of voor een gedeelte ten 
laste van de Tramwegmaatschappij te bren
gen; dat veeleer de bedoeling schijnt te zijn, 
het onderhoud der in rle overeenkomst van 
1882 genoemde bruggen, in het bij zonder dat 
van de bestaande brug over de Pasto riewij k, 
duurzaam te rege len z66, dat <le M aatschappij 
ook voor de toekomst met het vol le onderhoud 
die ,· bruggen bl ij ft belast; dat deze rege l ing 
echte r geenerlei verband houdt met de omleg
g ing van de trambaan te Heerenveen en het 
niet aangaat den bouw der nieuwe bruggen 
afhankelij k te ma ken van het onderhoud der 
bestaande; dat de onder a en b genoemde 
voorwaarden dus niet te beschouwen zij n als 
voorwaarden, welke op grond van de vergun
ning in het bel ang va n den veenpolder moeten 
worden gesteld; dat, ook afgezien van het 
voorgaande deze voorwaarden niet _ kunnen 
worden gehandhaafd; dat toch de overeen
komst van 1882 ten gevolge van de bepal ingen 
der Wet van 15 December 1917, S. 703, slech ts 
eene beperkte gelciighe id bezit en zij zal ko
men te vervallen, zoodra door hun College, 
met toepass ing van art. 2 dier Wet, aan de 
Maatschappij tot de instandhouding van den 
tramweg Heerenveen-Gorredij k vergunning is 
verleend; dat handhaving van de voonvaarden 
dus in sh·ijd zou zijn met het systeem van de 
bovenvermelde wet; dat de Directie der Ne
der landsche Tramwegmaatschappij in haar 
schrijven van 25 Juli 1929, N°. D/14/170, nog 
bezwaar maakt tegen de laatste zinsnede van 
de vierde voorwaa,·de, I uidende: ,,H et onder
houd van de walmureu over een lengte vau 
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5 l\1eter va naf de brughoofden is mede voor 
rekening van de ederlandsche Tramweg
n1aat.schappij"; 

dat zij er op wijst, da t deze wal murnn thans 
in onderhoud zijn bij den veenpolder, dat het 
onderhoud niet verzwaard zal warden indien 
gezorgd wordt voor een behoorl ijke aansluiting 
aan de brughoofden, zoodanig, dat de wal
rnuren niet hebben te lijden van trillingen in 
de landhoofden, en dat het Polderbestuur het 
zelf in de hand heeft, dat de aanslui t ing be
hoorlijk tot stand komt, aangezien de werken 
aan de walmuren moeten warden uitgevoerd 
en in orde gemaakt onder toezicht en goed
keuring van het Bestuur; dat de Hoofdinge
uieur van den Provincialen Waterstaat zich 
met de bovenstaande opmerkingen kan ver
eenigen en ook naar het oordeel van hun Col
lege de hier opgelegde voorwaarde niet is een 
zoodanige, welke op grand van de ve1·gunning 
in het belang van den veenpolder moet warden 
gesteld , zoodat de betreffende zinsnede moet 
warden geschrapt; dat de door het Polderbe
stuur gestelde voorwaarden overigens kunnen 
word en in stand gehouden; 

dat van dit besluit het Polderbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
z. i. de voorwaarden, geste ld in zijn beslui t 
van 6 Juni 1929, n°. 12, gewijzigd bij beslui t 
van 1 Juli 1929, n°. 14, door Geel. Staten bij 
het bestreden besluit ten deele niet gehand
haafd, niet verder gaan clan de wet toelaat en 
dat het in 1882 gesloten cont ract partijen 
bindt, terwijl bovendien de wet van 15 D ecem
ber 1917 in deze niet geacht ka n warden toe
passelijk te zijn; 

0. dat Ged. Staten op goede gronden heb
ben beslist, dat de beide in hun bestreden be
sluit onder a en b genoemde aan de door het 
Polderbestuur verleende vergunning verbon
den voorwaarden niet zijn voonvaarden, welke 
op gmnd van de vergunning in het belang 
van deu polder behoornn te warden gesteld 
en deze voorwaarden mitsdien als strijdig met 
het bepaalde in art. 2 der eerstgenoemde wet 
niet kunnen warden gehandhaafd; 

dat ook het bepaal de in de laatste zi nsnede 
van de v ierde door het Polderbestuur aan de 
vergunning verbonden voorwaarde, betrekking 
hebbende op het onderhoud van de walmuren, 
door Ged. Staten terecht op grond van het 
daaromtrent in het bestreden besluit overwo
gene niet is overgenomen; 

Gelet op Ons besluit van 8 November 1930, 
n°. 34, waarbij de beslissing op het onderwer
pelijk bemep is verdaagd ; 

Gezien de Wet van 23 Mei 1899, S. 129; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegroud te verklaren . 
Orne :Minister van ,vaterstaat is belast, enz. 

(A. B.) 

13 Dece,nber 1930. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 11 Sep
tember 1923 {Staatsblad n°. 440) {Kweek
scholenbeslu it), laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk Beslui t van 2 Juli 1928 {Staats
blad n°. 236). S . 470. 

Wij WILHELMil A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onrlerwijs , Kunsten en Wetenschappen van 

17 November 1930, n°. 74623, afdeeling La
ger Onderwijs Algemeen : 

Overwegende, dat Wij Ons bij art ikel 214bis 
der gewijzigde Lager-onderwijswet 1920 heb
ben voorbehouden, met inachtneming van de 
beginsel en. neergelegd in de artikelen 210 
tot en met 214 dier wet, in de algemeene 
maatregelen van bestuur betreffende de on
derwij,,ersopleiding de wijzigingen aan te bren. 
gen, we! ke door het dienstbelang gevorderd 
warden; 

dat krachtens artikel 30, onder F , juncto 
artikel 39 der wet van 15 Juli 1929 {Staats
blad n°. 388), houdende herz ien ing van de 
financieele verhouding tusschen het Rijk en 
de gemeenten, de tabel, bedoeld in artikel 5 
der Wet op de Personeele Belasting 1896. met 
ingang van 1 J anuari 1931 vervalt; 

dat het d ientengevolge wenschelijk is . Ons 
besluit van 11 September 1923 {Staatsblad 
n°. 440), laatstelijk gewijzigd bij Ons be
s] uit van 2 Juli 1928 {Staatsblad n°. 236) , te 
wijz igen; 

Den Raad van State gehoord {advies van 
2 December 1930, n°. 25) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voo1·
noemden M in ister van 10 December 1930, n°. 
8082. Afdeel i ng Lager Onderwijs Algemeen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. 

Art ikel 4 van Ons besluit van 11 Septem
be r 1923 {Staatsblad n° . 440) , laatstelijk ge
" ·ijzigd bij Ons besluit van 2 Juli 1928 {Staats
blad n°. 236), wordt gewijzigd als volgt; de 
komma-punt aan het slot van het bepaalde 
onder a. wordt vervangen door eene komma, 
gevolgd door de woorden: zooals deze tabel 
van krach t was op 31 December 1930. 

Dit beslui t treedt in werking met ingang 
van 1 J anuari 1931 . 

Onze Mini ster van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besl u it, dat in het Staatsblad zal wor
rlen geplaatst en waarvan afschrift zal war
den gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenh age , den 13den December 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Ku11sten en W etenschappen, 

J. Te r p s t r a. 
{ Uitgeg. 29 Dece,nber 1930.) 

13 December 1930. BESLUIT tot verlenging 
van de schorsing van een besluit van den 
Raad der gemeente Wa.~senaar, dd. 2 Juli 
1930, waarbij aan D. A. van Veen, al
rlaar. een bouwvergunn ing is verleend. 
s. 471. 

Verlengd tot 1 Ju1i 1931. 

13 Dece1nbe1· 1930. BESLUIT tot vemieti
..,ing van een besluit van Burgemeester en 
~ 7efhouders van J,'1·aneke1·, dd. 15 Juli 
1930, waarbij aan G. Koningsveld, aldaa r , 
vergunning is verleend tot het bouwen 
van een waning aan de Turfkade, aldaar. 
S. 472. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid, en van Onzen 
Minister van Staat, Minister van Binnenland-



941 13 D EC EMBER (S.4 72) 1930 

sche Zaken en Landbouw, van 2 October 1930, 
n°. 6762 M/P.B.R., Afdeeling Volksgezond
heid, en van 16 October 1930, ri·0 • 12992, af
deeling Binnenlandsch Bestuur, betreffende 
het besluit van Burgemeester en Wethouders 
van Fmneke,· d.d. 15 Juli 1930, waarbij aan 
C. Koningsveld aldaar vergunning is verleend 
tot het bouwen van een waning aan de Turf
kade, a1daar; 

Overwegende, dat het dak der ontworpen 
woning - waarvan een deel als buitenmuur 
moet warden beschouwd - van hout is, zoodat 
het bouwplan niet voldoet aan artikel 20, eer
ste lid, der bouwverordening voor Franeke,·, 
volgens hetwel k buitenmuren van gebouwen 
van niet-brandbaar materiaal moeten zijn; en 
dat oak aan andere voorschriften van die ver
ordening niet wordt voldaan; 

dat de vergunning derhalve is verleend in 
strijd met artikel 5, tweede lid, der Woning
wet, volgens welke bepaling bouwvergunning 
wordt geweigerd, indien ,,aan de voorschriften 
met betrekking tot gebouwen niet wordt vol
daan" · 

den Raad van State gehoord, advies van 18 
November 1930, n°. 34; 

Gel et op artikel 153 der Gemeentewet; 
Gezien het nader 1·apport van Onzen Minis

ter van Arbeid, Handel en Nijverheid, en van 
Onzen Minister van Staat, Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw, van 3 De
cember 1930, n°. 8432 M/P.B.R., Afd. Volks
gezondheid, en van 10 December 1930, n° . 
15838, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van Burgemeester en 

Wethouders van Fmneker dd. 15 Juli 1930 te 
vernietigen wegens st):ijd met de wet. 

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

's-Gravenhage, den 13den December 1930. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van A,·b eid, Handel en Nijverheid, 
T. J. Ve 1· s c h u u r. 
De Ministe,· van Staat, 

,lf inister van B-innenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

Ruys de Beerenb1·ouck. 
(Uitgeg. 7 Jan. 1931.) 

13 DecembP.r 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 209.) 

Waar de voorziening tegen het besluit 
van Ged. Staten tot niet-goedkeuring der 
gemeentebegrooting tijdig bij de Kroon is 
gevraagd, verzet geen wetsbepaling noch 
eenig rechtsbeginsel er zich tegen om de 
gronden, waarop het beroep steunt, oak 
na het verstrijken van den beroepstermijn 
aan te geven of aan te vullen, mits uiterlijk 
ter openbare vergadering van de Afd. van 
den Raad v. State voor de Geschillen van 
Bestuur, en mits de aanvuUing zich be
perkt tot de p.unten, waaromtrent beroep 
1oopt. 
. Nu de_bezoldiging van de gemeentewerk

heden met te laag is te achten, terwijl de 
kosten aan levensonderhoud eer een da-

lende dan een stijgende lijn vertoonen en 
het hier betreft een belangrijke vaste jaar
lijksche uitgave (loonsverhooging), bestaat 
tegen >.oodanige uitgave, althans bij de 
tegenwoordige terugloopende conjunctuur, 
nit een oogpunt van richtig financieel be
leid bezwaar. Ged. Staten hebben derhalve 
terecht goedkeuring aan de begrooting 
onthouden. 

Zie het bes!. van G. S. van Friesland A . B. 
1930 biz. 234. 

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

burgemeester en wethouders van Leeuwarden, 
namens den Raad dier gemeente, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Friesland van 14 
Mei 1930, n°. 120, 2e afdeeling F, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan de begrooting 
dier gemeente voor den dienst 1930; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur gehoord, advies van 
19 November 1930, n°. 732 ; 

Op de voordracht van Onzen :Minister van 
Staat, Minister· van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 10 December 1930, afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur, n°. 15411 I; 

0. dat Ged. Staten de goedkeuring hebben 
onthouden in hoofdzaak uit overwegi ng, dat 
de loonen van de werklieden in dienst der ge
meente Leeuwarden bij besluit van den Raad 
dier gemeente van 13/27 Juli 1920, op grand 
van de duurte der toenmal ige tijdsomstandig
heden, zijn vastgesteld voor: 

we,·klieden le kl. op f 31 per week 
2e ,, 11 - 32 ,, 
3e ,, ,, - 34 ,, 

,, 4e ,, ,, - 36 ,, ,, 
en dat deze bij raadsbesluit van 3 December 
1929 in het algemeen met f 2 per week warden 
verhoogd en vastgesteld voor werklieden der 

le kl. op f 30 - f 33 per week 
2e ,, f 31- f 34 
3e ,, f 33- f 36 
4e ,, ,, f 35- f 38 ,, ,, 
5e ,, ,, f 37- f 40 ,, ,, 

het maximum te bereiken na drie jaren dienst; 
dat volgens door het gemeentebestuur ver
strekt overzicht van de vaste en tijdelijke 
werkl ieden in gemeentedienst deze loonsver
hooging omvat een totaal aantal van 307 per
sonen en voor de gemeentekas dus beteekent 
een onmiddellijk hoogere uitgave aan loons
verhooging en pensioenspremie over een jaar 
van 307 X f 104· plus 8 X f 52 wegens loons
verhooging aan voormannen is f 31,928 plus 
f 416 of f 32,344 plus 10 % van <lit bedrag 
(de gemeente toch verhaalt 5½ % van de 
15½ % krachtens art. 36 der Pcnsioenwet ver
schuldigd) wordt f 35,578.40; dat de tijdsom
standigheden deze jaarlijksche hoogere uitgave 
van rand f 35,600 niet motiveeren, doch inte
gendeel eerder tot eene loonsverlaging zouden 
m~eten lei den; dat dit nog te sterker spreekt, 
WIJl ook de regelmg op zich zelf beschouwd 
geen. verhooging motiveert, evenrni n in ver~ 
houdmg tot het particuliere bedrijf hier als 
tot het gemeentebedrijf elders ; dat hun Col
lege deze geheel ongemotiveerde loonsverhoo
ging, die geen hoogere arbeidspraestatie tan
gevolge zal hebben en deswege een absoluut 
improductieve uitgaaf voor de gemeente is, 
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niet anders kan zien dan als eene verspilling; 
dat het gemeentebestuur tot het doen van 
voorstellen tot salarisherziening is overgegaan 
onder pressie van de Commissie voor het ge-
01·ganiseerd overleg, waarin de vertegenwoor
diger van den modernen arbeidersbond niet 
wenschte mede te werken aan eene hoogst 
noodige partieele herziening van die ambte
naarssalarissen, indien niet ook tot verhoo
ging van de werkliedenloonen zou worden 
besloten; dat de gemeenteraad al zoo staat 
onder de dictatuur van de in de Commissie 
voor het georganiseerd overleg alleenheer
schende arbeidersvertegenwoordiging in de ge
meente; dat op deze gronden de goeclkeuring 
van de begrooting waarin de gevolgen van 
het gewraakte besluit zijn verwerkt, bezwaar 
ontrnoet; dat de gerneenteraad bij Ons voor
zieni ng heeft gevraagd en in een nader inge
zonden rnernorie in den breede aanvoert, dat 
Ged. Staten geheel in gebreke blijven aan te 
toonen dat de financieele positie der gemeente 
Leeuwarden de loonsverhooging niet toelaat; 
dat het niet te vreezen is, dat de gerneentekas 
van cle beweerde malaise rnerkbaar nadeel zal 
ondervinden; dat bijvoorbeeld de vermake
lijkfieidsbelasting in 1930, vergeleken bij een 
gelijk tijdvak van vorige jaren, stijgende is, 
terwijl de vermenigvnldigingsfactor dalende 
is; dat de door den Raad gevoteerde hoogere 
uitgave nit een financieel oogpunt dan ook 
geen grond tot niet-goedkeuring van de be
grooting kan opleveren; clat voort Geel. Sta
ten niet l angs den weg van niet-goedkeuring 
van de begrooting zich mogen inlaten met de 
bezoldiging van de gemeentewerkl ieden, welk 
punt behoort tot het autonome bestuur van de 
gemeentehuishoucl ing; clat de Raad thans wil 
herstellen wat de werklieden sinds eenige ja
ren door de intrekking van den vacantietoe
slag en het verhaal van 5½ % pensioensbij
drage hebben gemist; dat de Raad in volko
men vrijheid het voorstel van Burgemeester 
en Wethouders kan beoordeelen en er over 
beslissen; 

0. clat Ged. Staten in hun rapport omtrent 
het beroepschri ft hebben betoogd dat de ge
meenteraad in zijne nadere memorie, welke , 
nu het eigenlijke beroepschrift de gronclen van 
het beroep niet aangeeft, als het eigenlijke 
beroepschrift moet worden aangemerkt, niet
ontvankelijk is, aangezien deze memorie na 
het verstrij ken van den beroepstermijn bij Ons 
is ingekomen; 

0. dienaangaande dat de voorziening tegen 
het besluit van Ged. Staten tot niet-goedkeu
ring van de gemeentebegrooting voor 1930 
tijdig bij Ons is gevraagd; 

dat geen wetsbepaling noch eenig rechtsbe
ginsel zich er tegen verzet om de gronden, 
waarop het beroep steunt, ook na het verstrij
ken van den beroepstermijn aan te geven of 
aan te vullen, mits uiterlijk ter openbarn ver
gadering van de Afdeeling van den Raad van 
State, voor de Geschillen van Bestuur, waarin 
over de zaak verslag worclt uitgebracht, en 
mits de aanvulling zich beperkt tot de punten, 
waaromtrent beroep loopt; 

dat dus de voormelcle memorie van den ge
meenteraad mede door Ons in overweging be
hoort te worden genomen; 

0. wat de hoofdzaak betreft, dat den ge-

meenteraad gereedelijk kan worden toegege
ven dat de bezoldiging van de gemeentewerk
lieden betreft de huishouding van de gemeente, 
waaromtrent het oordeel allereerst aan den 
gemeenteraad staat, maar dat de verpl ichting 
om de begrooting aan de goedkeuring van 
Geel. Staten te onderwerpen o. m . j uist strekt, 
om te verhoeclen, dat een gemeenteraad zijne 
huishouding zou behartigen op eene wijze, 
welke niet strookt met een richtig financieel 
beleid ; 

0. voorts, dat de bezoldiging van de ge
meente,rnrkl ieden te Leeuwarden n iet te laag 
is te achten, terwij l de kosten van levenson
derhoud eer een dalende clan een stijgende lijn 
vertoonen; 

dat het hetreft eene uitgave van rond 
f 35,000, welke niet maar voor een jaar ge
scheidt, maar krachtens haren aa rd jaal'lijks 
te rugkeert; 

dat tegen zoodanige uitgave, al thans bij de 
tegenwoordige terugloopende conjunctuur, 
waarvan ook niets is aan te ne1nen, dat de 
gemeente L eeuwarden haren nadeel igen in
vloed niet zal ondervinden uit een oogpunt 
van richtig financieel beleid bezwaar bestaat; 

dat mitsdien Geel . Staten terecht hunne 
goedkeuring aan de begrooting voor 1930 heh
hen onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonclen en verstaan: 

Het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenl anclsche Zaken en 

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

13 December 1930. KONINKLIJK BESLU TT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

Nu gebleken ;9 dat het raadzaam is, dat 
de aan te leggen centrale verwarming van 
gr::iotere capaciteit zal zijn dan de bestaan
de, behoort medewerking te worden ver
leend tot de gevraagde vernieuwing, voor
zoover de bestaande onderdeelen van de 
installatie terwille van de grootere capa
citeit der nieuwe inrichting door grootere 
vervangen dan we] verlengd of uitgebreid 
moeten worden. Het vervangen van de ra
diatoren en de leidingen, voorzoover z'ij 
tengevolge van het stukvriezen niet meer 
bruikbaar zijn. hoewel zij overigens bij de 
nieuwe grootere installatie gebezigd zouden 
kunnen worden, behoort te worden aan
gemerkt als kosten van instandhouding in 
den zin van art. 101. 

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

den Raad der gemeente Groenlo tegen het be
slu it van Geel. Staten van Gelderland van 10 
Juni 1930, n°. 188, waarbij, met vernietiging 
van het besluit van dien Raad van 28 Fe
bruari 1930, is bepaald, dat de door het 
Roomsch-Katholieke Kerkbestuur van den 
H eiligen Calixtus te Groenlo overeenkomstig 
arti kel 72 der Lager Onderwijswet 1920 ge
vraagde meclewerking voor eene uitbreiding 
en vernieuwing van de centrale verwarmings
installatie van de bijzondere school, Wijk A 
426, alclaar, alsnog moet worden verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestum, gehoord, advies van 
14 November 1930, n°. 622; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 10 
December 1930, n°. 16167, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 

0. dat de Raad der gemeente Groenlo bij 
besluit van 28 Februari 1930 afwijzend heeft 
beschikt op het verzoek van het Roomsch
Katholieke Kerkbestuur van den Heiligen 
Cal ixtus te Groen lo om ingevolge artikel 72 
<ler Lager Onde1·wijswet 1920 gelden besohik
baar te stellen voor uitbreiping en vernieu
wing der centrale verwarmingsinstallatie van 
de onder zijn bestuur staande Roomsch
Katholieke bijzondere school te Groenlo , Wijk 
A 426, uit overweging, dat uit een ingewon
nen rapport van een deskundige is gebleken, 
dat het bevriezen van den centrale verwar
mingsinstallatie niet had behoeven plaats te 
hebben als de gebruiker daaraan voldoende, 
<loch overigens normale verzorging had be
steed ; dat de verwarmingsinstallatie is stuk 
gevroren, doordat niet of althans niet voldoen
de en niet deskundi g is gestookt op de dagen, 
dat de school niet werd gebruikt en de ramen 
der school niet gesloten worden gehouden bij 
strenge vorst, en voorts, dat de central e ver
warmi ngsinstall atie door 1·eparatie nog we! 
hersteld kan worden en de kosten daarvan be
st reden cli enen te worclen uit de vergoeding, 
bedoeld in artikel 101 der Lager Onderwijs
wet 1920; 

clat, naclat het Schoolbestum bij Geel. Staten 
van Gelclerland in beroep was gekomen, <lit 
Coll ege bij beslui t van 10 Juni 1930 heeft be
s! ist, dat de medewerking alsnog behoort te 
worden verleend, claarbij overwegencle, dat, 
daargelaten de redenen waarom tot eene 
nieuwe verwarmingsinstallatie wordt overge
gaan, het hier betreft het vervangen van eene 
bestaande centrale verwarmingsinstallatie door 
een van grootere verwarmingscapaciteit; dat 
dit is aan te merken als een ,,verandering van 
inrichting", als bedoeld in artikel 72 der 
Lager Onclerwijswet 1920, zoodat, nu ook ove-
1·igens aan het bepaalde bij de wet is voldaan, 
door den Raad van Groenlo ten onrechte de 
gevraagde meclewerking is geweigerd; 

dat van dit besluit de Raad der gemeente 
Groenlo bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat het stukvriezen van de instal
latie een gevolg is van onzorgvuldige behan
del ing en verwaarloozing, terwijl de capaci
te it der insta llatie bij deskundige behandeling 
volcloende is te achten; dat op deze gronden 
de aanvraag geacht moet worden te strekken 
tot het doen van uitgaven, die de normale 
eischen aan het geven van lager onderwijs te 
stellen , overschrijden; 

0. dat op grond van het nader op verzoek 
van de Afdeeling van den Raad van State, 
voor de Geschillen van Bestuur, ingewonnen 
advies van den bouwkundig-inspecteur van 
het lager onderwijs moet worden aangenomen. 
dat het raadzaam is, dat de aan te leggen 
centrale verwarming _van grootere capaciteit 
is clan de- bestaande; 

dat onder deze omstandigheden niet kan · 
worclen gezegd, dat door dezen aanleg de 
normale eischen, aan eene verwarming van 
het schoolgebouw te stellen, worden over
schreden, terwijl deze aanleg als verandering 
van inrichting behoort te worclen aangemerkt, 

voor zoover de bestaande ketel , radiatoren of 
leidingen, terwille van de grootere capaciteit 
der inrichting, door grootere vervaHgen dan 
we! het getal radiatoren uitgebreid of de lei
dingen verlengd moeten worden; 

dat mitsdien in zooverre de kosten van de 
nieuwe installatie ingevolge artikel 72 der 
Lager Onderwijswet 1920 uit de gemeentekas. 
behooren te worden vergoed; 

dat echter het vervangen van de radiatorer1 
en de leidingen, voor zoover zij ten gevolge 
van het stukvriezen niet meer bruikbaar zijn, 
hoewel zij overigens bij de nieuwe grooteni, 
installatie gebezigd zouden kunnen worden,, 
behooren te worden aangemerkt a ls kosten 
van instandhouding, welke niet uit artikel 72, 
maar uit de in artikel 101 der wet bedoelde 
vergoeding behooren te worclen bestreden; 

Gezien de Lager Onclerwijswet 192(1; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bestreden besluit van Ged. Staten in 
<lien zin aan te vullen, clat de gevraagde
medewerking alleen wordt verleend, ~oor zoo
ver de bestaande onderdeelen van de instal
latie terwille van de grootere capaciteit der· 
nieuwe iniichting door grootere vervangen 
clan we! verlengd of uitgebreid moeten wor
den. 

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

15 Dece1nbe1· 1930. BESLUIT, houdende aan
wijzing van de Kliniek ,,Ockenburgh", te 
's-Gravenhage, staande onder bestuur van 
,,het Centraal bestuur der Vereeniging 
tot Christelijke verzorging van krankzin
nigen in Nederland", als eene inrich.ting. 
die niet als gesticht voor krankzinnigen 
wordt beschouwd, ook wanneer daarin. 
meer dan twee krankzinnigen worden ver
p leegd. S . 473. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 11 December 1930, Afdeeling 
Armwezen, n°, 3676; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats
blad n° . 96), laatstelijk gewijzigd bij de Wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275); 

Hebben goeclgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art, 1. De kliniek ,,Ockenburg" , te 's-Gra-. 

venhage, gelegen aan den Monsterschen weg 
in de voo1malige gemeente Loosduinen, tot 
stand gebracht overeenkomstig de do.or het. 
Bestuur overgelegde teekeningen en daarbij; 
gegeven beschrijving, wordt onder de voor
waarden, vermelcl in de volgende artikelen, 
a\rngewezen als eene inrichting, die niet als 
gesticht voor krankzinnigen wordt beschouwd, 
ook wanneer daarin meer dan twee krankzin
nigen worden verpleegd. 

Wij behouden Ons voor deze voorwaarden, 
wanneer <lit noodig blij kt, aan te vullen of 
te wijzigen. 

2. In de inrichtjng mogen niet meer dan 
54 mannen en 53 vrouwen verple-egd worden. 

3. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw wor
den op het terrein van de inrichting geen op
stall en opgericht, tenzij overeenkomstig de, 
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teekeningen en beschrijving, bedoeld in art. 
1, en wordt niet aan derden de beschikking 
over een ig dee! van dit terre in gegeven. 

4. Zonder toestemming van Onzen i\1inister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw wor
den in de gebouwen, de riolee,·ing en verdere 
inrichtingen op het terrein van de inrichting, 
zoomede in de omheining van de tu inen, geen 
verander ingen aangeb1·acht, wel ke ten gevolge 
zouden hebben, dat de im·ichting n iet meer 
geheel overeenstemt met de teekeningen en 
beschrijving, bedoeld in a r t ikel 1. 

5. In elk voor meer dan een ver pleegde 
bestemd slaa pvertrek wordt op een duidelijk 
z ichtbare plaats aangegeven het aan ta l per
sonen, waarvoor het vertrek bestemd is. 

6. Van elke opneming, ontslag of overlij 
den van een verpleegde wordt binnen twee 
weken eene schr iftelijke kennisgeving gezon
<len aan den inspecteur, die door Onzen Mi
niste r van Binnenlandsche Za ken en L and
bouw is belast met het toez icht op de Kl iniek 
,,Ockenburgh". 

7. De voorzien ing in den geneeskundigen 
dienst geschiedt ten genoegen van Onzen Mi
ni ste r van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw. 

8. 1. Tot de inrichting wordt te a li en t ijde 
vrij en toegang ve,leend aan den inspecteur, 
belast met het toez icht op de Kl iniek ,,Ocken
burg". 

2. H et bestuur, de geneesku ndigen, ver
bonden aan de inrichting, benevens he t overige 
a ldaar werkzame personeel , geven den in
-specteur de door hem verlangde inl ichtingen. 

3. De geneeskundigen, verbonden aan de 
inrichting, maken regelmatig ten aanzi en van 
-de verpleegden, aan hunne behandel ing toe
vertrouwd, nauwkeurige aanteekeningen, wel
ke een duidelijk beeld geven van de voorge
-schiedenis, zoomede van den toestand van de 
verpleegden in lichamelijk, geestelijk en maat
-schappelijk opzicht , van de wijzig ingen, welke 
-dezen toestand ondergaat, van bijzondere voor-
va ll en en van hetgeen in het belang der ver
pleegden wordt gedaan; uit deze aanteeke
ningen moet voo rts nu en dan blijken of voort-
2etting van de verpleging in de inrichting 
nog noodzakelijk of wenschelijk is. Zij worden 
na het ontslag of overlijden van den verpleeg
de zorgvuldig hewaard gedurende een door 
-Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw te bepalen termijn. V an deze aan 
teekeningen wordt aan den inspecteur op zijn 
rnrlangen inzage gegeven. 

4. Het is verboden de verpleegden te be
lernrne ren zich schrif tel ijk te wenden tot ,b 
hoofdcn der Departernenten van algerneen 
bestuur, tot den inspecteur en tot den off icier 
van Justi t ie. 

5. Een verpl eegde wordt ontslagen: 
a. op eigen verzoek of op dat van een der 

ouders of van den voogd, ingeva l de ver
pl eegde staat onder ouderlijke macht of voog
dij ; 

b. op schriftelijke verklaring van den ge
neeskundi ge, of zoo er meer zijn , van den 
eersten geneeskundige, dat ·zijne verpleging in 
de inrichting niet !anger noodzakelijk of wen
,schelijk is; 

c. op verlangen van den inspecteur; 
6. In acht worden genornen de nadere voor-

schr iften, welke door Onzen Ministe1· van Bin
nen landsche Zaken en Landbouw ten aanzien 
van het bepaalde in dit artikel mochten wor 
den gegeven. 

9. H et bestuur draagt zorg, dat een af
schrift van d it besluit en van de Ministerieele 
beschikkingen , bedoold in de art ikelen 3, 4 , 
7 en 8, zoomede eene copie van de teekeningen 
en beschrijving, bedoeld in artikel 1, aanwe
zig zij n in de inrichting, en .daai· den inspec
teu r te ali en tijde op verlangen ter inzage 
worden voorgelegd. 

Onze i\1: inister van Binnenlandsche Zaken en 
L a ndbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den 15den December 1930. 
WILHELMINA. 

D e Jlbnister van Staal, 
Minister ••an B-inn en lctnduh.e Z aken 

, n Landbou,c, 
R u y s cl e B e e r e 11 b r o u c k. 

( Uitgeg. 30 D ecember 1930.) 

15 Dece111 ber 1930. BESLUIT tot wijziging 
van Ons besluit van den 2den September 
1919 (Staatsblad n°. 551), tot vaststelling 
van den algemeenen maatregel van be
stuur, bedoeld in arti kel 3 der A rch ief
wet 1918 (Staatsblad n° . 378} , zooals dat 
is gewijzigd bij Ons beslui t va n den 9den 
N ovember 1921 (Staatsblad n°. 1161). 
s. 474. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordrach t van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 23 
October 1930, 11°. 65323, Afdeeling K unsten 
en Wetenschappen ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ge
bleken in Ons besluit van 2 September 1919 
(Staatsblad 11°. 551 ), gewijzigd bij Ons be
sluit van 9 November 1921 (Staatsblad n9. 
1161 }, eenige wijzigingen en aanvullingen aan 
te brengen; 

Den Raad van State gehoord, a dvies van 2 
December 1930 , n°. 24 ; 

Gelet op het nader rapport van onzen Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap. 
pen van 11 December 1930, n°. 7349, a fdee-
1 ing Kuns ten en Wetenschappen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt: 
I. In artikel 2 van Ons voornoemd besluit 

worden achter het woord ,,gevolg" ingevoegd 
de woorden : aan eene universiteit, bedoeld in 
de a rtikelen 70 en 184 der hooger-onderwijs
wet; achter het woord ,,rechtsgeleerdheid" 
wordt het woord ,,of" vervangen door een 
komma, terwijl na het woord ,,wijsbegeerte" 
worden ingevoegd de woorden: of in die der 
godgeleerdheid. 

II. Artikel 4 wordt gelezen als volgt : 
T enminste eenmaal 's jaars wordt, volgens 

nader door Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen te stellen regelen, 
.gelegenheid gegeven examen af te leggen in 
de volgende vakken: 

a. archiv istiek; 
b. palaeographie; 
c. diplomatiek; 
cl. historische chronologie ; 
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e. kennis van de rechterlijke organisatie 

in ons vaderland voor 1795; 
/. kennis van de vaderlandsche staatsinstel-

1 ingen in vroeger tijd; 
g. kenni van de middeleeuwsche kerkelijke 

in tellingen. 
Aan hen, die voor dat examen slagen, w01·dt 

daarvan een diploma uitgereikt. 
III. In artikel 5 wordt in plaats van 

,,archiveconomie' ' gelezen: archivistiek. 
IV. In artikel 9 worden achter het woord 

,,gevolg" ingevoegd de woorden: aan eene 
universiteit, bedoeld in de artikelen 70 en 
184 der hooger-onderwijswet; achter het woord 
,, recbtsgeleerdheid" wordt het woord ,,of" 
vervangen door een komma en worden ach
ter het woord ,,wijsbegeerte" ingevoegd de 
woorden: of in die der godgeleerdheid. 

Ooze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
,vetenscbappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in bet Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 15den December 1930. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J . T e r p s t r a. 
(Uitgeg. 31 December 1930.) 

15 D ecemb er 1930. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 21 Novem
ber 1919 (Staa.tsblad n°. 761), houdende 
aanwijzing van de loonklassen, waartoe de 
verschillende groepen van arbeiders voor 
de toepassing van de Invaliditeitswet be
hooren , zooals dat besluit is gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 24 April 1930 
(Staatsblacl n°. 146) . S. 475 . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Ministe1· van 

A1·beid, Handel en Nijverheid van 10 Decem
ber 1930, n° . 4004, Afdeeling Arbeidersver
zekering ; 

Gezien de artikelen 61 , eerste, tweede en 
derde lid , 63, tweede lid, en 65, eerste lid, 
der Inv a l iditeitswet; 

Gehoord de Raden van Arbeid; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te wijzigen Ons besluit van 21 November 
1919, Staatsblad n°. 761, gewijzigd bij dat 
van 24 April 1930, Staatsblad n°. 146 en te 
bepalen als volgt: 

Art. 1. In artikel 2, onder II B, van Ons 
vorenaangehaald gewijzigd besluit van 21 No
vember 1919, Staatsblad n°. 761 , vervallen de 
woorden: ,,boeken (het binden en linieeren 
van); cai·tonnages (het vervaardigen van);". 

In dat artikel , onder III B, wordt na: ,,be
zems, boenders, borstels, borstelhout, kwasten 
of penseelen (het vervaardigen van)" inge
voegd: ,,boeken (bet binden en linieeren 
van)" en na: ,,capsules (het vervaardigen 
van)" ingevoegd: ,,cartonnages (het vervaar
digen van)". 

2. Dit beslu.it treedt in werking met ingang 
van den derden Zondag na dagteekening van 
bet Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij -

19:lO. 

verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den 15den December 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van 1!?-beid, Handel en Nijve,·heid, 
T . J . Ve ,. s c h u u r. 

( Uitgeg. 30 December 1930.) 

15 December 1930. KONINKLIJK BESLUIT: 
(Gemeentewet Art. 207.) 

De vraag of de Raad tereC'bt de wedde 
van een gemeentegeneesheer heeft ver
laagd behoort langs den weg van art. 34 
der Armenwet beantwoordjng te vinden 
en met ter gelegenheid van de begrooting. 
Geel. Staten hebben derhalve ten onrechte 
op grond van bezwaren tegen bedoelde 
verlaging goedkeuring aan de begrooting 
onthouden. 

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

den Raad der gemeente Willemstad tegen het 
bes! uit van Ged. Staten van Noord-Brabant 
van 14 Mei 1930, G. n°. 268, 3e afdeeling, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan de be
grnoting dier gemeente voor het dienstjaar 
1930; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gesch ill en van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 17 September 1930 n°. 588 en 5 November 
1930 n°. 588/140 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Bi11nenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 11 December 1930 n°. 15435, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

0. dat Geel . Staten van oord-13.-abant bij 
hun besluit van 14 Mei 1930 G. n°. 268, IIIde 
Afdeeling, aan de begrooting voor den dienst 
van 1930 der gemeente Willemstad hunne 
goedkeur ing hebben onthouden, uit overwe
ging, dat op post munmer 142 dier begroo
ting: ,,belooning van docto ,· n, heelmeeste rs, 
vroedmeesters, vroedvrouwen enz." is uitge
trokken voor de jaarwedcle van den genees
heer, belast met de armenpraktijk, een be
drag van f 1000; clat de regel ing van deze 
bezoldiging berust op 's .Raads besluit van 23 
October 1929, waarbij werd besloten ,,de jaar
wedde van den gerneente-genee hee1 J. M . 
van Rossum, vastgesteld bij Raadsbesluit cl.cl. 
30 October 1928 11°. 419, met i ngang van 1 
Januari 1930 te verminderen met f 500 en al
zoo nader vast te stell en op f 1000" ; dat ten 
aanzien van de vorenaangehaalde regeling 
niet is nageleefd het bepaalde in artikel 34, 
2e lid der Armenwet en 1.,rtikel 14 de1· Gezond
he idswet; dat de Raad der gemeento Willem
stad, ondanks verzoek hunnerzijds, weiger
achtig is gebleven, om de bezoldiging van den 
geneesheer, belast met de armenpraktijk, te 
regelen met inachtneming van de bovenaange
haalde wettelijke voorschriften; dat de be, 
trokken Inspecteur van de Volksgezondheid, 
door hen omtrent het vorenaangehaalde raads
hesluit gehoord, o. m. mededeelt, dat hij geen 
enkele reden aamyezig acht tot verlaging van 
de jaanvedde van den gemeente-geneesheer, 
verm its zijne werkzaamheden niet zijn gewij
zigd en eene algemeene verlaging van de 

60 
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jaarwedden der gemeente-ambtenaren van 
Willemstad niet heeft plaats gehad; dat ook 
naar hunne meening - gegrond op de mede
deelingen, door het Gemeentebestuur van 
\Vill emstad en door den betrokken geneesheer 
verstrekt bij verhoor door eene Commissie uit 
hun College - geene hijzondere omstandig
heden aanw.:izig zijn, welke verlaging van de 
jaarwedde van den gemeente-geneesheer, be
last met de armenpraktijk, rechtvaardigen, 

· en zu lk eene verlaging in strijd zou zijn met 
de billijkheid ; 

dat van dit besluit de Raad der gemeente 
Will emstad bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat de Gemeenteraad de be- 1 

voegdheicl tot verl aging uitdrukkelijk heeft 
voorbehouden bij zijn besluit dd. 30 October 
1928 n°. 419, waarbij werd benoemd ,,tot 
Gemeente-geneesheer, belast met de armen
praktijk, de heer Jacobus Marinus van Ros
sum, geboren te Amsterdam den 6clen Mei 
1895, wonende alhier, zulks voor .den tijd van 
clrie jaren, ingaancle 1 Januari 1929, onder 
Yastge tel de of nacler vast te stell en instruc
tie en op eene jaarweclde van f 1500, met 
clien verstancle, dat cleze jaarweclde zal worden 
herzien: le. zoodra Dr. Heller, alhier, zijn 
praktijk neerlegt, ter beoorcleeling van den 
Raad; 2e. indien van gemeentewege aan te 
wenden pogingen tot aanstelling van eene 
vroeclvrouw-wijkverpleegster niet mochten sla
gen, ter beoordeeling van den Raad"; dat 
de geneesheer Heller in September 1929 den 

0-jarigen leeftijcl heeft bereikt en het aan
tal van <liens patienten tot nog slechts enkelen 
is beperkt, zoodat de Raad oordeelde, dat 
Dr. Heller zijn praktijk had neergelegd, ter
wijl ook de vacature van vroedvrouw in de 
gemeente niet werd aangevuld; dat de ap
pellant clerhal ve ten voile de bevoegdheid 
had, met ingang van 1 Januari 1930 tot ver
laging van het salaris van den Armenarts 
over te gaan; dat de gemeente-geneesheer v66r 
het aanvaarden van zijne herbenoeming met 
de gemaakte restrictie bekend was, zonder dat 
hij daartegen bezwaren heeft kenbaar ge
maakt; dat de betrekking van gemeente
geneesheer, belast met de armenpraktijk, v66r 
het in functie treden van Dr. J. M . van Ros
sum, werd beloond m"et een beclrag van f 1000, 
waarvan nog f 400 moest worden afgestaan 
aan de gemeente-vroedvrouw, zooclat de zui 
vere jaarwedde slechts f 600 bedroeg, dat het 
toegelegde bedrag we! steed als jaarwedde 
wordt bestempeld, doch geenszins als zoodanig 
moet worden beschouwd, wijl het aanta l arm
lastige patienten, dat de gemeente-geneesheer 
grntis heeft te behandelen, als regel zeker 
hi ijft beneden tien; dat het hem toegelegde 
bedrag meer moet worden aangemerkt als 
eene standplaatstoelage; 

0. clat a rtikel 14 der Gezondheidswet be
paalt, dat de besluiten van de gemeenteraclen 
betreffende Vo] ksgezondheid niet worden vast
gesteld, aangevuld, gewijzigd of ingetrokken, 
clan nadat de Gezondheidscommissie, voor de 
gemeente ingesteld, is gehoord; 

dat blijkens de geschiedeni deze bepaling 
lechts beoogt de gezondheidscomm issies te 

hooren omtrent zaken, we] ke rechtstreeks de 
Volksgezonclheid betreffen; 

clat het besluit van den Gemeenteraad van 
Willemstad om de wedde van den gemeente
geneesheer met f 500 te verlagen niet recht

. stree1.--s de Volksgezondheid betreft en hier
omtrent m(tsdien de Gezondheidscommis ie 
niet behoefde te worden gehoord; 

dat de rechtsgeldigheid van dit besluit ook 
uiet kan worclen bestreden met een beroep op 
de omstandigheid, clat nog niet ingevolge ar
tikel 34, lid 2, der Armenwet een afschrift 
claarvan is gezonden aan den Inspecteur, daar 
een eventueel verzuim van Burgemeester en 
Wethouders in dezen aan de rechtskracht van 
het raadsbesluit niet in den weg kan staan; 

dat de vraag of de Raad terecht d e wedde 
van den gemeente-geneesheer heeft verlaagd 
la ngs den weg van artikel 34 der Armenwet 
beantwoording behoort te vinclen en niet ter 
gelegenheid van de beg rooting; 

dat mitsdien Geel. Staten ten onrechte op de 
aangegeven gronden goedkeuring aan de be
grooti ng hebben onthouclen; 

Gezien de Gezonclhei"dswet, de Armenwet en 
de Gemeentewet; 

Hebben goeclgevonden en verstaan: 
met vernietigipg van het bestreden besluit 

van Ged. Staten van Noord-Brabant alsnog 
goedkeuring te verleenen aan de begrooting 
der gemeente Willemstad voor het dienstjaar 
1930. 

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

17 Dece mb e,· 1930. BESLUIT tot w1Jz1g111g 
van het Consumptieijs-besluit (Staatsblatl, 
1929, n°. 321). S . 476. 

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

Arbeid, H a ndel en Nijverheid van 4 Novem
ber 1930, n°. 1285 D ., Afcleeling Vol ksge
zonclheid; 

Gelet op het Consumptieijs-besluit (Staats
blad 1929, n°. 321), gewijzigd bij Ons besluit 
van 22 Maart 1930 (Staatsblad n°, 107); 

Gezien het aclvies der Commissie, bedoeld 
in artikel 17 der Warenwet 1919 (Staatsblad 
n°. 581) ; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
2 December 1930, n°. 30); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
Minister van Arbeid, Handel en ijverheid 
van 11 December 1930, n°. 1474 D., Afdeeling 
Volksgezondheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in het Consumptieijs-hesluit (Staatsblad 1929, 

n°. 321) de navolgende wijzigingen aan te 
brengen: 

Art. I. De eerste zin van de eerste alinea 
van arti kel 5 wordt gelezen als volgt : 

,,1. De bussen of andere voorwerpen, waar
i n de waren, in de artikelen 1, 2 en/of 4 be
doeld, zich bevinden of de deksels daarvan 
moeten tijclens het vervoer of het in voorraad 
houden aan de buitenzijde als opschri ft dra
gen den naam, waarmede die waren volge_ns 
clit besluit moeten worden aangeduid." 

Art. II. Artikel 6 wordt gelezen als volgt: 
,,A rt. 6. De bereiding van de waren in <le 

artikelen 1, 2 of 4 bedoeld, mag uitsluitend 
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geschieden in ruimten, welke voldoen aan de 
volgende eischen: 

a. zij moeten elk eene oppervlakte hebben 
van tenmiuste 8 M2.; 

b. zij moeten voorzien zijn van eene stof
dichte zoldering, van wanden, welke - met 
u'itzondering van deuren en ramen - van 
~teen zijn en gewit of bedekt met eenige stof 
bestand tegen afwasschen met warm zeepwater 
of warm soda water ; 

c. zij moeten voorzien zijn van deugdelijke, 
e ffen vloeren; 

d. zij mogen niet in open verbinding staan 
met privaten , urinoirs, beernutten of mest
vaalten en geen deuren hebben, welke on
middellijk toegang verleenen tot privaten of 
urinoirs; 

e. zij mogen niet als woon-, slaap-, zieken
kamer, gang of portaal warden gebruikt en 
moeten van zoodanige ruimten deugdelijk zijn 
gescheiden ; 

/. zij mogen n iet als keuken warden ge
bmikt, tenzij wordt aangetoond, dat deze is 
de bedrijfskeuken van een restaura nt, lunch
room, koffiehuis of van een kok of banket
bakker en uitsluitend als zoodanig wordt ge
bruikt; 

g. zij mogen van 15 Maart tot 15 October 
voor geen ander doe] gebruikt warden dan 
voor de bereiding, de behandeling en het in 
voorraad houden van consumptieijs, tenzij zij 
zijn bedrijfskeuken van een restaurant, lunch
room of koffiehuis of werkplaats van een kok 
of banketbakker. 

Door of namens den burgemeester der ge
meente , waarin de ruimte ligt, wordt van de
zen e isch ontheffing verleend aan den melk
verkooper, wiens bedrijfslokalen voldoen aan 
a rtikel 32, lid 2, 1°., 3°. , -t 0

., 5°. en 6°. van 
het Melkbesluit (Staatsblad 1929, n°. 43); 

h. zij moeten eene inrichting hebben, waar
in het consumptieijs moet warden bewaard op 
een temperatuur beneden 0° C. ; deze inrich
ting mag ook in eene andere ruimte van het 
perceel, waarin de bereidplaats zich bevindt, 
aanwezig zijn. 

Van dezen eisch zijn uitgezonderd de ruim
ten, waarvan wordt aangetoond, dat zij in 
gebruik zijn bij consumptieijsbereiders, die 
consumptieijs uitsluitend afleveren ten huize 
van verbruikers ; 

i. zij moeten zijn voorzien van eene ge
reede waschgelegenheid met zeep en hand
doek · 

k. 'zij moeten voldoende geventileerd kun
nen warden en zich bevinden in een perceel, 
waarin aanwez ig is een middel van water
voorziening, dat deugdelijk water in voldoen
de hoeveelheid oplevert en waarin niet aan- 
wezig is een middel van watervoorziening, dat 
ondeugdelijk water oplevert; 

l. zij moeten in zindelijken staat verkeeren 
en mogen geen voorwerpen bevatten, die niet 
in zindelijken staat verkeeren." 

Art. III. Artikel 7 wordt gelezen a ls volgt: 
,,Art. 7. 1. Het vervoer, de behandeling of 

het in voorraad houden van de waren in de 
artikel en 1, 2 of 4 bedoeld, mogen uitslui
tend plaats hebben, indien voldaan wordt aan 
de volgende eischen : 

a. de bereiding dier warnn moet geschie
den of gesch ied zijn in eene ruimte, die vol
doet aan de eischen in artikel 6 genoemd; 

b. op eerste vordering moet aan de ambte
naren belast met de handhaving der Waren
wet (Staatsblad 1919, n° . 581} warden ver
toond eene geldige verklaring ten name van 
hem, die bet consumptieijs bereidt of bereid 
heeft, a fgegeven door of namens den burge-
111 eester der gemeente, waarin de onder a be
doelde ruimte gelegen is, waaruit blijkt, dat 
deze ruimte voldoet aan de eischen in artikel 
6 genoemd. De hierbedoelde verklaring is 
slechts geldig, zoolang zij niet door of namem 
bedoelden burgemeester bij een aan den be
langhebbende ge1·icht aangeteekend schrijven 
is ingetrokken. 

2. H et vervoer, de behandeling of het in 
voorraad houden van de waren in de a rtikelen 
1, 2 of 4 bedoeld, mag door hem, die niet is 
houder of in dienstbetrekking bij een houder 
van de verklaring in het eerste lid van artikel 
7 bedoeld, uitsluitend geschieden, zoo hij in 
het bezit is van een geldig schriftelijk bcwijs 
te zijnen name afgegeven door of namens dun 
burgemeester zijner gemeente, waaruit blijkt, 
dat hij consumptieijs uitsluitend betrekt van 
een met name genoeinden bereider, in het 
bez it van de in het vorige lid bedoelde ver-
klaring. · 

3. Het bewijs wordt slechts afgegeven als 
het consumptieijs uitsluitend in voorraad 
wordt gehouden of vervoerd in eene verpak
king, ten hoogste 100 gram inhoudende en 
voorzien van eene aanduiding, waaruit blijkt, 
wie de bereider van het consumptieijs is. H et 
bewijs is geldig, zoolang het niet door of na
mens den burgemeester, die het afgegeven 
heeft, bij een aan den belanghebbende gericht 
aangeteekend schrijven, is ingetrokken. 

4. De burgemeester geeft geen verklaring 
of bewijs af dan na ingewonnen advies van 
den directeur van den Keuringsdienst, waar
toe zijne gemeente behoort en geeft van de af
gegeven verklaringen of bewijzen zoo spoedig 
mogelijk schriftelijk kennis aan <lien direc
teur." 

Art. IV. Artikel 8 wordt gelezen a ls volgt: 
,,A,·t. 8. Behoudens hetgeen te dien aanzien 

is bepaald in het Algemeen Besluit (Waren
wet), Staatsblad 1925, n°. 262, mag de be
i-eiding, het vervoer, de behandeling of het 
in voorraad houden van de waren in dit be
sluit bedoeld slechts plaats vinden door per
sonen, die tijdens hunne bedrijfswerkzaamhe
den steeds zindelijk gekleed zijn en reine han
den hebben. 

Art. V. Artikel 9 wordt gelezen als volgt: 
,,Art. 9. De in de artikelen 1, 2 of 4 be

doelde waren mogen niet warden vervoerd 
met of ten verkoop voorhanden zijn op een 
vaar- of voertuig of rijwiel , dat: 

1 °. niet voorzien is van een duurzaam, dui
clelijk leesbaar en zichtbaar opschrift, in druk
letters van ten minste 3 c.M. hoogte, aan
gevende den naam, de voorletters en de woon
plaats (gemeente en straat) van hem, aan 
wien de verklaring, bedoeld in artikel 7, eer
ste lid, of het bewijs, bedoeld in artikel 7, 
tweede lid , is afgegeven; andere geslachts
namen mogen - onverminderd het dienaan-
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gaa11de bij de Trekhondenwet bepaalde - op 
het vaar- of voertuig of rijwiel niet voorko-
1nen. 

2°. zoo daarop roomijs niet aanwezig is, 
·voorzien is van het woord ,, room" of van ecn 
samengesteld woord, waarvan dat woord dee! 
uitmaakt." 

Art. VI. In de Methodon van Onderzoek 
wordt aan de ,,Lijst van Voedingsbodems" 
onder: ,,Zure bouillon" toegevoegd eene 
nieuwe alinea, luidende: 

,,Ook mag gebruikt worden de zure bouillon. 
aangegeven in de bijlage, behoorende bij het 
Melkbesluit (Staatsblad 1929, n°. 43) onder 
het hoofdstuk ,,Lijst van Voedingsbodems.". 

Art. VII. Dit besluit treedt in werking 1 
J anuari 1931. 

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

Het Loo, den 17den December 1930. 
WILHELMINA. 

De ilfinister van A,·beid, Handel en Nij-i-el'heid, 
T. J. Ve,. s c h u u r. 

( Uitgeg._ 22 Decem be,· 1930.) 

17 December 1930. KONI IBLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 194a.) 

T egen een besluit, van Ged. Staten tot 
onthouding van goedkeuring aa.n een ra.ads
besluit,, wa.a.rbij een bouwcrediet is ver
lend, staa.t geen beroep op de Kroon open. 
Bepaa.ldelijk kan <lit reoht van beroep niet 
worclen ontleend aan art. 200 j0 • art. 194a, 
aangezien laatstgemeld wetsvoorschrift met 
het aangaan van geldleeningen kennelijk 
a lleen bedoelt het in leen opnemen van 
geld ten !aste van de gemeente. 

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

den Raad der gemeente Amhem tegen het 
besluit van Ged. Staten van Gelderland van 
4 Juni 1930, N°. 164, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan een raadsbesluit tot uitgifte 
van grond in erfpacht en tot toekenning van 
een bou,rnrediet aan de Centrale Woning
stichting aldaar; 

Den Raad van State, Afdee li11g voo1· de 
Gesch ill en van Bestuur, gehoord, advies van 
19 November 1930, N°. 754 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid , Handel en Nijverheid van 5 December 
1930, N°. 8555 M/P.A. , Afd. Volksgezond
heid, en van Onzen Minister van Staat, Minis .. 
ter van Binncnlandsche Zaken en Landbouw, 
van 13 December 1930, N°. 15959, afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur: 

0. dat de Raad der gemeente Amhem bij 
besluit van 17 Maart 1930, N°. 2105, Burgo
meester en \Vethouders heeft gemachtigd: 

a. aan de Centrale \Voning tichting, geves
tigd te Arnhem, onder een aantal voorwaarden 

' in erfpacht uit te geven een tweetal terreinen, 
ter gezamenlij ke grootte van ongeveer 2443 
12 tegen een cauon van f 1.05 per M2 en 

per jaar; 
b. aan de Centrale Woningstichting voor

noemd ten behoeve van den bouw van een 

complex middenstaudswoningen met winkels 
op de in erfpacht uitgegeven terreinen, ter 
leen te ve1·strekken een bouwcrediet van ten 
hoogste f 192,000 tegen eene rente van 5 % ; 

dat Ged. Staten bij besluit van 4 Juni 1930, 
N°. 164, aan dit rand besluit hunne goedkeu
ring hebben onthouden, daarbij overwegende, 
dat het onderwerpelijke raadsbesluit de strek
king heeft om de Centrale Woningstichting te 
Arnhem m de gelegenheid te stellen om een 
complex middenstand woningen met winkels 
te doen bouwen; clat de gemeente door wo
ningen te bouwen voor den prijs van grond 
en bouw, a ls in het rnadsbes luit genoemd, de 
grens overschrijcl t van het te1Tein, waarop 
voor de gemeente een tank inzake woningvoor
ziening is weggelegd; dat toch e,·entueel ge
gadigden kunnen geacht worden voldoenden 
welstand te hebben, dat zij ook zonder over
heidssteun tot den bouw van zoodanige wo
ningen in staat zijn; dat mitsclien de bouw 
van woningen als bovenbecloelcl aan het par
ticul ier initiatief behoort te worden overge
laten; 

dat van dit be luit de gemeenternad bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat z. i. 
geen onveranderl ij ke maatstaf bestaat bij de 
beantwoorcling van de vraag, of voor de over
heid een taak inzake woningvoorziening is 
weggelegd; clat, wat in de eene gemeente on
noodige steunverleening zou beteekenen, cli t 
niet is in eene andere gemeente; dat, wat de 
een noemt eenvoudige middenstandswoningen, 
de antler zal beschouwen als betere arbeiders
woningen; 

dat, of steun van gemeentewege geoorloofd 
is, uitsluitend afhangt van de vraag, of aa11 
de wouingen, waarvoor een beroep op de ge
meente wordt gedaan, behoefte bestaa t, omda t 
het particuliere i11itiatief zich afzijdig houdt ; 
dat te Arnhem in zeer onvolcloencle mate wordt 
voorzien in den bouw van woningen van f 300 
tot ongeveer f 500 huur per jaar; dat de aan
vrage van de Centrale '\'oningst ichting om 
beschikkiug over het onderhavige terrein om 
verschillencle redenen het gemeentebestuur wel
gevallig was ; dat in de eerste plaats daarcloor 
de gelegenheid werd geopend, <lit terrein 
dienstbaar te maken aan de voorziening in de 
behoefte aan woningen voor lagere ambtena
ren of voor kleiue midclenstanders , en ten 
tweede, dat eindelijk eene oplossing zou wor
den gevonden voor de bebouwing van het be
doelde terrein; dat wegens de I igging van 
een naburig schoolgebouw, clat aan zeer hooge 
eischen van architectuur voldoet en dat 
eenigen tijd geleden nog gold voor een model 

, van schoolbouw, de bebouwing van <lit terrein 
meer clan gewone zorg eisch t; dat , de eerste 
eisch is, dat het uitzicht op het schoolgebouw 
door de op het terrein te bouwcn perceelen 
niet vol komen verloren gaat; dat bij het ont
werpen van een plan dus voortclurend met de 
aanwezigheid van het schoolgebouw rekcning 

, moet worden gehouclen; dat daarom de uit
gifte van het terrein in perneelen aan onder
scheidene erfpachte r op bezwaren stuitte, daar 
gelijkvormige bebouwing een eerste vereischte 
was om een goed geheel tot stand te brengen, 
zouclen de belangen van het fraaie schoolge
bouw met i11 het gedraug komen ; clat de 
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woninghuren met uitzondering van de winkels 
zull en varieeren van f 400 tot f 500; dat voor 
eene juiste beoordeeling van deze huurprijzen 
het hem van be l ang schijnt er op te wijzen, 
dat de woningen zullen komen te l iggen aan 
een te verbreeden weg, welke wegens den uit
leg van de gemeente naar het Noorcien hoe 
]anger hoe meer beteekenis verkrijgt a ls hoofd
verkeersweg; dat juist wegens de I igg ing va11 
het terrein aan een hoofdader van het verkeer 
de Cen trale Won ingstichting in de gelegen
heid was, winkels in haar plan op te nemen, 
hetgeen aan de r entabilite it van het pl an ten 
goede komt en ui t een oogpunt van stedebouw 
valt te ]oven ; dat bovendien het bouwterrein 
in quaestie in de onmi ddellijke nabijheid van 
het centrum der stad ligt; dat e r dus reke
ning mede moet warden gehouden, dat bij de 
huurprijzen niet nog eens moet warden opge
teld de som, welke aan tramgeld moet war
den besteed, zooals met betrekking tot a ndere 
voor bebouwing in aanmerking komende ter
reinen wel het geval is, omdat deze op g rooten 
afstand van de e igenlijke stad verwijderd zijn ; 

dat deze oploss ing ui t stedebouwkundig oog
punt zeer is toe te juichen en zij het belang 
der volkshuisvesting in hooge mate cli ent; 

0 . da t geen wetsbepaling is aan te wijzen, 
krachtens welke tegen het bestreden bes I uit 
van Ged. Staten, voor zoover dit strekt tot 
onthouding van goedkeuring aan het gedeel te 
van bet raadsbesl uit, waarbij een bouwcrediet 
wordt verleend, beroep op Ons zou openstaan ; 

dat bepaal delij k aan art. 200 juncto art. 194 
onder a der Gemeentewet geen recht van be
roep ten deze kan warden ontleend, aangez ien 
laatstgemeld wetsvoorschrift met het aangaan 
van geldleeningen kennelijk alleen bedoelt het 
in leen opnemen van geld ten laste van de 
gemeente ; 

dat dus de appellant niet-ontvankelijk in 
zijn beroep te dezen opzichte moet warden ver
klaard; 

0 . voorts, dat geen aanlei ding bestaat, a ls
nog goedkeuring te verleenen aan het raads
besluit, voor zoover het strekt tot het uitgeven 
van terrein in edpacht; 

dat namelijk de uitgifte in edpacht inge
volge de nadere bepalingen, wel ke in het 
raadsbeslui t zijn gesteld, zoude ingaan op den 
eersten dag van de maand, volgende op die, 
waarop de verstrekking van het bouwcrediet 
zal zijn goedgekeurd, en die goedkeuring door 
Geel. Staten is geweigerd, zo11der dat daar
tegen hoogere voorziening mogelijk is, zoodat 
het raadsbesl ui t, voor zoover het strekt tot de 
erfpachtsu itgifte, alreeds hierom rechtsgevolg 
zal missen ; 

Gezien de Gemeentewet en de ,voningwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

I. den appell ant niet-ontvankelijk te ,•erkl a
ren in zijn bernep, voor zoover dit is gericht 
tegen de onthouding van goedkeur ing aan het 
gedeel te van het raadsbeslui t, dat betrekking 
heeft op de verstrekking van het bouwcrediet; 

II. het beroep, voor zoover di t is gericht 
tegen de onthouding van goedkeuring aan het 
ge<leelte van het raadsbesluit, dat betrekking 
heeft op de erfpachtsuitgifte, ongegrond te 
verklaren. 

Onze Ministe r van Arbeid , H a ndel en Nij -
verheid is belast, enz. (A. B.) 

17 December 1930. BESCHIKKING van den 
Hoogen R aad der Nederlanden. 

Wegenbelasting in de gemeente Katwijk. - Artt. 
242c en 265b der Gemeentewet. 

Een perceel, dat op een afst and van 185 
meter van een openbare11 weg is gelegen, 
kan, wanneer niets anders vast staat dan 
bet bestaan van clezen afstand en het feit 
dat het p erceel met den openbaren wea 
v?r bonden i E:i doo r een nie t openbaren ,veg~ 
n1et ~eacht warden in de onmiddell.ijke na 
b1Jhe1d van den openbaren weg te zijn ge
legen. 

Wanneer de belastbaarheid van een per
ceel in d e gemeentelijke wegenbelasting om 
twee redenen ontkencl wordt en de eene 
reden bij de behandeling door de belang
h ebbende, in de belasting aangeslagen, 
naamlooze vennootschap wordt terugge
nomen, terwijl de onjnistheid van den 
anderen grand - de niet verbindbaarheid 
van _de gemeentelijke belastingverordening 
- b1J arrest van den Hoogen Raad is aan
genomen, mag de R aad van B eroep den 
aanslag, voor zooverre de~e op clit p erceel 
betrekking h eeft, na verwijzi11g niet meer 
vernietigen . 

De Hoage Raa d enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatic van den 

Burgemeeat er der gemeente Katwijk t egen de 
uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe B elastingen te L eiden van 27 Mei 1930, 
betreffende een aansl_ag in de ,,Straatbelasting" 
der gemeente K atw1Jk over het belastingjaar 
1927, opgelegd aan de .. . .. Fabriek t e K a twijk 
aan den Rijn ; 

Geh?or d de raadslieden van partijen ; 
Gezien de stukken ; 
Ge1et op de schriftelijke conclusie van den 

Adv .-Gen. Wijnveldt, namens den Proc.-Gen., 
strekkende tot verwerpnig van h et b eroep : 

0. dat blijkens een aanslagbilj et van 9 Aua. 
1927 voor bet clienstjaar 1927, aan de .. . ~
Fabriek een aanslag is opgele~d in de straat
belasting der gemeente K atw1jk en we! vo01· 
f 179.01, zij nde t er zak ? van het p erceel 
kadastraal bekend als nummer 3647 f 171.90 
e n ter zake van het p erceel m1111mer 3773 f 7.11 ; 

dat, nadat de be!a nghebbende zich met een 
bezwaarschrift had gewencl tot den Raad cler 
gemeente Katwijk, die daarop op 17 Oct. af
wijzend harl beschikt, z ij van deze beschikking 
is gekomen in beroep bij den R aad van l3eroep 
voornoemd, onder meer aanvoerende, wat den 
aanslag voor perceel 3773 betreft, da t dit 
pand haar niet in eigendom zou toebeh ooren 
en zij daarvan ook niet zou hebben genot krach
tens recht, van bezit of eenig zakelijk recht , ter
wijl ten aanzien van p erceel :l647 were! betoogd, 
dat het niet belenden zou en ook niet gelegen 
zou zijn in de onmidcl ellijke nabijhPid van een 
open ba re landweg in de gemeente; 

dat de Raad van Beroep bij uitsp1-aak van 
12 M:aart 1929 heeft geconstateerd, dat de be
la nghebbende hare zooeven vermelde grief 
betreffende p erceel 3773 h eeft t3rnggenomen, 
doch vervolgens den aanslag beeft vernietigd, 
daar aan de gemeenteverordening verbindende 
kracht werd ontzegd ; 

dat deze uitspraak ech ter bij arrest van den 
Hoogen Raad van 2 Oct, 1929 is vernietigd, 
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waarop de R aad van Beroep in de thans bestre
den nitspraak van 27 Mei 1930 heeft overwogen : 

,,dat part ijen ter zitting van den Raad ver
klaarden, dat thans het eenige tusschen hen nog 
bestaande geschilpunt betrof de vraag, of van 
het perceel van appeUante, zijnde een gebouwd 
eigendom met erf, gezegd kan warden, dat het 
be!endt aan of in de onmiddellijke nabijheid 
gelegen is van een openbaren weg ; 

,,dat het be1vuste perceel met gebouwd eigE>n
dom gelegen is op een afstand van minstens 
185 meter van den openbaren weg en daarmede 
slechts verbonden door een aan appellante in 
eigendom toebehoorenden weg, waarvan zij 
den toegang voor alle anderen vrij kan verbieden 
en beletten : 

,,dat de R aad onder deze omstandigheden 
van oordeel is, dat van het bewuste perceel van 
appellante niet gezegd kan warden, dat het Jigt 
in de onmiddellijke nabijheid van den openbaren 
weg, zoodat het ten onrechte is belast ; 

,, waarop de Raad vervolgens de beschikking 
van den gemeenteraad heeft vernietigd en be
paald dat ,,de opgelegde belasting" niet ver
schuldigd zou zijn"; 

0 . dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie is aangevoerd : 

Schending, althans verkeerde toepassing van 
art. 242c der Gemeentewet, en van de artt. 1, 
2, 3 en 4 der Verordening, regelende de heffing 
van eene belastin& wegens gebouwde eigendom
men en daarb ij benoorende erven, die aan open
ba re landwegen in de gemeente belenden of in 
de onmiddellijke nabijheid daarvan zijn gelegen, 
vastgesteld door den Raad der gemeente Kat
wijk op 2 Maart 1922, goedgekeurd bij K.B. 
van 19 Juni 1922, n°. 218, en gewijzigd bij Ver
ordening van 13 Maart 1925, goedgekeurd bij 
K.B. van 2 Mei 1925, n°. 59, doordien de Raad 
van Beroep heeft beslist, dat het aan de Kat
wijksche .... fabriek voornoemd in eigendom 
toebehoorend perceel met gebouwd eigendom, 
waarvoor de hier bedoelde aanslag is opgelegd, 
gelegen is op een afstand van minstens 185 
meter van den openbaren weg_ en dat van dit 
perceel niet gezegd mag worden, dat het ligt in 
de onmiddellijke nabijheid van den openbaren 
weg; 

ten onrechte, op .grand : 
dat toch de vraag, wat naar art. 242c der 

Gemeentewet en de daarop gegronde gemeente
lij ke belastingverordening moet worden ver
staan onder ,,onmiddellijke nabijheid", niet 
in het algemeen en naar een vaststaanden 
maatstaf kan worden beantwoord, maar, in 
verband met het karakter der bij art. 242c der 
Gemeentewet toegestane belasting, afhankelijk 
is van de voor verschillende gevallen aanwezige 
en daarnaar wisselende omstandigheden, en 
die omstandi~heden in het hier aanwezige 
geval ongetwiJfeld zoodanig zij n, dat het be
wuste perceel, niettegenstaande een afstand 
van plus minus 185 meter van den openbaren 
l andweg der gemeente K atwijk, gezegd moet 
worden in de onmiddellijke nabijheid van dien 
weg gelegen te zijn; 

O. hieromtrent en ambtshalve : 
dat a rt. 1 der Belastingverordening der ge

meente K a twijk van 2 Maart 1922, goedgekeurd 
bij K .B. van 19 Juni 1922, n°. 218, luidt: 

,,Er wordt in de gemeente K atwijk jaarlijks 
eene belasting geheven onder den naam van 

,,Straatbelasting" wegens gebouwde eigen
dommen en daarbij behoorende erven, die aan 
openbare landwegen in de ~emeente belenden 
of in de onmiddellijke nab1jheid daarvan ge
legen zijn" ; 

terwijl in art. 6, 1 • lid bepaald is, dat de be
lasting verschuldi~d is door hem, die krachtens 
r_echt van bezit 01 eenig zakelijk recht van een 
in art. 1 bedoeld eigendom genot heeft : 

0. dat, waar nu de belanghebbende ter zit
tini van den Raad van Beroep den ·bovenver
me1den grand, waarom hij t er zake van het 
genot van perceel 3773 niet belastingplichtig 
zou zijn, had teruggenomen en haar belasting
plicht, wat dit perceel betreft, nog slechts had 
bestreden op grand der niet verbindbaarbeid 

I 
van de belastingverordening, die belastbaarheid 
vaststond, t oen te verbindbaarheid bij arrest 
van den Hoogen Raad van 2 Oct. 1929 was 
aangenomen ; 

dat de R aad van Beroep in de bestreden uit
spraak den geheelen aanslag vernietigende, 
dit blijkbaar over het hoofd heeft gezien en 
derhalve de uitspraak op dit punt niet in stand 
kan blijven : 

dat daarentegen de bestreden uitspraak. voor 
zooverre deze betrekking heeft op den aanslag 
ter zake van het genot van perceel 364 7 niet 
onjuist is, daar een perceel, dat, gelijk het on
derhavige op een afstand van 185 meter van 
een openbaren weg is gelegen, niet gezegd kan 
worden aan dien weg te be!enden ; 

dat nu weliswaar in de toelichting van het 
cassatiemiddel is betoogd, dat dit perceel dan 
toch zeker in de omniddellijke nabijheid van 
<lien weg zou zij n gelegen , hetgeen nit ta! van 
omstandigheden zou blijken, doch dat nit de 
bestreden uitspraak van geen clier omstandig
heden blijkt, en het enkele we! in de uitspraak 
vastgestelde feit, dat het perceel miustens 185 
meter van den openbaren weg gelegen is en 
daarmede slechts verbonden is door een niet 
openbaren weg, zeker niet voldoende is om 
aan te nemen, dat het perceel in de onmiddellijke 
nabijheid van dien weg is gelegen ; 

dat uit het bovenstaande volgt, dat de be
streden uitspraa:k niet kan blijven gehandhaafd, 
doch de H ooge Raad, ten deze doende wat de 
Raad van Beroep had behooren te doen, den 
aanslag zal terugbrengen tot f 7.11, zijnde de 
belasting verschuldigd ter zake van bet genot 
van perceel nummer 3773 ; 

Vernietigt de bestreden uitspraak, en 
Stelt het bedrag van den aanslag vast op 

f 7.11. (B.) 

19 Decernb e,· 1930. WET tot aanvull ing en 
verhoogi ng van het achtste hoofdstuk cler 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1929. 
S. 477. 

19 Decembrr 1930. \VET tot kwijtschelcli ng 
van boete aan de N. V. in 1iqu idatie .,Com
missiehandelmaatschappij " te Utrecht. S. 
478. 

Wij WJLHELJ\HNA, enz .. .. cloen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebber, 

aan de N. V. in Jiquidatie ,,Comm iss iehanclel
maatschappij" te Utrecht kwijt te schelden een 
bedrag van f 8925, zijnde een dee! cler Yer
schulcli gde boete voor te late levering van 
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zeven en veertig ijzernn ronnen en vie r spar
boeien ten behoeve van 's Rijks betonning in
gevolge contract van den 27sten Maart 1929; 

Gezien art. 28, alinea 2, der Comptabiliteits
wet 1927 (Staa.tsblad n°. 259) ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. De Minister van Defensie wordt ge

machtigd aan de N, V. in liquidatie ,,Com
missiehandelmaatschappij" te Utrecht , voor
heen Directeur V. A. Hill en, kwijt te schelden 
een bedrag van f 8925, zijnde een deel der 
verschuld igde · boete voo1· te late levering van 
zeven en veertig ijze ren toanen en vier spar
boeien ten behoeve van 's Rijks beronning in
gevolge contract van den 27sten Maart 1929. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer a fkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 19den 

December 1930 . · 
WILHELMINA. 

De J1finiste1· van D efensie, L . N . Deckers 
(Uitgeg. 6 Jan. 1931.) 

19 Decemb er 1930. WET tot nadere verhoo
ging van het achtste hoofclstuk der Rijks
begrooting voor het dienstjaa r 1930. S. 
479. 

19 Dece11, ber 1930. WET tot verhooging van 
de begrooting van het Staatsbedrijf der 
Art illerie-Inricht ingen voor het dienstjaar 
1930. S . 480 . 

19 Dece1nbe1· 1930. WET rot wijziging der 
Ziektewet. S. 481. 

Bijl. Hand. 2° Kamer 1930/1931, n°.159, 1-5. 
Hand . id. 1930/1931, bladz. 657. 
Bijl. Hand. l • Kamer 1930/1931, bladz. 71. 
Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is in de Ziektewet eene 
wijziging aan te brengen, regelende de be
voegdheid van de Raden van Beroep met be
trekking tot de berechting van geschillen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. I. Artikel 127 der Ziektewet wordt ge

wijzigcl als volgt: 
Tusschen het eerste en het tweede lid wor

den dri e nieuwe leden ingevoegd, I uidende: 
,, (2) De bepalingen van de Beroepswet en 

van de ter uitvoering dier wet genomen be
sluiten zijn van toepassing, met inachtneming 
van die wijzigingen, die de aard van het on
clerwerp vordert. 

(3) Het beroep tegen eene beslissing, waar. 
,·an ingevolge artikel 125, lid 1, a, b en c, 
beroep openstaat, wordt ingesteld bij den Raad 
van Beroep, binnen wiens ressort hij, die het 
beroep instelt, zijn woonplaats heeft of, heeft 
hij zijn woonplaats niet binnen het Rijk, bij 
den Raad van Beroep, tot wiens ressort de 
gemeente behoort, waar de Raad van Arbeid, 
tegen wiens beslissing het beroep is gericht, 
is gevestigd. 

(4) Wordt door twee of meer personen bij 
verschillende Raden van Beroep tegen dezelf
de beslissing beroep ingesteld , clan geeft de 

Raad van Arbeid daarvan kennis aan de 
Raden van Beroep, bij welke beroep is inge
steld. De beroepen, welke binnen den voor
geschreven termijn zijn ingesteld, warden ge
acht te zijn ingesteld bij den Raad van Be
roep, bij welken het eerst een klaagschrift is 
ontvangen of, is bij vei-schillende Raden van 
Beroep op denzelfden dag een klaagschrift 
ontvangen, bij den Raad van Beroep, die het 
eerst is genoemd in artikel 1 van Ons besluit 
van 11 Juni 1917, Staatsblad n°, 460, zooals 
dat besluit nader is gewijzigd." 

Het cijfer ,,(2)" voor het tweede lid ge
pl aatst wordt vervangen door het cij fer ,, ( 6) ". 

Art. II. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 19den 

December 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverlieid, 
T . J. Ve r s c h u u 1·. 

(Uitgeg. 7 Januari 1931.) 

19 December 1930. "\NET tot regeling van 
den uitvoer van melkproducten en van 
gepasteuriseerde en gesteriliseerde melk 
en room. S. 482. 

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

dat, volgens artikel 9 van de wet van 31 Mei 
1929 (Staatsblad n°. 277), houdende voor
schriften betreffende het waarborgen van be
paalde eigenschappen of hoedanigheid . van 
uitgevoerde voortbrengselen van het land
bouw-, tuinbouw-, veeteelt- en zuivelbedrijf, 
de algemeene maatregel van bestuur van 18 
Juli 1930 (Staatsblad 11°. 281) , houdende be
palingen tot roepassing van artikel 8 der 
Landbouwuitvoerwet 1929 met betrekking tot 
me! kproducten en tot gepasteuriseerde en ge
steriliseerde melk en 1·oom, behoort te worden 
vervangen door eene regeling bij de wet ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State enz. 
Art. 1. In deze voorschriften wordt onder 

me! kprocluct verstaan: 
melk, al clan niet, geheel of gedeeltelijk, 

ontroomcl, 
of room, 
die, al dan niet onder toevoeging van sui

ker, door uitclampen of op anclere wijze is ge
concentreerd of gebracht tot poeder- of blok
vorm. 

2. 1. Het is verboden melkproducten, ge
pasteuriseerde of gesteriliseercle melk, gepas
teuriseerde of gesteriliseerde room en als 
melkproducten, als gepasteuriseerde of geste
riliseerde melk, of als gepasteuriseerde of 
gesteriliseerde room aangeduide of kennelijk 
als zoodanig voorhanden waar uit te voeren 
of aan eenig middel van vervoer tot uitvoer 
aan te bieden, welke niet voldoen of welker 
verpakking niet voldoet aan bij algemeenen 
maatregel van bestuur gestelde eischen. 

2. De eischen, in het vorige lid bedoeld, 
worden niet vastgesteld clan nadat de organi
saties van claarbij betrokken producenten zijn 
gehoord. 

3. Het in artikel 8, dercle lid, der Land
bouwuitvoerwet 1929 bepaalcle is ten aanzien 
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v1tn het. verbod van uitvoer en ten uitvoer . : 
aanbieden van waren, als bedoeld in bet eer
ste lid ,. welke niet voldoen of welker verpak
king niet voldoet aan de daarvoor gestelde 
eiscben, van overeenkomstige toepassing. 

3. 1. Met betrnkking tot waren, als in ar
tikel 2 bedoeld , voor medicinale of andere 
bijzondere doeleinden bereid, kan door Onzen 
met de zaken van den Landbomv belasten 
Minister van deze voorschriften, al dan niet 
voorwaardelijk, ontheffing warden verleend. 

2. Waren, als in artikel 2 bedoeld, welke 
zijn ingevoerd, kunnen met afwijking in zoo
verre van het in dat artikel bepaalde, warden 
uitgevoerd, indien ten genoege van de Rijks
zuivelinspectie door den belanghebbende de 
herkomst uit het buitenland wordt aangetoond, 
en met inachtneming van de voorwaarden, 
met betrekking tot zoodanigen uitvoer door 
Onzen voomoemden Minister te stellen. 

4. 1. Als bewijs, dat de waar voldoet aan 
de bij of krachtens deze voorscbriften gestelde 
e ischen, kan uitsluitend dienen een bij de 
waar gevoegd certificaat volgens een door 
Onzen met de zaken van den Landbouw be
lasten Minister vastgesteld model. 

2. Het in bet vorige lid bepaalde is niet 
van toepass ing ten aanzien van de in artikel 3, 
tweede lid , bedoelde waar. 

3. De certificaten warden door de ambte
naren der invoerrechten aan de laatste wacht 
ingehouden en teruggezonden aan de instel
ling, met de controle belast. 

5. 1. Certificaten, als in artikel 4 bedoeld, 
kunnen uitsluitend warden gebruikt door: 

a. aangeslotenen en ingeschrevenen bij eene 
onder Rijkstoezicht gestelde controle-instelling, 
wel ke door Ons is bevoegd verklaard tot het 
uitreiken van deze certificaten; 

b. aangeslotenen en ingeschrevenen bij eene 
onder Rijkstoezicht gestelde controle-instelling, 
van welker beslissingen omtrent aansluiting 
en inschrijving bij Onzen met de zaken van 
den Landbouw belasten Minister beroep open
staat, en welke installing onder door Ons 
daarbij zoo noodig gestelde voorwaarden is 
bevoegd verk laard tot het uitreiken van deze 
cer tificaten. 

2. Orn onder Rijk toezicht te kunnen war
den gesteld , moet eene controle-instelling vol
doen aan de eiscben, bij algemeenen maatregel 
van bestuur gesteld. 

6. Met het opsporen van de ingevolge deze 
voorschriften strafbaar gestelde feiten zijn be-
la t, behalve de in artikel 13 der Landbouw
uitvoerwet 1929 daartoe aangewezen ambte
naren, de ambtenaren van den dienst der 
Rijkszuivel inspectie en de directeur van het 
Rijkszui velstation. 

7. 1. D e ambtenaren van den dienst der 
Rijkszuivelinspectie en die, in artikel 13, on-
der b, der Landbouwuitvoerwet 1929 bedoeld, 

spoedig mogelijk met een proces-verbaal van 
de monsterneming aan den directeur van het 
Rijkszuivelstation. Het monster wordt in het 
Rijkszuivelstation zoo spoedig mogelijk onder
zocht. 

3. Indien het onderzoek van het monster 
aan den directeur van het Rijkszuivelstation 
niet aanleiding geeft tot bet uitlokken van 
eene strafvervolging, wordt de waar, indien 
zij in beslag is genomen, vrijgegeven. 

4. Indien het ondei-zoek van het monster 
aan den dfrecteur van het Rijkszuivelstation 
we! aanleiding geeft tot het uitlokken van 
eene strafvervolging, doet hij het monster door 
een tweeden deskundige onderzoeken en zendt 
hij het proces-verbaal van de monsterneming 
en een proces-verbaal van de uitkomst van het 
tweevoudig onderzoek aan den bevoegden 
ambtenaar van het Openbaar Ministerie. 

5. Indien de ambtenaar van bet Openbaar 
Ministerie eene strafvervolging achterwege 
laat, wordt de _waar, indien zij in beslag is ge
nomen , vrijgegeven. 

6. Door Onzen voornoemden Minister kun
nen nadere voorschriften warden gegeven met 
betrekking tot de monsterneming, de verzege
ling, de verzending, bet onderzoek van de 
monsters en het toevoegen van bederfwerende 
middelen. 

8. Deze wet treedt in werking op een nader 
door On~ te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 19den 

December 1930. 
WILHELMINA. 

/Je Ministe,· van Staat, 
Ministe,· van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 6 J anua1·i 1931.) 

19 Dece,nber 1930. WET tot vaststelling van 
het eerste hoofdstuk der Rijksbeg1·ooti ng 
voor het dienstjaar 1931. S. 483. 

Het totaal van dit h oofdstuk bedraagt 
1,850,000. 

19 Decem ber 1930. WET tot vaststelling van 
het ze-vende hoofdstuk A der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1931. S. 484. 

Ket totaal van d "t hoofdstuk bedraagt 
f 91,703,972. 

19 D ecember 1930 . WET tot vaststelling van 
het twaalfde hoofdstnk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1931. S. 485. 

Het t otaal ,·an dit hoofds :uk tedraagt 
f 50,000. zijn, voor zooveel zij niet reeds uit anderen 

hoofde de bevoegdheid daartoe bezitten, be
voegd, van waren als in artikel 2 bedoeld, . 
monsters te nemen tegen betaling van de 1 19 
marktwaarde daarvan. Indien van waren, als 

DecembPr 193(). WET tot aanwjjzing Yau 
de middelen tot dekking \·an rle uitgarnn, 
begrepcn in de Rijksbegrooting voor het 
dien tjna r 1931. S. 486. 

in artikel 2 bedoeld, monster wordt genomen, 
kunnen zij in beslag warden genomen. 

2. De ambtenaar, die een monster heeft 
genomen, verzegelt dit en verzendt het zoo 
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19 Dece11,ber 1930. 'WET tot wijziging van 
de artikelen 23 en 24 der Wegenbelasting
wet. S. 487. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1930/1931 n°. 183, 1- 4. 
Hand. id . 1930/1931, bladz. 658. 
Bijl. Hand. l • Kamer 1930/1931, blad.z. 71. 

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

dat het wenschelijk is de artikelen 23 en 24 
der W egenbelastingwet (wet van 30 December 
1926, Staatsblad n°. 464) te wijzigen; 

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

Eenig n,·tikel . 
In de Wegenbelastingwet warden de volgen

de wijzigingen aangebracht: 
a. het tweede lid van artikel 23 wordt ge

lezen: 
2. Zij maken van hunne bevinding proces

verbaal op, dat den bekeurde in afschrift 
wordt medegedeeld. 

b. in artikel 24 wordt na het eerste lid in
gevoegd een nieuw tweede lid luidende: 

2. De daartoe vereischte en de uit de ten
uitvoerlegging van veroordeelingen voortvloei
ende werkzaamheden die tot de bevoegdheid 
van een deurwaarder behooren, warden ver
richt door een ambtenaar der directe belas
tingen, invoerrechten en accijnzen. 

c. het bestaande tweede lid van artikel 24 
wordt genummerd met 3. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegever: ten Paleize het Loo, den 19den 

December 1930. 
WILHELMINA. 

De Minist er van Financien, De Gee r . 
(Uitgeg. 5 Jan. 1931.) 

19 Decem ber 1930. "\VET, houdende natura
l isatie van 0. JJrenninkmeyer en 20 an
deren . S. 488. 

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

dat Otto B ,·ennink,neye,· en 20 anderen aan 
Ons een verzoek om naturalisatie hebben inge
cliend, met overlegging, wat betreft de in 
artikel 2 genoemden voor zooveel doenlijk, 
van de bewijsstukken, becloel cl in artikel 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad n° . 
268), op het Nederlanderschap en het ingeze
tenschap, laatstel ijk gewijzigd bij de wet van 
31 December 1920 (Staats blad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Otto Brennink,neyer, geboren te M et

tingen (Pruisen) den 26 F ebruari 1886, koop
man, wonencle te A 1nste1·da1n, provincie N oorcl
holland; 

2°. Charles Di·ysdal e, geboren te M eadow 
Bank-Demerara (Britsch Guiana) den 6 No
vember 1908, leerl1ng op de Zeevaartschool, 
wonencle te 's-G,·avenhage, provincie Zuidhol
land; 

3°. Robertus Gerard Charles Dijkstra, ge
boren te Hamburg (Dttitschland) den 7 April 
1890. bedrijfsleider in een koffiehuis, wonende 
te Hall e (P ruisen); 

4°. E1·11st Ekkelboo,n, geboren te H/Jhscheid 

( P ntisen) den 23 April 1898, landbouwer. 
won en de te Leichlin11en ( P ruisen); 

5°. Willia,n WaZ.es Fox, geboren te Singa
poi·e (Straits Settlements) den 1 Augustus 
1884, tijdelijk machinist bij den Sumatra
Staatsspoorweg, wonencle te Parlang Pandjang 
(N ederlandsch-Indie); 

6°. Eliasz Ha1.ts1nan, geboren te 'J.1arnow 
(Polen) den 30 October 1888, koopman, wo
nende te 's-Gravenhaye, provincie Zu·idhol
land; 

7°. Carl August l{rabbendam, geboren te 
E1n1ne1·ik ( Pruisen) den 1 Februari 1881, kap
persbecliencle, ,rnnencle te Londen (Engeland); 

8°. Ma1·ia Lae,·busch, geboren te D·ilbnen 
(Pruisen) den 20 April 1886, onclerwijzeres te 
Elerick, gemeente ."4ttaa.;bree, provincie Lim
biti·g; 

9°. Marks Monnickenda,n, geboren te Lon
den (Engeland) den 25 October 1895, banket
bakker, wonende te Londen (Engeland); 

10°. Hubert Joseph :Moreau, geboren te 
B,·essoux (Belgie) den 11 Juni 1876, t immer
man en verlofhouder, wonende te Sittard, pro
vincie Limb·ui·g; 

11°. Roelof Ge,·ha,·d Mulder, geboren te 
R1·eukelen-Nijenrode (Utrecht) den 25 Januari 
1898, procuratiehouder, wonende te Haarlem, 
provincie IV 001-dholland; 

12°. Marie Antoinette van Roosendaal, 
weduwe van Fried1·ich August Krause, gebo
ren te Do,·drecht (Zuidholland) den 11 Decem 
ber 1877, zonder beroep, wonencle te 's-Gra
venhage, provincie Zuidholland; 

13°. Johann Paul Jlosenau, geboren te B er
lijn (Pruisen) den 18 Februari 1899, sergeant
majoor-geweermaker, wonencle te Salatiga 
( N ederlandsch-l ndie); 

14°. Johann Hub e,·t Sch,neitz, geboren to 
Harbach (Pruisen) den 16 Januari 1885, dag
looner in het lanclbouwbedrijf, wonende te 
I{ ohlscheid ( P,·uisen); 

15°. Eidel Ste1'1ihell, wecluwe van Moses 
Rubin, geboren te Wiznitz (Ru,nenie) den 5 
November 1876, koopvrouw, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidholland; 

16°. Carl Stock, geboren te Elberfeld (Pmi
sen) den 25 Juli 1874, koffiehuishouder, wo
nende te Rotterdam, provincie Zuidholland; 

17°. Walter Then-B ergh, geboren te Wies
baden (Pruisen) den 20 Juli 1878, kassier, 
wonende te A ,nsterdam, provincie N oordhol
land; 

18°. Bruno Othmarus Wagner, geboren te 
B,·atislava ( 'L's jecho Slowakije) den 17 October 
1894, stuurman, wonende te W eltev1·eden (Ne
derlandsch-1 ndii! ). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij arti
kel 3, vierde lid, onder 3°., cler wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanclerschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblarl n° . 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander vedeend aan: 

1 °. Nicolau.~ Rode,·, geboren te H elfe,·skir
chen ( Duitschland) den 18 J anuari 1872, ge
vangenbewaarder, wonende te 's-G,·avenhage, 
provinoie Z·ttidholland; 

2°. Joseph Schulteis, geboren te Ke,·krade 
( Li,nburg) den 14 Mei 1897, mijnwerker, wo
nende te K erkrade, proviucie Li,nburg. 

3. Met uitbreid ing van het bepaalde bij 
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artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad 11°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, l aatstel ijk gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1920 (Staatsblad n° . 
955), wordt bij deze de hoedanigheid van Ne
derlander verleend aan R ebekka Rubin, ge
b01·en te Wiznitz (RU1nenii!) den 10 October-
1908, zonder beroep, wonende te 's-Graven
hage, provincie Zuidholland. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
v,tn den <lag na <lien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 19den 

December 1930. 
WILHELMINA. 

D e M inister van J ustitie, J. Donner. 
(Uitgeg. 30 Dec. 1930.) 

19 December 1930. WET tot verhooging van 
het achtste hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1930. S. 489 . 

19 December 1930. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
en aanvulling van het Koninklijk besluit 
van 4 September 1923 (Staatsblad n°. 
432) , houdende voorschriften ter uitvoe
r ing van de artikelen 88 tot en met .97 en 
99 tot en met 104 der Lager-onderwijswet 
1920. S. 490. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 10 
November 1930, n°. 144913, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
besluit van 4 September 1923 (Staatsblad n°. 
432), houdende voorschriften ter uitvoering 
van de artikelen 88 tot en met 97 en 99 tot en 
met 104 der Lager-onderwijswet 1920, te her
z1en; 

Den Raad van State gehoord, advies van 2 
December 1930, n °. 26 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter, voornoemd, van 12 December 1930, n°. 
16659 , afdeeling Lager Onderwijs Financieel; 

· Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. I. Artikel 12 van Ons besluit van 4 

September 1923 (Staatsblad n°. 432) wordt 
gelezen als volgt: 

1. Indi en in een gemeente in eenig jaar 
aan eene openbare school meer onderwijzers 
werkzaam zijn geweest clan het aantal, waar
van ingevolge artikel 56 der Wet de jaarwed
den door het Rijk warden vergoed, zendt het 
bestuur der naar de onderscheidingen van 
artikel 3, tweede en vierde lid, der vVet over
eenkomstige bljzondere school in die gemeente, 
h etwelk aanspraak maakt op de gemeentelijke 
vergoeding, bedoeld in . artikel 100 der Wet, 
in de maand Januari na afloop van dat jaar 
een desbetreffend verzoek aan het bestuur dier 
gemeente, met opgave van de namen der on
derwijzers, voor wie op gemeentelijke vergoe
ding aanspraak wordt gemaakt en van het 
bedrag dezer vergoeding. Daarbij wordt tevens 
overgelegd een afschrift van de in die m aand 
aan Onzen Minister ingezonden aanvrage, be
doeld in artikel 9 van dit besluit, betreffende 
de Rijksvergoeding over dat jaar. Indien bij 
de besli ss ing van Onzen Minister of in geval 

van beroep, als bedoeld in artikel 99, derde 
lid, der Wet, bij Onze eindbesliss in·g a ndere 
onderwijzers voor Rijksvergoeding in aanmer
king worden gebracht clan voor wie het school
bestuur de Rijksvergoeding had aangevraagd, 
zendt <lit bestuur binnen eene ma:and, nadat 
de beslissing of de eindbe'sli ssing te zij ner ken
nis js gebracht, eene voor zooveel noodig ge
wijzigde opgave aan het gemeentebestuur. 

2. De gemeenteraad bes! ist zoo spoedig mo
ge lij k op het verzoek, in het eerste lid bedoeld 
en zendt een afschrift van zijn beslui t aan het 
belanghebbend schoolbestuur. 

Art. II. A an het slot van artikel 15, derde 
lid, van Ons voornoemcl besluit wordt de punt 
door eene komma. ve1·vangen en wordt daaraan 
toegevoegd: zooals cleze tabel van kracht was 
op 31 December 1930. 

Art. III. In de bij Ons voornoemd besluit 
van 4 September 1923 (Staatsblad n°. 432 ) 
behoorende Modellen warden de volgende wij 
zigi ngen aangebracht: 

a. De tusschen haakjes geplaatste woorden: 
,,Pleegkinderen zijn hieronder niet te vermel
den", voorkomende in het hoofcl van kolom 7 
(b innenzijde) van de Modellen B. en C., en de 
tusschen haakjes geplaatste woorden: ,,Pleeg
kinderen hieronder niet te vermelden", voor
komende in het hoofd van kolom 9 (binnen
zijde) van Model E , vervall en en worden ver
vangen door: Hieronder zij n begrepen pleeg
kincleren , bedoeld in art ikel 21, vierde lid, 
van het B ezoldigingsbesluit Bm·gerlijke Rijks
ambtenaren 1928. 

b. In het hoofd van kolom 7 (binnenzijde) 
van Model G wordt de onder a. vermel de zin 
toegevoegcl. 

c. In Model H wordt in plaats van de tus
schen haakjes geplaatste woorden: ,,waaron
der niet te vermelden z.g.n . pleegkinderen" 
gelezen: waaronder begrepen z.g. n. pl eegkin
dernn. 

d. Waar in die Modellen sprake is van 
,,Bezoldigingsbesluit Burgetlijke Rijksambte
naren 1920" , wordt in plaats daarvan gelezen : 
Bezoldigingsbesl uit Burgerlijke Rijksambte
naren 1928. 

Onze :Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staats.b lad zal 
warden geplaatst en waarvan afschrift zal 
warden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 19den December 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. · T e 1· p s t r a. 
(Uit geg. 29 Dec. 1930.) 

19 December 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onclerwijswet 1920 Art. 101 5e lid.) 

Prijzen of belooningen voor ijver en goed 
gedrag kunnen niet warden gerekend te be
hooren tot de kosten, bedoeld onder j. van 
art. 55, doch we! tot die onder o. Dit kan 
niet warden gezegd van d e kosten voor 
St. Nicolaasfeestjes, welke in te ver ver
wijderd verband staan m et het onderwij s. 

Kosten voor telefoonabonnementen c. a. 
behooren tot de kosten van administratie 
en mitsdien onder o . van a.rt. 55, waarbij 
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onverschillig is de vraag, of deze uitgaven 
boven de normale eischen uitgaan en of 
de openbare scholen telefoonaansluiting 
hebben, daar bij de uitgaven ex art. 101 
eerste lid eenig criterium is, of de uitgaven 
krachtens haren aard en karakter vallen 
onder een van de rubrieken e. tot en met, 
h. en o. of de kosten van iustandhouding. 

Kosten van huur van gebouwen en ter
reinen over 1922 kunnen uit de vergoeding 
ingevolge art. 101 worden vergoed, daar 
deze kosten eerst met ingang van 1 Jan. 
1923 uit art. 101 5• lid zijn geschrapt. 
Dergelijke kosten vallen na 1 Jan. 1923 
niet . onder art. 550., daar ·zij met name 
onder c. zijn genoemd. 

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

het Bestuur der Vereeniging tot W el dadigheid 
van den Allerheil igsten Verlossel', gevestigd 
te Amsterdam tegen het besluit van Ged. Sta
ten van Iool'cl-Holland van 16 J uli 1'930, N°. 
110, waarbij met vernietiging voor zooveel 
11oodig van het besluit van den Raad der ge
meente Amstel'dam van 17 October 1928, 0 

1012, ten behoeve van de bijzondere scholen, 
Nieuwe Looier straat N°. 122, Kromboomsloot 
N°. 22 en Spaarndammerstraat N°. 15, al
daar, nader is vastgesteld de vergoeding, be
doeld in art. 101, l e I id, der Lager-Onderwijs
wet 1920 over het jaar 1924, met inbegrip van 
de driejaarlijksche verrekening overeenkomstig 
het Se lid van dit wetsartikel ovet· het tijdvak 
1922 tot en met 1924; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 November 1930, N°. 742; 

Op de voordracht van Onzen Ministe,· van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 12 
December 1930, N°. 16172, afdeel ing Lager 
Onclerwijs Financieel; 

0. clat de Raad cler gemeente Amsterdam 
bij besluit van 17 October 1928 o. m. ten be
hoeYe van de bijzondere scholen Nieuwe 
Looiersstraat 122, Kromboomsloot 22 en 
Spaarndammerstraat 15 van de Vereeniging 
tot W elcladigh eid van den Allerheiligsten Ver
losser. gevestigcl te Amste,·dam , de vergoeding, 
bedoelcl in art. 101, eerste lid, der Lager-On
derwij wet 1920 over het jaar 1924 met inbe
g rip Yan de 3-jaarlijksche verrekening overeen
komstig het achtste lid van dit artikel over 
het tijdvak 1922 tot en met 1924 heeft vast
gesteld; 

dat, naclat het School bestui.,r bij Geel. Staten 
\'an Noorcl-I-lollancl in beroep was gekomen, 
dit College bij besluit van 16 Juli 1930, N°. 
110, met vernietiging in zooverre van het be
st reclen raadsbesl u,t, het bed rag cler vergoe
ding nader heeft vastgesteld, daarbij o. m. 
overwegende, dat, wat betreft de uitgaven voor 
aan de leerlingen uitgereikte prijzen, de in 
art. 55 onder j der Lager-Onderwijswet 1920 
rnrmelde kosten van ,,belooningen en eere
bl ijken" niet voor vergoeding uit de Gemeen
tekas in aanmerking komen, op grond van het 
bepaalde in art. 101, 5e lid, dier wet; dat 
naar de meening van hun College de door den 
appellant aan de leerlingen uitgereikte prijzen 
YOOr ijYer en goed gedrag oncler het begrip 
,. belooningen en eereblijken", bedoeld in art. 
55 oncler j de!' Lager Onderwijswet 1920, val-

Jen; dat hieraan niet afdoet de bewering van 
den appellant, ·dat onder dat begrip, rekening 
houdende met· het bepaalcle in art. 35 der 
Leerplichtwet, uitsluitend zouden zijn te ver
staan de belooningen en eereblijken, welke ter 
aanrnoediging van het getrouwe schoolbezoek 
worden uitgereikt, orndat in art. 55 onder j 
der Lager-Onderwijs 1920 tusschen cleze beloo
ningen en die, toegekend voor ijver en goed 
gedrag, geenerlei onderscheid wordt gemaakt; 
dat de Raad mitsdien de bovenbedoelde uitga
ven terecht niet in de verrekening ex a1·t. 101, 
Se lid, der laatstgemelde wet heeft opgeno
men; dat, wat de uitgaven voor tractatie der 
kincleren ter gelegenheid van het Sint Nico
laasfeest betreft, bij Onze besluiten van 2 Sep
tember 1927, nummers 38 en 44, is beslist, dat 
rlergel ijke uitgaven, als staande in geen nauw 
verband met het onderwijs, niet onder de lms
ten, bedoeld in art. 101, ex 5e lid, j 0

• art. 55, 
sub o, der wet, kunnen worden gerangschikt; 
dat de Raad du tegen de vergoeding van de 
becloel de uitgaven terecht bezwaar heeft ge
maakt; dat, wat de uitgaven voor te lefoon
abonnementen o. a. aangaat, de Raad zich op 
het stand punt heeft gepl aatst, dat deze uitga
ven slechts dim voor vergoeding in aanmerking 
komen, wanneer zij dee] uitmaken van de acl
ministratiekosten van het schoolbestuur; clat 
toch een telefoon in de school, al client zij het 
gemak en a l kan zij in gevallen van nood we! 
eens goede diensten bewijzen, niet van roo
danige beteekenis is, dat door het ontbreken 
claarvan de goede gang van het onderwijs niet 
verzekerd zou zijn; clat hun College zich met 
clit standpunt kan vereenigen en de bewering 
van den appell ant, dat de uitgayen voor een 
telefoon aan elke school onvermijdelijk zouden 
zijn, onjuist acht, omdat, naar Burgemeester 
en ,vethouders medecleelen, van de bijna 400 
openbare lagere cholen in de gemeente Am
sterdam slechts 3 - en clat nog alleen wegens 
zeer bijzonclere omstancligheden - telefonisch 
zijn aangesloten, terwijl tot nu toe niet is ge
bleken, dat de goede gang van het onderwijs 
aan deze honderclen scholen door het gem is 
van een telefoon niet verzekerd zou zij n; cl at 
de Raad derhalve de becloelde uitgaven te
recht niet heeft medegetelcl; dat, wat de uit
gaven voor huur van schoollokalen beti·eft, 
volgens de Lager Onderwijswet 1920, ,.ooals 
deze 001·spronkelijk luiclde, de kosten van het 
huren van gebouwen en terreinen behoorden 
tot die, bedoeld in art. 101, 5e lid, dier wet; 
clat echter bij de Wet van 16 Februari 1923. 
S. 38, de bedoelde kosten uit het evengemelde 
a.rtikel zijn geschrapt en onder de Slot- en 
Overgangsbepalingen cler Lager Onderwijswet 
1920 een nieuw artikel (Art. 205bis) is opge
nomen, bevattende eene afzonderlij ke re gel ing 
voo,· de huurvergoeding, uitsluitend voor de 
op 1 J anuari 1922 in· huur zijnde gebouwen 
en teneincn; dat cleze regel ing, blijkens de ge
schieclenis der totstanclkoming der bovenge
noemde Wijzigingswet, is vastgestelcl, omdat 
de wetgever de huisvesti11g van nieuwe scholen 
en schoolkl assen in gehuurde gebouwen wilde 
voorkomen, ten einde de ontduiking van de 
artt. 72 en volgende tegen te gaan; dat, naar 
Burgemeester en \Velhouders mededeelen, de 
huul' van het op 1 Januari 1922 in huur zijnde 
lokaal op 1 September 1922 een einde nam. 
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zoodat na dezen datum geen huur van andere 
lokalen door de gemeente mocht worden ver
goed; dat toch het karakter der overgangs
bepali ng van art. 205bis der Lager Onderwijs
wet 1920 illusoir zou worrlen, wanneer de 
schoolbestu ren, gesteld dat zij op 1 J anuari 
1922 eene afloopende huur hadden, telkens 
voo t· nieuwe huren aan de ge1neente vergoe
ding zouden aanvragen; dat de appell ant in 
het onderhavige geval , zonder aan de ge
meente krachtens het in. de Lager Onderwijs
wet 1920 gevol gde systeem de noodige loka li
tei ten te hebben gevraagd, eene nieuwe huur 
voor elders gelegen lokalen per 1 September 
1922 heeft aangegaan en dat dus de Raad 
terecht de uitgaven voor huur van lokalen 
over het tijdvak van 1 September 1922- 1 Sep
tember 1923 niet voor vergoeding in aanmer
king heeft gebracht; 

dat van dit besluit het Schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, in hoofdzaak aan
voe rende, dat weliswaar, blijkens· het bepaalde 
ii1 art. 101 , vijfde lid, der wet, de kosten, ge
noemd in art. 55 onder j ( die voor de beloo
ningen en eerebl ijken) buiten beschouwing 
dienen te blijven, doch dat dit, naar de ken
nelijke bedoel ing van den wetgever, in casu 
niet van toepassing is; dat immers de kosten, 
bedoeld in art. 55, onder j, in het vijfde lid 
van art. 101 niet zijn genoemd, omdat de ver
goeding van deze kosten reeds elders, namelijk 
in art. 55 der Leerplichtwet, is geregeld ; dat 
echter in laatstgenoemd wetsartikel sprake is 
van het uitloven van belooningen en eereblij
ken ter aanmoediging van het getrouwe school" 
bezoek, waaruit onmiddellijk volgt, dat de 
kosten der belooningen, welke in casu aan de 
leerlingen zijn uitgereikt voor ijver en goed 
gedrag, niet kunnen wo1·den aangemerkt als 
kosten ,,voor de belooningen en eereblijken", 
waarvan art. 55, onder j, spreekt; dat a l zoo 
de kosten van belooningen, welke aan de leer
lingen worden uitgereikt voor ijver en goed 
gedrag, geacht moeten worden, a ls verzekeren
de den goeden gang van het onderwijs, te be
hooren tot de uitgaven, bedoeld in art. 55, 
onder o, der wet; dat, oppervlakkig bezien, 
een Si11t Nicolaasfeestje en andere school
feestjes weinig of niets met den goeden gang 
van het onderwijs hebben uit te staan; dat de 
leerkrachten echter weken van tevoren het al 
of niet deelnemen aan een dergelijk feestje 
a fhankelij k stellen van den leerlust en het 
gedrag der leerlingen en op die wijze met die 
feestjes vaak meer bereiken clan met het uit
loven van boeken of andere geschenken, waar
van de gezamenl ijke kosten niet zooveel met 
die van het school feest je verschil Jen ; dat aan 
cl eze feestjes evenmin eene zekere opvoedende 
waarde m ag worden onthouden, gepaard steeds 
a ls zij gaan met voorclrachten, reidansen, 
e. cl.; clat derhalve de bedoelde feestjes zeer 
zeke,· mogen gerekend worclen tot de uitne
mende midclelen om den goeden gang van het 
onderwijs te verzekeren ; dat het aantal en de 
omvang der onder het Schoolbestuur staaude 
scholen de aanwezigheicl van verschillende 
telefoonaanslu itingen onvermijclelijk maken; 
clat zeer zeker de goede gang van het oncler
wijs wordt bevorderd, wanneer de door het 
Schoolbestuur ingestelde centrnle admin istratie 
behoorl ij k functionneert; dat te clien aanzien 

gewezen moge worden op de nooclzakelijkheid 
van eene v lotte behandeling, o. m. bij ziekte 
en verzuim van personeel (verkeersongeval
]en), spoedvoorzieningen aan gebouwen, inven
taris en bes tell ingen van leermiddelen; dat, 
wanneer wordt erkencl, dat door de aanwezig
heid van telefoonaansluitingen in bepaalde 
scholen de goede gang van het onde,-wijs wo,·clt 
bevorderd, cleze uitgaven niet buiten beschou
wing 1nogen worden gelaten uit overweging, 
dat het Gemeentebestuur het aanbrengen van 
een telefoonaansluiting in een of meer scholen 
niet wenschelijk of noodzakelijk acht; dat 
toch de beoordeel ing van de vraag, of eene 
bepaalcle uitgave al clan niet wenschelijk of 
nooclzakelijk is, niet tot de corn petentie van 
den Raad, cloch tot die van het Schoolbestuur 
behoort ; dat zoowel art. XLV cler W et van 
16 Februari 1923, S . 38, waarbij het vijfde lid 
van art. 101 were! gewijzigd, als art. LVI 
clier wet, waarbij art. 205bis aan de wet werd 
toegevoegd, zijn in werking getreden op 1 
J anuari 1923; dat derhal ve tot 1 J a nuari 1923 
het ongewijzig de vijfcle lid van art. 101 gold 
en de huren van schoolgebouwen overeen kom
stig die bepal ing behoorden te worden ver
goed; dat het intact laten van het ongewij
zigcle vijfde I id van art . 101 naast de over
gangsbepaling van art. 205_bis uit billijkheicls
oogpunt noodzakelijk was, wanneer men aan
neemt, dat art. 205bis alleen betrekking heeft 
op huurcontracten, welke op 1 Januari 1922 
loopende waren en bepaalde gebouwen en ter
reinen betreffen; clat toch op geen enkelen 
grond valt te veronderstell en, dat de wetgever 
het bij art. 101 toegeken cle recht op vergoeding 
voor huren , gedurende den loop van het jaar 
1922 aangegaan, achteraf in 1923 heeft willen 
intrekken en al dus de huurders in de door hen 
verkregen rechten heeft will en aantasten; dat 
clerhalve de huur voor de lokalen aan de 
Plantage Middenlaan over het tijdvak van 1 
September 1922 tot en met 31 December 1922 
overeenkomstig het ongewijzigcle vijfcle lid van 
art. 101 cler wet behoort te worden vergoed; 
dat naar de meening van d en appellan t, de 
hui{r voor deze lokalen over het tijdvak van 
1 J anuari 1923 tot en met 31 Augustus 1923 
als uitgaven ter verzeker ing van den goeden 
gang van het onderwij s knnnen worden ge
rangschikt onder letter c van art. 55 ; clat de 
appellant het zelfs geenszins in strijd met de 
geschiedenis of de letter van art. 205 bis zou 
achten, iudien alle op het tijdstip van imver
kingtrecl ing der Wet van 16 Februari 1923 
loopende huren krachtens clat artikel zouclen 
worclen vergoed; dat het toch, . blijkens de 
door hem gegeven toelichting, de bedoel ing 
van den voorsteller van het amendement, 
waarbij art. 205bis in de wet is gebracht, was 
eene overga ngsbepaling voor bestaancle scho
l en te scheppen, doch voor de toekomst de ver
goeding voor het huren van schoolgebouwen 
uit te sluiten; dat ook de tekst van art. 205bis 
zich niet tegen deze opvatting verzet, waar 
daarin niet van bepaalcle gebouwen en tenei
nen gesproken wordt, doch van bestaande 
scholen, welke op 1 Januari 1922 in gehuurde 
lokaliteiten waren onclergebracht; clat volgens 
deze opvatti ng de huur van 1 Januari tot en 
met 31 A ugustus 1923 niet alleen voor de 
lokalen aan de Plantage l\'licldenlaan, cloch 
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ook voor het lokaal aan de Lazarussteeg voor 
vergoed ing in aanmerking zou kunnen kon1en; 

0. dat blij kens de geschiedenis in art. 101, 
v ijfde lid, der Lager-Onderwijswet 1920 opzet
telijk geen melding is gemaakt van de kosten 
voor de belooningen en eereblijken, genoemd 
in art. 55 onder j, omdat deze kosten reeds uit 
anderen hoofde voor rekening van de gemeente 
komen, waarbij de kinderen der openbare en 
der bijzondere scholen op gelijken voet worden 
behandeld; 

dat op grond van dit verband moet worden 
aangenomen, dat in art. 55 onder j onder ,,be-
1ooningcn en eereblijken" moeten worden ver
staan de vanwege het gemeentebestuur uitge
loofde belooningen en eereblijken tot aanmoe
digi ng van het getrouwe school bezoek, als be
cloeld in art. 35 der Leerplichtwet; 

dat mitsdien de vanwege het Schoolbestuur 
uitgereikte prijzen of belooningen voor ijver 
en goed gedrag niet kunnen worden gerekend 
te behooren tot die, bedoeld onder j van art. 
55, doch wel tot die onder o, daar zij strek
ken tot bevordering van den goeden gang van 
het onderwijs; dat zulks echter niet kan wor
den gezegd van de kosten voor Sint-Nicolaas
feestjes , welke in te ver verwijderd verband 
staan met het onderwijs; 

dat de kosten voor telefoonabonnementen 
o. a. behooren tot de kosten van administrntie 
en mitsdien onder o van art. 55, waarbij on
versch illig is de vraag, of deze uitgaven boven 
de normale eischen uitgaan en of de openbare 
scholen telefoonaansl u iting hebben, daar bij 
rle uitgaven ex art. 101 , eerste lid , eenig cri
terium is, of de uitgaven krachtens haren 
aard en karakter va llen onder een van de 
rubrieken e tot en met h en o of de kosten 
van instandhouding; 

dat het School bestuur dus volmaakt vrij is, 
om de vergoeding ingevolge art. 101 , eerste 
lid, welke nooit kan uitgaan boven rle even
redige kosten van de openbare scholen , geheel 
naar e igen inzicht ten bate van de school te 
hesteden; 

0. voorts, dat ook de huur over de maanden 
..:,eptember tot en met December 1922 uit de 
vergoeding ingevolge art. 101 kan worden 
vergoed; 

dat immers ten deze bes] issend zijn de wet
telijke regelen, welke terzake golden geduren
de het jaar 1922 ; 

dat gedurende dit jaar krachtens de uit
drnkkelijke bewoordingen van art. 101 , vijfde 
lid, der wet de kosten van het huren van ge
bouwen en terreinen voor de berekening van 
de kosten van de openbare scholen in aanmer
king behoorden te worden genomen en in ver
lJand hiermede, krachtens het achtste lid, even
eens de kosten van het huren van gebouwen 
en terreinen voor bijzondere scholen voor ver
goeding in aanmerking kwamen; 

dat de bepaling van de Wet van 16 Fe
bruari 1923, S. 38, waarbij deze kosten uit 
art. 101, vijfde lid, zijn geschrapt, eerst met 
ingang van 1 Januari 1923 in werking is ge
treden · 

dat ~veliswaar art. 205bis, bij de Wet van 
16 Februari 1923, S. 38, met ingang van 1 
J anuari 1923 aan de Lager Onderwijswet 1920 
toegevoegd, spreekt van vergoeding van huur 
van 1 Januari 1922 af, maar dat, al zou 

hieruit volgen, dat in het jaar 1923 over 1922 
verschuld igde en beta.aide huur kan worden 
vergoed krachtens art. 205bis, uit deze bepa-
1 ing niet mag worden afgeleid, dat deze ver
goeding niet zou mogen plaats vinden krach
tens art. 101, nu zulks vo lgens de in het jaar 
1922 geldende regelen wel mocht geschieden; 

dat echter geen vergoed ing van de kosten 
van huur over het jaar 1923 mag plaats vin
dcn krachtens art. 101, aangezien met ingang 
van 1 J anuari 1923 de kosten van het huren 
van gebouwen en terreinen uit het vijfde I id 
zijn geschrapt, terwijl zij niet kunnen worden 
gebracht onder die, bedoeld in art. 55 onder 
o, daar de kosten van het huren van gebouwen 
en teneinen in art. 55 onder c met name zijn 
genoemd en dus niet kunnen vallen onder de 
,,andere uitgaven" onder o; 

dat de vraag, of de huur van 1 J anuari 1923 
tot 1 September 1923 krnchtens art. 205bis 
behoort te worden vergoed, niet aan Onze be
slissing kan worden onderworpen; 

dat uit het voorgaande voortvloeit, dat Geel. 
Staten bij de bestreden beslissing ten onrechte 
geen rekening hebben gehouden met de uit
gaven voor aan de leerlingen uitgereikte prij
zen, voor telefoonabonnementen c. a. en voor 
de huur van schoollokalen over September tot 
en met December 1922; 

Gez ien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaa11; 

met handhaving van het bestreden besluit 
van Geel. Staten, voor zoover daarbij het be
sluii van den Gemeenteraad van Amsterdam 
van 17 October 1928 is vernietigd, voor het 
overige het bestreden besluit te vern ietigen. 

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

19 December 1930. KONINKLIJK BESLUIT 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 73.) 

Het .is uitsluitend aan een schoolbestuur 
voorbehouden, te bepalen welke leerlingen 
a l clan niet tot zijne school zullen worden 
toegelaten. Indien clit bestuur derhalve een 
grens heeft getrokken ter bepaling van bet 
gebied, waaruit de kinderen de school 
kunnen bezoeken en tengevolge daarvan 
leerlingen uit dat gebied niet rneer tot die 
school kunpen worden toegelaten, kunnen 
deze leerlingen rnedeteUen ter bereiking 
van bet. aantal, dat voor de nieuwe school, 
welke bet schoolbestuur wenscht te stich
ten, noodjg is. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het bernep, illgesteld door 

het Bestuur der Verneniging tot stichting en 
instandhouding van eene school met den Bijbel 
te Meene, gemeente Zelhem, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Gelderland van 19 Augus
tus 1930, n°. 418, waarbij met vernietiging 
van het bes] uit van den Raad der gemeente 
Zelhem van 25 April 1930 is bepaald , dat de 
door den appe ll ant ove reenkomstig art. 72 der 
Lager Ondenvijswet 1920 gevraagde medewer
king voor de stichting van eene bijzondere 
~chool voor gewoon lager onderwijs in de Oos
tenvijk , gemeente Zelhem, niet kan \\·orden 
vel'leend ; 

Den Raad rnn State, Afdeeling voor de Ge-
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sch ill en van Bestuur, gehool'd , advies van 14 
November 1930, n°. 740; 

Op de voordracht van Oozen :Ministel' van 
Onderwijs, Kunsten en "\,Veteoschappen van 15 
December 1930, n°. 16171, afd. L . 0. F.; 

0. dat de Raad der gemeente Zelhem bij 
besluit van 25 April 1930 medewerking heeft 
verleend met betl'ekking tot het stichten van 
eene bijzondere lagere school in de Oosterwijk, 
uitgaande van de Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van eene school met den Bij
bel, gevestigd te Mecne, gemeente Zelhem; 

dat, ingevolge een door R. Tiecken, geboren 
Staal e. a., alien ingezetenen der gemeeote 
Zelhem, ingesteld beroep, Geel. Staten bij be
sluit van 19 Augustus 1930, n°. 418, met ver
nietiging van het bestreden raadsbeslui t heb
ben beslist, dat de gevraagde medewerking 
niet ka n wol'den verleend ; 

dat Geel. Staten daarbij hebben ovenvogen, 
dat weliswaar uit de overgelegde stukken is 
gebleken, dat het bestuur der Chl'istel ijke 
School in het dorp gemeend heeft, met ingang 
van 1 September 1930 het gebied, waaruit in 
het vervolg de kinderen zijner school zullen 
komen, te moeten begrenzen; dat in verband 
daannede de 38 leerlingen, waarvoor de nieuw 
te stichten school wordt gevraagd, met ingang 
van den genoemden datum niet meer tot de 
school in het dorp zullen warden toegelaten; 
dat echter de vraag, of er voor de bedoelde 
leerlingen gelegenheid tot plaatsing in de vool" 
hen bestemde klasse zoude blijven, niet afhan
kelijk kan warden gesteld van een maatregel 
van het betreffende Schoolbestuur tot vast
stelling van eene schoolgrens, doch uitsluitend 
van de omstandigheid of het aantal leel'lingen, 
die in die klassen kunnen geplaatst warden, 
zulks toelaat; dat wel is komen vast te staan, 
dat vool' de bedoelde leerlingen gelegenheid 
tot plaatsing in de voor hen bestemde klasse 
blijft bestaan; dat niet op overtuigende wijze 
is kunnen worden aangetoond, dat aanzienlijke 
toeneming van de bevolking in eenig dee] der 
gemeente Zelhem tot de stichting eener nieu
we Christe lijke school aanleiding geeft; dat 
op grond van het vorenstaande moet wol'den 
aangenomen, dat ten aanzien van de onder
werpelij ke aanvrage, niet werd voldaan aan 
het vereischte, omschreven io art. 73, l e li d 
sub a, juncto het 2e lid der Lager Onderwijs
wet 1920 ; dat duo de gevraagde medewerking 
door den Raad had moeten warden geweigerd; 

dat het s:cnoolbestuur van het besluit van 
Ged. Staten bij Ons in bemep is gekomen. 
aanvoercnde, dat het Bestuur van de bijzon
dere lagere school te dorp Zelhem met .ingang 
van 1 September 1930 eene grens heeft getrok
ken te,· bepal ing van het gebied, waaruit de 
kinderen die school kunnen bezoeken; dat ten 
gevolge daal'van 38 leerlingen uit dat gebied 
niet meer tot die school kunnen warden toe
gelaten, zoodat vaststaat, dat voor die kinde
ren geen gelegenheid tot plaatsing op die 
school meer bestaat; dat dit schoolbe tuur 
volgens den appellant tot het ti-effen van dien 
maatregel vol komen bevoegd is; dat deze 
leerlingen dus kunnen medetellen ter bere i
ki ng van het aantal, dat voor de school, we] ke 
de appellant wenscht te stichten, noodig is; 
dat bij Ons besluit van 31 Januari 1930, n°. 
19, aan den appellant ontheffing is vel'leencl 

van den eisch, dat de school door ten minste 
40 leerlingen moet warden bezocht met bepa
ling, dat de school ten minste 25 leerlingen 
behool't te tell en ; 

0 . dat uitsluitend aan een schoolbestuur is 
voorbehouden, te bepalen, welke leer] ingen al 
dah niet tot zijne school zullen warden toege
laten; 

dat clerhalve het Bestuur de1.· Vereeniging 
voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te 
Zelhem bevoegd is te bepalen, dat na 1 Sep
tember 1930 voor bepaalde leerlingen geen 
gelegenheid tot plaatsing in de voor hen be
stemde klasse zal blijven bestaan; 

dat dit laatste is gesch ied ten aanzien van 
38 kinderen en noch u it de wooi-den, noch uit 
de geschiedenis van art. LXIV § 11 der wet 
van 16 Februari 1923, S. 38, valt af te le iden , 
dat voor de beantwoording van de vraag of 
er voor die kinderen ge legenheid tot pl aatsing 
in de voor hen bestemde klasse zou blijven, de 
beslissing va n het schoolbest1111r zou moeten 
warden voorbijgegaan; 

dat op gmnd van het vorenstaande moet 
warden aangenomen, dat ten aanzien van de 
onderwerpelijke aanvrage werd vo ldaan aaa 
het vereischte omschreven in art. 73, le lid, 
onder a, juncto het 2e lid , der Lager Onder
wijswet 1920; 

dat dus de gevraagde medewel'king door den 
Raad terecht is verleend en Geel. Staten te11 
onrechte het tegen het rnadsbesluit ingesteld 
beroep gegrnnd hebben geacht; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met verni etiging van het bestreden beslui t 
van Ged. Staten van 19 Augustus 1930, 11°. 
418, het besluit van den Raad der gemeente 
Zelhem van 25 April 1930, waarbij medewer
king is verleend met bterekking tot de aan
vrage tot stichting van eene bijzondere lagere 
school ten behoeve van de Vereen igiug tot 
stich t ing en in standhouding van eene school 
met den Bijbel te Meene, gemeente Zelhem , 
te ha ndha ven. 

Onze J'\'1iniste r van Ondenvijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

19 December 1930. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Inval.wet art. 41.) 

Het Hof heeft aan het begrip ,,benoodig
de wiskundige reserve" een verkeerde be
teekenis toegekend door daaronder ook het 
aanvangstekort - in plaats van uitsluitend 
het reserveaceres - te doen vallen. 

T erecht heeft de Rechtb. beslist, dat 
art. 13 K. B. 28 November 1919, S. 791, 
a ls zijnde in strijd met de bepalingen der 
Invalidit eitswet, ten deze niet verbindend is. 

Vonnis Reehtb. bevestigd. 

De Burgemeester der gemeente Zwolle, a ls 
zoodanig deze gemeente in rechte vertegen
woordigende, zijnde Mr. Dr. I. A. van Royen, 
wonende te Zwolle, eische1· tot cassatie van 
een tusschen pa rtijen gewezen arrest van het 
Gerechtshof te Arnhem van 23 October 1929, 
(N. J. 1930, 401 R ed.) advocaat Jhr. M r. W. 
M . de Brauw; 

tegen: 
den Voorzitter van het Bestuur der Rijksver-
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zekeringsbank te Amsterdam, als zoodanig de 
Rijksverzekeringsbank vertegenwoo1·digende, 
zijnde thans Mr. Dr. H. L. van Duy!, wonen
de te Amsterdam, verweerder in cassatie, ad
vocaat Mr. A. E. J. Nysingh. 

Conclusie van den Adv.-Gen . Besier. 

Voor zoover thans nog van belang vorclerde 
verweerder q.q. (verder a.an te duiden als de 
Bank) van den eischer q.q. (vercler aan te 
duiden als de Gemeente) betaling der in lid 
3 van art. 41 der lnvaliditeitswet bedoelde 
wiskundige reserve, benoodigd doordat een 
aantal verpleegsters en leerling-verpleegsters, 
aan wie - gelijk thans tusschen partijen vast
staat - krachtens de Pensioenwetten een rijks
pensioen was verzekerd en die dus krachtens 
art. 35 der Invaliditeitswet niet bij de Bank 
ve1·pl icht verzekerd waren tegen invaliditeit, 
v66r 1 Januari 1923 den gemeentedienst heb
ben verlaten, <loch nog niet in de termen 
vielen voor rijkspensioen. Bij deze vordering 
is becloelde wiskundige reserve be1·ekend op 
de wijze als is voorgeschreven bij art. 13, lid 
1, van het Kon. Besluit van 28 November 
1919, S. 791, zooals <lit luidcle v66r de toen 
nog niet geldende wijziging bij Kon. Besluit 
van 20 October 1923, S. 487. 

De gemeente voerde hiertegen onder meer, 
wat thans niet meer ter zake doet, aan, dat 
genoemcl artikl 13 in strijd is met art. 41, lid 
3, der Invaliditeitswet, daar het de alclaar be
doelde wiskundige 1·eserve berekent met een 
wiskundige formule, volgens welke zij twee 
bestanclcleelen bevat: 1°. wat in clit gecling is 
genoerncl de aanvangsreserve, de inkoopsorn 
van den verzekerde in het invaliditeitsfonds, 
benoocligd op 3 December 1919, den <lag, 
waarop art. 31 der wet in werking is getreden 
en de verzekering clerhalve krachtens lid 2 
van art. 41 geacht werd te zijn ingegaan, <loch 
we] k bestanddeel wellicht beter wordt geken
schet t als het aanvangstekort, t. w. het be
drag, clat de Bank voor een verzekerde ten ge
volge van het stelsel van naar loonkla sen 
vastgestelde premies, gelijk voor alle arbei
ders, van welken leeftijd ook bij het in wer
king treden cler wet, op dat tijdstip te kort 
lnvam orn de latere uitkeering der verzekerde 
renten te waarborgen, en 2°. wat in <lit ge
ding is genoemd het reserve-accres, zijnde 
zeker beclrag wegens sedert 3 December 1919 
niet door de Bank ontvangen prernies voor 
personen, wier verzekering krachtens art. 41, 
lid 2, geacht werd op <lien <lag te zijn inge
gaan. Naar de meening der Gerneente be
doelt art. 41, I id 3, met de benoodigde wis
kundige reserve alleen het z.g. reserve-accres. 
Op clezen grond betoogde zij, dat art. 13 van 
het Kon. Besluit in den toenrnaligen tekst 
niet bindend wa . 

De Rechtbank ging met <lit verweer mede en 
ontzegde de vorclering voor zoover zij betrek
king had op de wiskundige reserve benoodigd 
voor de becloelcle verpleegsters en leerling-
verpleegsters. · 

Op het hooger bernep der Bank verwierp 
het Hof echter bij het thans bestreden arrest 
clit venveer cler Gemeente en veroordeelde het 
haat· orn ook <lit dee! van het gevorderde aan 
de Bank te betalen. Het betoogde ter moti-

veering hiervan in hoofclzaak, clat de uitclruk
king ,,benoodigde wiskundige reserve" op zich 
zel f beschouwd technisch ten aanzien van de 
betrokken arbeiclers het geheele bedrag om, 
vat, dat naar wiskundige berekening benoo
cligcl is tot dekking van de met betrekking tot 
hun verzekering volgens de ervar ingsregels in 
de toekornst te verwachten, meerdere baten 
clan lasten. Verworpen werd de opvatting der 
Gemeente, volgens we1ke de uitdrukking in 
art. 41, lid 3, een meer beperkte beteekenis 
zou hebben , hierop neerkomende, dat alleen 
het z.g. reserve-accres zou bedoeld zijn, voor 
we! ke opvatting de Gemeente een beroep had 
gedaan op het verbancl met het 2e lid va11 
art. 41, en met art. 20 der Invaliditeitswet. 
Het tweede lid van art. 41 toch heeft naar 
's Hofs oordeel geen andere strekking dan den 
tijd, <lien een arbeider na 3 December 1919 in 
dienst o.a. van eene gemeente heeft doorge
bracht in rekening te doen komen bij de be
rekening cler eventueel aan hem uit te keeren 
rente, doch geenszins om de in het derde lid 
bedoelcle wiskundige reserve te beperken 'tot 
ten hoogste het bedrag, hetwelk de Bank 
door de niet-betaling van premien gedurende 
clien tijd te kort is gekomen, wat anders we! 
cluidel ijker zou zijn uitgedrukt. Omtrent art. 
20 oordeelde het Hof, dat de omstandigheid, 
dat het, bij het aangeven der middelen tot 
clekking der uit te keeren rente, ten laste van 
den werkgever slechts spreekt van premien 
niets afdoet, nu art. 41, lid 3 in een bijzonder 
geval de benoodigde wislnrndige reserve te 
diens laste brengt, terwijl van de tevens in 
art. 20 genoemde rijksbijdrage we! uit de 
worclingsgeschiedenis van art. 20 <loch niet uit 
de wet blijkt, dat zij ook de z.g. aanvangs
reserve in bedoeld bijzonder geval zou moeten 
clekken, zoodat uit dezen hoofcle art. 13 van 
het Kon. Besluit met de wet niet strijdt. 

De gemeente voert thans a ls middel van 
cassatie aan: 

· ,,Schending of verkeerde toepassing van 
artt. 48 Rv., 20, 31, 33, 35, 41 lid 2, 3, 4, 5, 
6, 186, 188, 411 Invalicliteitswet, · 

,,door de gerneente Zwolle te veroordeelen. 
met vernietiging in zoover van het in eersten 
aanleg gewezen vonnis, tot betaling van be
dragen, ten aanzien van de personen in de 
oorspronkelijke dagvaarding genoemd onder 
de nummers 1 tot en met 31 berekend over
eenkomstig het eerste lid van art. 13 van het 
Kon. Besluit van 28 November 1919, S. 791 , 
(v66r de claarin bij Kon. Besluit van 20 Octo
ber 1923, S. 487, aangebrachte wijzigingen), 

,,zulks hoezeer het al dus berekende bedrag, 
zooals ook door het Hof worclt aangenomen, 
uitmaakt de voor die arbeiders benoodigcle 
wiskundige reserve, ornvattende het geheele 
bedrag, hetwelk naar wiskundige berekening 
benoodigd is tot dekking van de met betrek
king tot hun verzekering volgcns de ervarings
regels in de toekomst te verwachten rneerdere 
lasten van baten, en omvattende zoowel wat 
door partijen wordt aangeduid met den term 
,,aanvangsreserve" (waarmede bedoeld is het
bedrag bij het in wer.king treden van art. 31 
der Invaliditeitswet ter zake van de verzeke
ring van deze arbeiders volgens wiskundige 
berekening als reserve benoodigd) , als wat
door partijen genoemd wordt ,,reserve-accres» 
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(waa,·mede bedoeld is het bedrag, hetwelk, 
indien deze arbeiders van het in werking tre
den van art. 31 voornoemd , 3 December 1919, 
af, verpl icht verzekerd waren geweest, uit de 
dan deswege verschuldigd geworden premien 
volgens wiskundige berekening had moeten 
_gere erveerd zijn), · 

,,en met verwerping van de opvatting, dat 
.aan de uitcl rukking ,,benoocligde wiskunclige 
reserve" in art. 41 lid 3 cler Invaliditeitswet 
-een meer beperkte beteekenis moet warden 
_gehecht, hierop neerkomende, dat de gemeente 
.slechts zou hebben te betalen wat de Bank 
.door niet-betaling van premicn geclurende den 
t ijrl dien de arbeiclers na 3 December 1919 bij 
de gemeente in dien t waren, is te kart ge
l:omen, 

.,en met afwijzing diensvolgens van de door 
,de R echtbank aanvaarde stelling dat voor-
11oemd Kon. Besluit als in artikel 13 voor
noemd opleggende eene verder gaande ver
pl ichting clan uit de wet volgt althans in zoo
ver niet verbindend is, 

,,dit alles echter ten onrechte en in strijd 
met de hierboven aangehaalde wetsartikelen". 

Met dit micldel kan ik mij vereenigen. 
Toegegeven moet warden, dat de uitdmk

'king ,,benoodigde wiskundige reserve" op 
.zich zelve beschouwd de meer uitgebreide be
teekenis heeft, we! ke het Hof in zijn boven 
in hoofdzaak weergegeven betoog daaraan 

'hecht, doch er zijn m. i. overwegende redenen 
,om aan haar in art. 41, lid 3, de meer be
perkte beteekenis te geven, welke alleen het 

·z.g. reserve-accres omvat. 
Art. 41 toch stamt uit het tijdens de lang

.<lurige en vaak verwarde openbare beraad-
lagingen in de Tweede Kamer in het wets

,ontwerp gebracht art. 33a te vinden in Bij
lagen 1912-'13 No. 58, 10. Het gold alleen 
voor arbeiders in dienst van een publiekrech
telijk lichaam, aan wie door den werkgever 
bij een bijzondere regeling pensioen was ver

·zekerd. In het derde I id daarvan werd ge
sproken over bij verlating van den dienst 
-zonder voortdurend pensioen (aan de Bank) te 
betalen premien en we] over het aantal .voile 
kalenderweken, verloopen nadat de arbeider 
den leeftijd van 16 jaar bereikte en gedurende 

·welke de bijzondere pensioenregel ing op hem 
toepasselijk was en hij dus krachtens het 
tweede lid van art. 33a geacht werd (bij de 
Bank) verpl icht verzekerd te zijn geweest, of

·schoon voor hem geen premien werden be
taald . Het derde lid beperkte het aantal ka
lenderweken niet uitdrukkelijk tot de weken 
gevallen na de inwerkingtreding der Invalidi
teitswet, doch dit was we! de becloeling blij
kens het vierde lid, dat inhoudt, dat de be
taling der premien geschiedt in de loon
klasse, waartoe de arbeider in die weken be

·hoorde. Immers v66r de Invaliditeitswet be
stonden loonklassen niet. 

Bij de verclere beraadslagingen (Hand. biz. 
·2241) vestigde het Kamerlid Goeman Borge
sius er de aandacht op, dat betaling van pre
mien in het geval van het tegenwoordig art. 
41, lid 3, eensdeels te v.eel , andercleels te wei
n ig zou zij n. Elke premie toch bestaat uit 
lwee deelen : een spaarpremie en een risico
prem ie. In het becloelde geval behoort aan de 
Bank alleen de spaarpremie te warden be-

taal d, cloch cleze vermeerdercl met rente op 
rente; de r isico-premie behoort niet te warden 
betaald. De spaarpremie met den samenge
stelden interest vormt wat in de levensverze
kering wordt genoemcl de wiskundige reserve. 
De Minister vereenigde zich hiermede en al
dus werd in het inmiddels in het wetsontwerp 
ingelascht art. 34b, waarin art. 33a toepasse
lijk was verklaarcl op verschillende catego
rieen van den dienst verlatende arbeiders en 
dat later art. 41 werd, de betaling van pre
mies vervangen door die van de wiskundige 
reserve. 

Uit een en ander blijkt, clat er we! degelij k 
verbancl bestaat tusschen het tweecle en het 
derde lid van art. 41. Het tweecle lid maakte 
een voorziening noodig voor het door de Bank 
missen van de premies gedurende een tijcl
vak, waarin een arbeide1· geacht werd ver
plicht verzekercl te zijn geweest en dat dus 
later bij een eventueele toekenning van rente 
mede in aanmerking zou warden genomen, 
hoewel in dat tijclvak voor hem geen premies 
waren betaald. Deze voorziening is gevonden 
door den werkgever, wiens dienst door den 
arbeider werd verl aten, te verpl ichten tot be 
taling aan de Bank eerst van de gem iste 
premie, <loch later van de wiskundige 1·e
serve, die daarin was begrepen, d . i. het 
reserve-accres. Uit niets in de wordingsge
schiedenis van het artikel blijkt, dat toen ook 
is gedacht aan de z.g. aanvangsreserve, welke 
de Bank ook ten opzichte van deze arbeiders 
zou missen, n.1. voorzoover deze niet in een 
vroegere betrekking reeds verplicht verzekerd 
waren geweest, in welk geval de rijksbijdrage 
van art. 20 ook met het oog op hen was be
rekencl. Misschien hoopte men, dat deze 1·ijks
bijdrage groot genoeg wu blijken te zijn om 
ook voor de overige onder de tegenwoordige 
artt. 35, 36, 38, 39 en 40 vallende arbeiders te 
voorzien , misschien was m en van oordeel, dat 
de Bank (d. i. ten gevolge van art. 28 in 
laatste instantie weder het Rij k) het tekort 
maar dragen moest, doch waarschijnlijk heeft 
men er n iet om gedacht. 

Thans blij ft nog de vraag te beantwoorclen, 
of de aldus aan de worclingsgeschiedenis van 
art. 41 ontleende beperkte beteekenis van den 
daarin gebezigden term ,,wiskundige reserve" 
we! te rijmen is met de woorden van het clerde 
lid, dat van de benoodigde wiskundige reserve 
spreekt, daar toch voor de Bank in den regel 
tot dekking harer in de toekomst te wachten 
uitkeeringen van renten aan de betrokken ar
beiders niet alleen het z.g. reserve-accres ,,be
noodigcl" zal zijn, doch ook de z.g. aanvangs
reserve. Ik meen deze vraag bevestigend te 
kunnen beantwoorden. In de uitdrukking ,,be-
11oodigde wiskundige reserve" in het derde lid 
toch kan in verband met de verwijzing naar 
het tweede I id gelezen warden de wiskundige 
reserve, welke voor de Bank na het verlaten 
door de betrokken arbeiders van hun dienst 
benoodigcl wordt met het oog op het gemis 
van premies gedurende een tijdperk waarin 
deze niettemin geacht warden verplicht ver
zekerd te zijn geweest, dus bet benoodigde 
z.g. reserve-accres. 

Moet de door mij voorgestane opvatting als 
de juiste warden beschouwd, clan is art. 13 
van het Kon. Besluit van 1919 in zijn vroe-
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geren tekst, waarnaar het door de Bank voor 
de ontslagen verpleegsters en leerling-ver
pleegsters gevorderde bedrag is berekend, in
derdaad in strijd met het derde lid van art. 
41 der Wet en dus reeds uit dezen hoofde niet 
binclend, zoodat de ingestelde vordering in 
zooverre had moeten zijn ontzegcl, gelijk de 
Rechtbank heeft gedaan. 

Ik concludeer, dat het bestreden arrest zal 
worclen vernietigd, dat het claarbij gedeeltelijk 
vernietigde vonnis in zooverre zal worden be
vestigd en dat de verwee1·der q.q. zal worden 
veroordeeld in de kosten in hooger beroep en 
in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; . 
0. dat de Rijksverzekeringsbank van de 

gemeente Zwolle heeft gevorderd de betaling 
van f 6513.68, daarbij in hoofdzaak stellende: 

dat een aantal met name genoemde perso
nen den dienst dier gemeente heeft verlaten, 
zon<jer dat hun een pensioen voor onbepaalden 
tijd werd toegekend; 

dat al deze personen behoorden tot de in 
artikel 35 der Invaliditeitswet bedoelde ar
beiders, wien door het Rijk pensioen is verze
kerd · 

dat derhalve de gemeente Zwolle, ingevolge 
artikel 41 lid 3 der Invaliditeitswet, aan de 
Rijksverzekeringsbank de voor die arbeiders 
benoodigcle wiskundige reserve moet uitkee
ren; dat die benoodigde wiskundige reserve 
bedraagt het gevorderde bedrag van f 6513.58, 
berekend volgens de voorschriften van het 
Koninklijk Besluit van 28 November 1919, 
S. 791, zooals dit is gewijzigd bij de Konink
lijke Besluiten van 27 Maart 1922, S. 148, en 
12 Augustus 1922, S. 492, behoudens voor wat 
betreft de sedert 1 Januari 1923 ontslagen ar
beiders, voor wefke personen de berekening is 
geschied volgens de voorschriften van het 
Koninklijk Besluit van 20 October 1923, S. 
487 · 

o'. d!lt de Arr.-Rechtbank te Zwolle bij von. 
nis van 14 Maart 1928 (N. J. 1929, 1194 Red.) 
de ingestelde vordering heeft toegewezen tot 
ecn bedrag van f 412.66 betreffende de sedert 
1 J anuari 1923 ontslagen arbeiders; 

dat de Rechtbank echter de ingestelde vor
dering heeft ontzegd, voor zoover die betreft 
de v66r 1 J anuari 1923 ontslagen arbeiders, 
zul ks op grond, dat artikel 13 van het Kon. 
Besluit van 28 November 1919, S. 791, waar
op de vordering voor deze arbeiders steunt, 
een voorschrift geeft nopens de berekening 
van de door de gemeenten aan de Rijksver
zekeringsbank uit te keeren wiskundige re
serve, waarbij in rekening wordt gebracht eene 
aanvangsreserve, de inkoopsom op 3 Decem
ber 1919, benevens eene accres-reserve voor na 
clien datum niet betaalde premie, terwijl uit 
artikel 20 der Invaliditeitswet en uit het ver
band tusschen het tweede en derde lid van 
artikel 41 dier wet volgt, dat onder de benoo
digde wiskundige reserve in artikel 41 lid 3 
moet worden verstaan uitsluitend het reserve
accres; 

dat mitsdien het voormelde artikel 13, a ls 
zijnde in strijd met de bepalingen der Inva-
1 iditeitswet, ten deze niet verbindend is ; 

0. dat op het door de Rijksverzekeringsbauk 
jngesteld hooger beroep het Gerechtshof te 

1930. 

Arnhem, met vernietiging in zooverre van het 
vonnis der Rechtbank, de vordering van de 
Rijksverzekeringsbank alsnog ten voile heeft 
toegewezen, omdat de uitdrukking ,,benoo
digde wiskundige reserve" in art ikel 41 lid 3 
der meervermelde wet, op zich zelf beschouwd, 
omvat zoowel de zoogenaamde aanvangs
reserve als het zoogenaamde reserve-accres, 
immers omvat het geheele bedrag, hetwelk 
naar wiskundige berekening benoodigd is tot 
dekking van de uit de betrokken verzekerin
gen volgens de ervaringsregelen in de t.oe
komst te verwachten meerdere lasten dan 
baten; . 

dat voorts naar het oordeel van het Hof uit 
artikel 41 lid 2 niet voortvloe it, dat de uit 
te keeren wiskundige reserve is te beperken 
tot het bedrag, hetwelk de Bank door de niet
betaling van premien gedurende den dienst
tijd van den arbeider bij de gemeente is te 
kort gekomen, terwijl ten aanzien van het 
door de Rechtbank gedane beroep op artikel 
20 door het Hof nog wordt overwogen: 

,,dat, wat artikel 20 Invaliditeitswet be
treft, de omstandigheid dat dit artikel bij het 
aangeven der middelen tot dekking voor de 
uit te keeren rente enz. ten taste van de werk
gevers slechts spreekt van ,,premien", niets 
kan afdoeri aan het feit, dat bij artikel 41, 
3de lid ten laste van den daar bedoelden 
werkgever in dat bijzondere geval de benoo
digde wiskundige reserve wordt gebracht; 

,,dat trouwens artikel 20 slechts het begin
sel wil uitdrukken, dat de middelen t.ot dek
king der kosten dezer verzekering moeten 
worden opgebracht door de betrokken werk
gevers en verzekerden, behoudens een daarbij 
vastgestelde bijdrage van het Rijk gedurende 
75 jaren; 

,,dat voorts, wat deze Rijksbijdrage betreft, 
in artikel 20 zelf niet is bepaald tot dekking 
waarvan deze in het bijzonder zou moeten 
strekken, doch slechts uit de wordingsgeschie
denis dier bepaling volgt, dat zij onder meer 
moest dienen tot dekking van het tekort op 
den inkoop in de verzekering van het tegeP
woordige geslacht; 

,,dat echter daaruit niet blijkt, dat de Rijks
bijdrage ook moest en kon dekken de zooge
naamde aanvangsreserve in het bijzondere ge
val van artikel 41 Invaliditeitswet; 

,,dat in elk geval, waar de wet hieromtrent 
niets irihoudt, de berekening der benoodigde 
wiskundige reserve, zooals deze ingevolge ar
tikel 41, 3de lid, Invaliditeitswet bij artikel 
13 van meergemeld Koninklijk Besluit van 
1919 werd geregeld en waarbij het Rijkssubsi
die aan de Bank buiten rekening werd gela
ten, niet in strijd met de wet kan worden ge
acht, terwijl de juistheid en billijkheid van 
het in artikel 41, Se lid, Invaliditeitswet be
paalde niet ter beoordeeling van het Hof 
staat;" 

0. dat tegen deze beslissing van het Hof als 
middel van cassatie wordt voorgesteld: zie 
Cone!. Adv.-Gen.; 

0. omtrent dit middel: 
dat blijkens de geschiedenis van het ont

staan van lid 2 en lid 3 van artikel 41 der 
Invaliditeitswet tusschen deze beide bepalin
gen een nauw verband bestaat en de verpl ich
ting ingevolge lid 3 tot uitkeering van de be-

61 
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noodigde wiskundige reserve voor een arbei
der, als bedoeld in lid 2, dan ook haar grond 
vindt in de omstandigheid, dat de Rijksver
zekeringsbank ove1· den tijd na 3 December 
1919, gedurende welken de bijzondere pen
sioemegel ing op dien arbeider van toepassing 
is, geen premie ontvangt, terwijl nochtans in
gevolge lid 2 de ambtenaar geacht wordt ge
durende dien tijd verplicht verzekerd te zijn 
geweest; 

dat voorts blijkens deze ge chiedenis het 
voorschrift tot uitkeering van ,,de benoodigde 
wiskundige reserve" is opgenomen naar aan
leiding van de rede van het Kamerlid Goe
man Borgesius, waarin deze betoogde, dat het 
aanvankelijk voorstel van de Regeering om 
alsnog de premien aan de Rijk verzekerings
bank te doen betalen, eenerzijds te eng was, 
umuat daarbij van vergoeding van rente geen 
sprake was, en anderzijds te ver ging, wijl de 
Rijksverzekeringsbank dan ook zou ontvangen 
1·isico-premie voor door haar niet geloopen ri
sico, terwijl de Bank alleen de spaarpremie 
met samengestelden interest - wat genoemd 
wordt de wiskundige reserve - behoort te 
ontvangen; 

dat uit een en ander niets anders kan wor
clen afgeleid dan dat, toen de Regeering 
,.overeenkomstig den van verschillende zijden 
te kennen gegeven wensch" in d\l plaats van 
de verplichting tot uitkeering van de pre
mien opnam die tot uitkeering van de benoo
digde wiskundige reserve, daarbij gedacht is 
aan een wiskundige reserve, welke voor de 

Bank noodig is met het oog op het gemis 
aan premien gedurende een tijdperk, waarin 
de arbeider geacht wordt ,erpl icht verzekerd 
te zijn geweest, maar niet aan het zoogenaam
de aanvangstekort voor hel ,.tegenwoordig 
geslacht"; 

dat zulks ook in overeenstemming is met 
het aan artikel 20 der Invaliditeitswet ten 
grondslag liggencle clenkbeelcl, clat dit aan
vangstekort onder meer zou worclen geclekt 
uit de daar vermelde staatsbijdrage en cler
hal ve zou drukken op de Rijksverzekerings
bank; 

dat weliswaar namens de Rijksverzekerings
bank bij pleidooi is betoogd, dat de niet ver
zekeringsplichtige arbeiders bij de berekenin
gen voor de staatsbijdrage niet in aanmerking 
zijn genomen, met uitzcndering van die be
doeld in de artikelen 39 en 40 der Invalidi
te itswet, welke laatsten eerst van de verplich
te verzekering werden vrijgesteld nadat de 
berekeningen waren gemaakt, maar dat, wat 
daarvan zij, deze berekeningen slechts hebben 
gecliend als een grondslag voor de vaststel-
1 ing van de hoegrootheid der staatsbijdrage 
doch geenszins om aan te duiden de groepen 
van personen, van wie het aanvangstekort al 
clan niet ten laste van de Rijksverzekerings
bank zou komen; 

dat clerhalve het Hof aan het begrip ,,be-
11oocligcle wiskundige reserve" in artikel 41 
lid 3 der Invaliditeitswet eene verkeerde be
teekenis heeft toegekend door claaronder ook 
het meerbedoelcle aanvangstekort te cloen val
len, zoodat het aangevoerde micldel van cas
satie is gegrond en het bestreclen arrest niet 
in stand kan blijven; 

0. clat uit het voorafgaande teven volgt, 

dat de Rechtbank te Zwolle bij haar boven
Yermeld vonnis terecht heeft beslist, dat ar
tikel 13 van het Koninkl ijk Besluit van 28 

Tovember 1919, S. 791, als zijnde in strijd 
met de bepalingen der Invalicliteitswet, ten 
cleze niet verbindend is, en al mecle terecht de 
vordering der Rijksverzekeringsbank, voor zoo
ver op dit artikel gegrond, heeft ontzegd; 

dat mitsdien de Hooge R aad, ten princi
pale rechtdoende, gemelcl · vonn is behoort te 
bevestigen; 

Vernietigt het bestreden a nest; 
Rechtdoencle ten principale: 
Bevestigt het vonnis der Arr.-Rechtbank te 

Zwolle den 14den 'J:aart 1928 tusschen par-
tijen gewezen. ( . J.) 

23 December 1930. \VET, houdende machti 
ging tot het aangaa n van een overeen
komst met de ,. . V. Koninklij ke Paket
,·aart Maatschappij", ge\'estigd te A 1nst!!1·
dam, betreffende het onderhouclen van 
scheepvaartverbindingen in Nederlandsch
l ndiii geclurende de jaren 1931 tot en met 
1945. S. 491. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in ov rweging genomen hebben , 

dat de krachtens de Wet van 30 December 
1925 (Nederlandsch Staatsblad 1925, n° . 538, 
Indisch Staatsblad 1926, n°. 71) gesloten over
eenkomst voor het onderhouden van scheep
vaartverbindingen in !'{ ederlandsch-l ndie zal 
eincligen op den 31 ten December 1930 en dat 
het wenschelijk is eene nieuwe overeenkomst 
aan te gaan ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State em •. 

Brnig artikcl . 

De Gouverneur-Genernal van N ederlandsch
lndiii wordt gemachtigd om, als vertegen
woordigende Nede1·landsch- / 11clie, met de ,.N. 
V. Koninklijke Paketvaart Maatschappij ", ge
vestigcl te A.mst e,·dam, een overeenkomst aan 
te gaan betreffencle het onderhouden van 
scheepvaartverbindingcn in Nede,·landsch-ln
diii, en zulks onder de navolgende voorwaar
den : 

a. De overeenkomst wordt aangegaan voo1· 
een tijdvak, aanvangende op een door den 
Gouverneur-Generaal te bepalen dag in 1931 
en eindigende den 31sten December 1945; 
echter zullen partijen de bevoegdheid hebben 
haar eerde1· te do n eindigen met inachtne
ming wederzijd van een opzeggingstermijn 
van twee kalenderjaren, met dien verstande, 
dat de overeeJJkomst in elk geval van kracht 
zal blijven tot en met den 31sten December 
1935, een en ancler behoudens het bepaalcle 
onder letter l en behoudens het in de overeen
komst te omschrijvon recht van den Gouver
neur-Generaal om de overeenkomst te ontbin
den wegens nalatigheid van de Koninklijke 
Paketvaart Maatschappij. 

b. Tijdens den duur van de overeenkomst 
moet de Koninklijke Paketvaart Maatschappij 
in Nede,·land of in N ederlanilsch-l ndii! geve -
tigd zijn en aldaar haar bestuur hebben. 

De bestuurders der vennootschap moeten 
alien ededandsche onderdanen zijn; wan
neer de zetel der ven11ootschap in Nederland 
is gevestigd, moeten hare vel'tegenwoordiger 
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in Nede,·landsch-lndie N ederl an clsche onderda
nen zijn. 
· Benoerningen van bestuurclers zij n n iet van 

kracht clan na goedkeur ing door den Minister 
,·an K olonien, a ls de vennootschap in :Veder
land of door den Gouverneur-Generaal, als zij 
in :Vederlandsch-l ndie gevestigd is. Benoern in
gen van vertegenwoordigers in Nede,·landsch-
1 ndie behoeven de goed keuring van den Gou
ve rne u r-Generaa l . 

Als bestuurder of vertegenwoordiger wordt 
aangemerkt ieder, die, onder welken naam of 
t itel ook, bclast is met of deelneemt aan het 
bestuul', het beheer of de leiding van de zaken 
der vennootschap. 

Er wordt door Ons, als de Yennootschap in 
S ederland, of door den Gouverneur-Generaal , 
a ls zij in Ned,ei·landsch-lndie gevestigd is, bij 
de vennootschap een R egeer ingscommissar'is 
benoemd, die alle vergaderingen van aandeel
houders of commissarissen of van degenen die 
dergel ij ke werkzaamheden, als gewoonlijk door 
comn1issarissen worden verr icht, uitoefenen, 
kan bijwonen, in die vel'gaderingen een raad
gevende stern heeft, toegang heeft tot de kan
toren en de arch ieYen der vennootschap en van 
al hare boeken en schl'ifturen inzage en af
schrift kan nemen. 

c. De Koninklijke Paketvaart M aatschappij 
verbindt zich orn in Nederlandsch-l ndie een 
aantal in de overeenkomst - wat de hoofd
punten en het aantal vaarbeurten betreft -
te omschrijven lijnen regelmatig te bevaren. 

Het aandoen van de kustplaatsen , gelegen 
tusschen de hoofdpunten deze,· lijnen, of ge
legen op de ei landen, waarlangs de lijnen 
Joopen, zal door haar zoodaoig worden gere
geld , dat aan deze p laat-5en eene in verhouding 
tot hare belangrijkheid voldoende verbinding 
wordt verzekerd. 

De K oninklijke Paketvaart M aatschappij 
verbindt zich het geregeld aandoen cl er bij het 
slui ten der overeenkomst in deze lijnen regel
matig bezochte havens n iet te staken, zonder 
daaromtrent tot overeenstemming te zijn geko
men met den Gouverneur-Generaal ; hetzelfde 
is van toepassing op haven , die in eene ver
plichte lijn worden aangedaan, bij het instel
len daarvan. De Maatschappij zal van het 
voornemen om het geregeld aaodoen van in 
vrij e rege lmatige lijnen bezoch te havens te 
staken, den Gouverneur-Generaal zoo tijdig 
mogelijk kennis geven. 

De Gouverneur-Generaa l kan het aandoen 
in de verplichte lijnen van bepaalde tusschen
p laatsen verplicht stellen, mits het geheele 
oponthoud dientengevolge niet van di en aard 
is, dat het verkeer tusschen de hoofdpunten 
cler lijnen belangrijk wordt vertraagd. 

Bedraagt de voor het aandoen van zooda
nige tusschenpl aat,en te ma ken ornweg meer 
dan 25 zeemijlen (van zestig in een graad), 
dan word t, als niet anders wordt overeenge
komen, voor het maken van dien omweg aan 
de Maatschappij een bedrag uitbetaa ld, bere
kend naar den maatstaf aangegeven sub j , 
eerste lid, van dit artikel, met dien verstande, 
clat de betaling niet per etmaal , dooh per uur 
zal geschi eden ad 1/24 van den etmaalprij s. 

d. De Koninklij ke Paketvaart Maatschappij 
zal jaarlijks op de archipellij nen, waaronder 
in deze wet te ver taan de verplichte lijnen, 

' bedoel d onder p11 nt c h iervoren en punt e 
hierna, en de vrij e, re gel matig door haar be
varen wordende lijnen tusschen plaatsen in 
N ede,·landsch-lndie en tusschen deze en Singa
pore, P enang en 'l'iino,·-D illy, ten minste 
1,500,000 zeemij len (van zestig in een gr aad) 
doen bevaren. 

De Gouverneur-Generaal bepaalt, welke lij 
nen als regelmatig bevaren moeten worden 
beschouwd. 

De bepalingen der overeenkomst zull en in 
het a lgemeen mede op de hiervoren bedoelde 
vrije, regelmatig bevaren lijnen van toepassing 
zijn. 

e. De Gouverneur-Generaal kan aan de K o
ninkl ijke Paketvaart Maatschappij het beva
i-en van n ieuwe lijnen verpl ichtend stellen. 
De voor zooda ni ge lijnen toe te kennen ver 
goeding zal in overleg met de M aatschappij 
door den Gouverneur-Generaal worden vast
gesteld. 

Verplichte lijnen kunnen, behalve in geval
len en onder voorwaarden in de overeenkomst 
bepaaldel ijk te ornschrijven, ook worden inge
steld, gewijzigd of opgeheven met wederzijdsch 
goedvinden op overeen te komen voorwaarden. 

/ . Behalve in buitengewone gevallen, ter 
beoordeeling van den Gouverneur-Generaal, 
moeten de gezagvoerder , stuurl ieden en werk
tuigkundigen van de op de archipellijnen va
rende sohepen 'ederlandsche onderdanen zijn. 

T en minste twee derden van de voor de 
hierbedoelde lijnen benoodigde schepen moe
ten gebouwd zijn op N ederlandsoh-Indische of 
N ederlandsche werven, ter keuze van de M aat
schappij. 

g. Behoudens de in de overeenkomst te ver
melaen uitzonderingen, maakt het Land voor 
het vervoer over zee van landsreizigers, -di e
ren, -goederen en -gelden tusschen plaatsen , 
gelegen aan de archipellijnen, uitsluitend ge
brnik van de aan de M aatschappij toebehoo
rende sch epen. 

De Maatschappij is verplicht, voor zoover in 
de overeenkomst n iet uitdrukkelijk anders is 
bepaald, alle landsreizigers en aangeboden 
landsdieren, -goederen en -gelden te vervoeren 
tusschen alle plaatsen in 1Yederlandsch-l ndie 
en tu schen deze en Singapo,·e, P en,ang en 
'l'i,nor-D illy. 

h. Behoudens de in de overeenkomst te ver
melden uitzonderingen, zal het Land tusschen 
plaatsen in N ede,·landsch-l ndie en tusschen 
deze en Singapore, P enang en T i,nor-Dilly 
geen particuliere reizigers of goederen met 
eigen of ingehuurde vaartu igen vervoeren. 

i. Voor zoover bij of op grond van de over
eenkomst niet anders is of wordt bepaald , 
wordt nan de Maatschappij betaal d: 

a. voor het vervoer van landsre izigers en 
hun onderhoud gedurende de reis een tar ief , 
overeenkomende met de particul iere passage
tarieven, verminderd met 15 pet. Het aldus 
berekende tarief zal niet stij gen boven dat, 
hetwelk overeenkomstig deze berekening op 1 
J anuari 1929 zou gegolden hebben, tenzij te
vens het algerneen indexcijfer voor groothan
delsartikelen, als gepubl iceerd door het Cen
trnal K antoor voor de Statistiek in N ede,·
landsch-l ndie, boven 150 is gestegen, in welk 
geval een stijging boven laa tstbedoeld tarief 
zal pl aats vinden overeenkornstig de stijging 
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van bet particulier tarief, docb boogstens in 
evenredigbeid met de stijging van bet index
cijfer. 

b. voor bet ver,•oer van landsdieren, -goe
dernn en -gelden een tarief overeenkomende 
met de op 1 J anuari 1929 geldende particu
liere tarieven, vermeld in het algemeen vracbt
goederentarief der Koninklijke Paketvaart 
Maatscbappij, verminderd met 28.6 pet., met 
dien verstande, dat elk jaar de tarieven wor
den gewijzigd, indien bet gem iddeld vracbt
n iveau over de afgeloopen drie jaren blijkt te 
zijn gedaald beneden bet op 1 J anuari 1929 
geldend niveau en dan in evenredigheid met 
die daling. I ndien eerstgenoemd niveau boven 
het op 1 J anuari 1929 gelclend niveau blijkt 
te zijn gestegen, zullen de tarieven slecbts deze 
stij g ing volgen, indien tevens het algemeen 
indexcijfer van grootbandelsartikelen, a ls ge
publ iceerd door het Centraal Kantoor voor de 
Statistiek in N ederland:,ch-l ndie, boven 150 is 
gestegen en hoogstens in even redigheid met 
deze stijging. 

j . Het Land heeft, onverminderd bevoegd
heden, voortspruitende uit wette lijke voo1·
schriften, het recht om naar keuze een of 
meer schepen van de Koninklijke Paketvaart 
Maatschappij, welke voor archipellijnen wor
den gebez igd, al clan niet met het pe rsoneel, 
in huur te nemen tegen betaling per schip, 
per etmaal en per netto registerton ( van 2,83 
kubieken meter inhoud): 

a. voor schepen van 300 ton of kleiner f 2 ; 
b. voor schepen grooter clan 300 ton f 2 

voor de eerste 300 tonnen en f 0.50 voor het 
over ige aantal tonnen; 

a en b verminderd met 10 pet. voo,· zoover 
de schepen zonder personeel worden ingehi.iurd 
en overigens vermeerderd met de ko ten van 
de geduren<le den huurtijd verstookte brand
stoffen. 

H et in het vorig lid bedoelde recht is be
perkt tot gevallen van oorlog en oorlogsge
vaar, onverschillig of N ed erland al clan niet 
in het hangende geschil is betrokken, optreden 
ingevolge een Volkenbondsopdraoht, mi] ita ire 
expedit ies, algemeene rampen en speciale 
d iensten . In het laatste geval mag, indien 
zulks bij den inhuur is overeengekomen, het 
chip echter niet gebruikt worden voor ver-

voer van reizigers, dieren, goederen of gelden, 
waarvoor gevoegelijk kan worden gebruik ge
maakt van de archipellij nen der Maatschappij, 
terwijl , behoudens in tijden van oorlog en 
oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland a l 
,fan niet in het hangende geschil i betrok
ken, of optreden ingevolge een Volkenbonds
opdracht, de van de Maatschappij ingehuurde 
schepen uitsluitend in den Indischen a rchipel 
mogen worden gebezigd. 

H et in het eerste lid bedoelcle recht blijft 
110g gedurende een vol jaar na bee ind iging 
der overeenkomst bestaan in gevall en, dat 
door den Gouverneur-Generaal voor eene ont
wrichting van den vervoersdienst in den archi
pel of in E1en ig dee! daarvan wordt gevreesd. 
De . uit dezen hoofde ingehuurde vaartuigen 
moeten uiterlijk een jaar na beeindiging der 
overeenkomst weder ter beschikking der Maat
schappij worden gesteld. 

Voorts heeft het Land het recht om in tijden 
van oorlog of oorlogsgev_aar, onverschillig of 

Nederland al clan niet in het hangende geschil 
is betrokken, of optreden ingevolge een Vol
kenbondsopdracht een of meer van de in het 
eerste lid bedoelde schepen van de Maatschap
pij in gebrnik of in e igendom over te nemen 
tegen, zoo noodig door de kundigen, te bepa
len waarde. 

De Maatschappij zal bovendien hare mede
werking verleenen tot het op verlangen van 
den Gouverneur-Generaal tegen eene nader te 
bepalen vergoeding aanbrengen van dusdanige 
inrichtingen aan hare schepen, dat deze in de 
in het voorgaande lid bedoelde gevall en even
tueel voor oorlogsdoeleinden kunnen worden 
gebruikt. 

Indien een doo1· het Land ingehuurd schip 
in geval van oorlog met een buitenlandscben 
vijand of bij militaire expedities clan we! inge
volge een Volkenbondsopdracht, enz. diensten 
verricht ten behoeve van de landsverdedig ing 
of van de troepen te velde clan we! ,an den 
Volkenbond, en het personeel niet in militai
ren dienst is opgeroepen , worden, in geval 
van daardoor veroorzaakte ziekte, verwonding, 
dood, verlies van uitrusting, gevangenschap 
of vermissing van personeel van dit schip, 
door het Land schadeloosstellingen uitgekeercl 
naar in de overecnkomst vast te stellen re
gelen, 

k. Indien ten gevolge van buitengewone 
omstandigheden, waarvan het ontstaan niet 
kan worden geweten aan schuld of nalatig
heid der Maatschappij, de p rij zen van hetgeen 
de Koninklijke Paketvaart Maatschappij voor 
de naleving van de overeenkomst behoeft, zoo
danig stijgen, dat de kosten der onderneming, 
gerekend over een tijdsverloop van een jam·, 
de normale uitgaven met 26 pet. overschrijden, 
wordt aan de 1aatschappii, voor zoover die 
overschrijding aan de bedoelde buitengewone 
omstandigheden is toe te schrijven, een scha
deloosstelling toegekend, waarvan de vorm, 
het bedrag en eventµee l de tijdsduur door den 
Gouverneur-Generaal worden bepaald. 

l. De Koninklijke Paketvaart Maatschappij 
verbindt zich den Gouverneur-Generaal steeds 
alle gewenschte inlichtingen te geven omtrent 
hare tarieven voor den overvoer van particu
liere reizige1'S, dieren, goecleren en gelden en 
verklaart zich bereid steed met den Gouver
neur-Generaal in overleg te treden omtrent 
door Hem wenschelijk geachte wijzigingen van 
die tarieven en aan al Zij ne gerechtvaardigde 
bezwaren ten aanzien van die tar ieven tege
moet te komen. 

Door den Gouverneur-Generaal wordt inge
steld een Zeevervoersraad , waarin zitting heb
ben een door den Gouverneur-Generaal aan te 
wijzen vertegenwoordiger van het Land, een 
lid der Directie der Koninklijke Paketvaart 
Maatschappij en een door deze leden in onder-
1 ing overleg aan te wijzen derde voorzittend lid. 

Ingeval geen overeenstemm ing wordt ver
kregen nopens wijziging van voornoemde ta
rieven, raadpleegt de Gouverneur-Generaal 
den Zeevervoersraad. Indien de Gouverneur
Generaal, den Zeevervoersraad gehoord, te 
kennen geeft, dat de betreffende tar ieven ge
wijzigd dienen te worden, heeft de Koninklijke 
Paketvaart Maatschappij de keuze, hieraan 
gevolg te geven, clan we!, indien het nakomen 
dezer ve1·plichting naar haar inzien mocht 
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leiden tot niet te aanvaarden gevolgen; de 
overeenkomst met inachtneming van een op
zeggingstermijn van zes maanden te doen ein
digen, in welk geval de Gouverneur-Generaal 
het recht heeft te verlangen, dat de bepalin
gen der overeenkom t, uitgezonderd die be
treffende het toezicht op de particul iere tarie
ven, nog gedurende hoogstens v ier en twintig 
maa nden na beeindiging der overeenkomst van 
kracht zullen blijven, met dien verstande, dat 
de normale looptijd der overeenkomst niet zal 
worden overschreden. De Gouverneur-Generaal 
kan het a dvies van den Zeevervoersraad open
baar maken. 

,n. Voor het vervoer van de brie,·enpost zal 
aan de Koninklijke Paketvaart Maatschappij 
een vergoeding worden uitgekeerd op denzelf
den voet· als a.lgemeen voor gezagvoerders van 
sbhepen voor dit vervoer in Nede,·lcmdsch
lndiii is vastgestel d. 

n. Voor de uit de overeenkomst voor de 
Koninklijke Paketvaart Maatschappij voort
vloeiende verplichtingen word t aan haar door 
het Land, ongeacht de elders in de overeen
komst geregel de vergoedingen en tarieven, een 
bedrag van f 200,000 's jaars tegoed gedaan. 

o. De aan de Koninklijke Paketvaart Maat
schappij voor het vervoer van landsreizigers, 
-dieren, -goederen en -gelden verschuldigde 
vergoedingen worden zoo mogelijk dadelijk 
voldaan. . 

p. W anneer de uitvoering van de overeen
komst tot geschi llen aanleiding mocht geven 
en voorts in de gevallen in de overeenkomst 
te vermelden, wordt de beslissing van scheids
mannen ingeroepen. 

q. De overige voorwaarden worden door 
den Gouverneur-Generaal in overleg met de 
Koninklijke P aketvaart Maatschappij gere
geld. 

r. De autonome ressorten, waaronder zijn 
te verstaan zoowel de openbare gemeenschap
pen op den voet van het zesde of twaalfde 
hoofdstuk der Indische Staatsregeling als de 
Zelfbesturende Landschappen, vall en buiten 
de overeenkomst, doch kunnen zich desge
wenscht daarbij aanslu iten . 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten De

cember 1930. 
WILHELMir A. 

De M inister van l(olonii!n, De Graaf f. 
(Uitgeg. 30 Dec. 1930.) 

23 De,cember 1930. WET, houdende wijziging 
van de Surinaamsche begrooting voor het 
dienstjaar 1928. S. 492. 

23 Dece,nber 1930. WET -tot wijziging en 
verhooging van het zesde hoofdstuk (De
partement van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen) der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1930. S. 493. 

23 Decc,nber 1930. '\,VET tot verlenging van 
den termijn genoemd in artikel 88a der 
Tabakswet 1921 (Staatsblad n•. 712) , 
laatstelijk gewijzigd bij het eenig artikel 
der wet van 21 December 1929 (Staatsblad 
n°. 541). S. 494. 

Wij WILHELMINA, enz . .. . doen ! e wetcm : 
Alzoo Wij in ovenveging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is den termijn, genoemd 
in artikel 88a der Tabakswet 1921 (Staatsblad 
n°. 712 ), nogmaals te verlengen; 

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

Eenig artikel. 

In artikel 88a der Tabakswet 1921 (Staats
blad n°. 712) , zooals dit artikel laatstelijk is 
gewijzigd bij het eenig artikel der wet van 
21 December 1929 (Staatsblad n°. 541) , wordt 
voor ,,1931" gelezen: 1936. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten De

cember 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van l'inancii!n, De Geer. 
(Uit geg. 29 Dece,nber 1930.) 

23 December 1930. KO fH-.T:KLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 213.) 

Den Raad kan bet recht niet warden 
ontzegd om met gebruikmaking van wet
tige middelen zijne bezwaren tegen eene 
vereeniging van zijne gemeente met eene 
andere aan de daarbij betrokken autori
teiten kenbaar te maken, noch om zich van 
deskundige zijde omtrent de daarbij aan te 
voeren argumenten te doen voorlichten. 
De vraag of het inwinnen van zoodanig 
advies in het belang der gemeente is, staat 
allereerst ter beantwoording aan den Raad. 
Aangezien uit een oogpunt van financieel 
beleid tegen den onderwerpelijken post 
geen bezwaar kan warden gemaakt, ter 
wijl ook niet is gebleken van ;.eer dringende 
redenen, welke het onthouden van goed
keuring aan de desbetreffende begroo
tingswijziging zouden rechtvaardigen, is 
deze goedkeuring ten onrechte onthouden. 

Wij WI LHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente 1Engwirden tegen het 
besluit van Ged. Staten van Friesla nd van 18 
Juni 1930, n°. 68, 2e afdeeling F ., waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het raadsbesluit 
dier gemeente van 14 April 1930, N °. 17b tot 
wijzig ing der gemeente-begrooting voor den 
dienst 1930; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Qeschillen van Bcstuur, gehoord, a dvies van 
3 December 1930, n°. 790 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenl andsche Zaken en 
Landbouw, van 18 December 1930, N °. 16025, 
a fdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat het be~luit van Ged. Staten steunt op 
de overweging, dat bij besluit van den R aad 
der gemeente JEngwirden rnn 14 April 1930, 
N °. 17b, op de begrooting voor 1930 wordt 
aangebracht post volgnummer 146a ,,Kosten 
voortvloeiende uit de behartiging van de be
langen der gemeente in verband met de tijde
Jijke burgemeestersbenoeming en de voorge
nomen inlijving f 300" met de toelichting: 
,,Uit dezen post te betalen de kosten van des
kundige adviezen en reis- en verblijfkosten"; 
dat Burgemeester en '\,Vethouders op hun ver
zoek van 28 Mei 1930 om nader mede te dee
len, wat met ,,behartiging v_an de belangen 
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der gemeente" en met ,,deskundige adviezen" 
wordt bedoeld, van wie en met betrekking tot 
welke vraagpunten deze adviezen zullen war
den ingewonnen en voor welke reizen (van 
wie en waarheen) de gelden zullen warden 
hesteed, antwoorden, dat de meerderheid van 
hun Coll ege de aanstelling van den tijdelijken 
burgemeester, waardoor op de zaak van de 
inlijving hunner gemeente bij een andere, 
welke men op deze wijze beoogt te forceeren, 
is vooruitgegrepen, als eene miskenning ge
voelt van het gemeentebelang, welk belang zij 
wil d ienen doo,· onder zeer deskundige voor-
1 ichting te trachten de tijdelij ke burgemeesters
benoeming ten spoedigste door eene defini
tieve vervangen te . krijgen en te voorkomen, 
dat een annexatie tegef\ het be] ang der ge
meente in worde geforceerd; dat hieruit kos
ten van adviezen zoowel als van reizen zullen 
voortvloeien, zoo van den deskundige a ls van 
leden van het Gemeentebestuur naar Over
heidsl ichameri en -personen, waartoe de uitge
trokken begrootingspost zal strekken ; dat 
naar de uitgesproken bedoeling de begroo
t i ngspost dus moet strekken tot het voeren 
van agitatie tegen de door Onzen Commissaris 
der provincie Friesland in samenstemming 
met de Regeering gedane tijdelij ke burge
meestersbenoeming; dat het Gemeentebestuur 
wettel ij k evenwel geenerlei invloed op de 
Burgemeesters-benoeming kan uitoefenen en 
gelden, met dit doe! op de begrooting uitge
trnkken, dus zijn uitgetrokken voor een on
wettig doe!; dat hun College alleen reeds 
hierom verplicht is dezen begrootingspost te 
weren, zulks afgezien van de verspilling van 
gelden, waarrnede ter bereiking van het ge
stel de doe! niets kan warden uitgerichtj dat, 
wat de dusgenaamde ,, inlijving" of ,,annexa
tie" betreft, de leden van het Gemeentebe
stuur (en hun personeel) zelf als deskundigen 
bij uitnemendheid op het terrein der plaatse
lij ke toestanden en belangen mogen warden 
beschouwd en dat de gemeentewet eene ver
eeniging of grenswijziging van gemeenten vol
doende met ,nrnrborgen omringt om te voor
komen, dat zij met terzijdestelling van de be
langen der of van een der betreffende ge
meenter. zou worden doorgedreven ; 

dat de Gemeenteraad in beroep aanvoert, 
dat de R aad ten stelligste ontkent, dat bij 
hem de bedoeling tot het voeren van agitatie, 
in den zin van het stoken van onrust, voorzit, 
terwijl het den Raad ontgaat, waaruit Ged. 
Staten zouden kunnen afleiden, dat deze be
doeling ,,uitgesproken" zou zijn; dat welis
waar de wet aan de gemeentebesturen geener
lei rechtstreekschen invloed op een burge
rneesters-benoeming toekent, <loch dat het niet
temin den gemeentebesturen te ali en tijde vrij 
staat, overeenkomstig het bepaalde in art. 148 
der Grondwet en art. 120 der Gemeentewet de 
belangen de1· gemeenten bij Ons, bij de Staten
Generaal en bij de Staten der provincien voor 
te staan; dat Ged. Staten voorts in het aan
brengen van dezen begrootingsp!)st geldver
sp ill ing zien, orndat ter bereiking van het ge
stelde doe! niets kan worden uitgericht; dat 
<lit slechts een lichtvaardige veronderstelling 
is, welke door geen enkelen grond wordt ge
staafd; dat Ged. Staten eindelij k overwegen, 
dat de leden van het Gemeentebestuur ( en hun 
personeel) zelf als deskundigen bij uitnemend-

heid op het ten-ein der plaatselijke toestanden 
en belangen mogen warden beschouwd, en dat 
de Gemeentewet een vereeniging of grenswij
ziging van gemeenten voldoende met waar
borgen ornl·ingt om te voorkomen, dat zij met 
teraijdesrelling van de belangen der of van 
een der be treffende gemeenten zou worden 
cloorgedreven; dat deze overweging blij kbaar 
de overbodigheid wil aantoonen van deskun
dige voorlichting als door het Gemeentebestuur 
begeerd; dat Ged. Staten hiermede zijn getre
den in eene beoordeeling van eene aangelegen
heid, welke overigens niet aan hun oordeel is 
onderworpen; dat, aangezien het inwinnen van 
deskundige adviezen geacht kan worden te zijn 
in het belang der gemeente, het aan het oor
deel van het Gemeentebestuur behoort te wor
den overgela ten, of daaraan behoefte bestaat ; 
dat Geel. Staten enkel bezwaar zouden ktnmen 
rnaken tegen de begrootingswijziging op finan
cieele gronden, <loch dergel ijke gronden niet 
zij n en ook bezwaarlijk zouden kunnen warden 
·aangevoerd; dat mitsdien Ged. Staten de hun 
bij art. 207 der Gemeentewet gegeven bevoegd
heid buiten h are natuurlij ke grenzen hebben 
uitgebreid; 

0. dat de Gemeenteraad van iEngwirden de 
door Geel. Staten in studie genornen vereeni
ging van iEngwirden met Schoterland en de 
daarmede samenhangende benoerning van een 
rijdelijken burgerneester te JEngwirden niet in 
het belang zijner gemeente acht; 

dat aan den Gemeenteraad het recht niet 
kan warden ontzegd om met gebruikmaking 
van wettige middelen zijne bezwaren daar
tegen aan de daarbij betrokken autoriteiten 
kenbaar te maken, noch om zich van deskun
dige zijde omtrent de daarbij aan te voeren 
argtunenten te doen voorlichten ; · 

dat van het uittrekken op de begrooting van 
geJ-den voor . een onwettig doe! dus geen 
sprake is; 

dat Geel. Staten, blijkens hun nader arnbts
bericht, van oordeel zijn , dat er geen kans be
staat, dat het door den Raad beoogde doe! zal 
worden bereikt, <loch dat hieromtrent uit den 
aard der zaak geen zekerhe id bestaat en het 
inwinnen van een deskundig advies juist ten 
doe! had, het Gemeentebestuur dienaangaande 
voor te I ichten; 

dat Ged. Staten voorts ontkennen dat het 
inwinnen van het meerbedoelde deskundige 
advies in het belang der gemeente zou zijn, 
<loch dat het oordeel hieromti·ent allereerst 
bij den Gemeenteraad berust; 

dat uit een oogpunt van financieel bele id 
tegen den onderwerpelij ken post geen bezwaar 
kan warden gemaakt, terwijl ook niet is ge
bleken van zeer dringende redenen, welke het 
onthouden van goedkeuring aan de onderwer
pelijke begrootingswijziging zouden rechtvaar
digen; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Friesland van 18 Juni 
1930, N°. 68, 2e afdeeling F., aan het besluit 
van den R aad der gemeente iEngwirden van 
14 April 1930, N°. 17b, tot wijziging van de 
begrooting. der gemeente voor 1930, alsnog 
goedkeuring te verleenen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast, enz. (A. B.) 
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23 Decernber 1930. KO INKLIJK BESLUIT. 

(Gemeentewet Art. 207 J 
Hoewel de vraag of voor een ambtenaar 

ter secretarie eene voldoende bezoldiging 
is uitgetrokken betreft de hu,isliouding der 
gemeente, waaromtrent het oordeel a ller
eerst staat aan den gemeenteraad, hebben 
Ged. Staten toch terecht goedkeuring ont
houden aan de begrooting op grond dat 
eene bezoldiging van f 400 van den tweeden 
ambtenaar, die eene vrijwel volledige dag
taal aan zij n arbeid voor de gemeente heeft, 
ten eenenmale onvoldoende is te achten. 
Een beroep op een toelage van den burge
meester-secretaris gaat niet op, aangezien 
zulk een toelage zeer ongewenscht is, daar 
arbeid voor de gemeente niet door den 
burgemeester-secretaris persoonhjk, maar 
door de gemeente behoort te worden be
taald. 

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

den R aad der gemeente Rijnsburg tegen het 
besluit van Geel. Staten van Zuid-Holland 
van 25 Augustus 1930, G. S. n°. 571, 3e afd., 
waarbij goedkeuring is onthouden aan de be
grooting die r gemeente voor den dien~t 1930 ; 

Den R aad van State, Afdeel iP.6 voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 December 1930, n°. 800 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
taat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 

Landbouw van 22 December 1930, n°. 16185, 
Afd. B. B.; 

0. dat op de begrooting der inkomsten en 
uitgaven van de gemeente R ijnsburg voor den 
dienst van 1930, zooals zij door den Raad 
dier gemeente is vastgesteld in zijne vergade
ring van 8 ovember 1929 en gewijzigd in 
die van 9 Mei 1930, onder volgnummer 86, is 
gernamd een bedrag van f 2900 wegens ,, jaar
wedden van de ambtenaren en bedienden der 
gemeente-secretarie, den concierge en de ho. 
den en van het kantoor van den gemeente
ontvanger" , welk bedrag blijkens de memorie 
van toe! ichting is samengesteld uit f 1650 
wegens jaarwedde van den eersten ambtenaar 
te,· secretarie, f 400 wegens jaarwedde van den 
t weeden ambtenaar ter secretarie en f 850 
wegens jaanvedde van den gemeente-bode; 

dat Geel. Staten van Zuid-Holland bij be-
I uit van 25 Augustus 1930 aan de begrooting 

de goedkeuring hebben onthouden, uit over
weging, dat, aangezien de secretaris der ge-
1neente Rijnsburg tevens burgemeester dier 
gemeente is, en de eerste am btenaar ter secre
tarie tevens secrntaris der gemeente Val ken
bu rg, op de secretaris van de eerstgenoemde 
gemeente, die op 31 December 1929 4417 in
woner telde, een tweede ambtenaar niet kan 
worden gemist, hetgeen beve tigd wordt door 
eene vergel ijking met andere gemeenten in 
de provincie Zuid-Holland; dat derhalve, in
gevolge art. 205, sub a der Gemeentewet, op 
de begrooting der gemeente Rijnsburg o. a. 
<le jaarwedde van een tweeden ambtenaar ter 
,ecretarie behoort te word en gebracht ; dat het 
rnor dat doe! uitgetrokken bedrag van f 400 
fen eenenmale onvoldoende is te achten; dat 
de begrooting dus in de in artikel 205 sub a 
der Gemeentewet bedoelde uitgaven niet op 

voldoencle wij,,e voorziet; dat, hieraan niet af
doet de omstandigheid, clat de thans aan
wezige tweede ambtenaar ter secretaeie van 
den Bu.rgemeester-Secretaris persoonlij k eene 
toelage van f 800 per jaar ontvangt; dat im
mers, daargelaten de vraag of eene jaanvedde 
rnn f 400 + f 800 of f 1200 voor den hier 
becloelden ambtenaar volcloende zou mogen 
worden genoemd, artikel 205, sub a cler Ge
meentewet niet toel aat, dat een arnbtenaar 
ter secretarie in die functie geheel of gecleel
telijk door een ander clan de gemeente wordt 
bezoldigd; 

dat van het besluit van Geel. Staten de 
gemeenteraad bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende dat de reden cler onthoucling der 
goedkeuring gelegen is in het feit, dat het 
salari van den gemeente-ambtenaar Van 
Haarl em, bedragende f 400 aan Geel. Staten 
te laag voorkomt; clat de gemeenternad be
twijfelt of Geel. Staten voldoende bekend zijn 
met de verhoudingen ten raadhuize, ook in 
verbancl met dezen ambtenaar; dat deze amb
tenaar een gering dee] van zijn tijd inder
daad we1·kt voor de gemeente Rijnsburg, om
clat hij ten eerste werkzaamheclen verricht 
voor den Burgemeester-Secretaris, die hem 
ze]f buiten den Raad om aanstelde en waar
voor hij eene toelage ontvangt van den Bur
gemeester-Secretaris zelf, en ten tweede, om
dat cleze ambtenaar bovendien ook is ge
meenteontvanger der gemeente Valkenburg 
(Z .-H.); dat naar aanleiding daarvan de ge
meenteraad van oorcleel is, dat maar een ge
ring gedeelte van den tijd van dezen ambte
naar overblijft voor den arbeid voor de ge
meente zelf; dat door dezen ambtenaar zelf 
indertijd is verzocht om eene aanstelling op 
dit salat·is, omclat hij daardoor in de cate
gorie van gemeente-ambtenaren werd opge
nomen ; clat de gemeenteraacl van oordeel is, 
dat deze kwestie de huishouding der ge
meente betreft; dat een du danig geval aller
m inst een rnotief kan zijn om de goeclkeuring 
aan de begrooting te onthouden; 

0 . dat het geschil loopt over de vraag of 
voor den tweeden ambtenaar ter secretarie 
eene voldoende bezoldiging is uitgetrokken ; 

clat zulks betreft de huishouding der ge
meente, waaromtrent het oordeel a llereer t 
aan den gemeenteraacl staat; . 

dat in zoodanig geval, als uit een oogpunt 
van financieel beleid tegen de begrooting 
geen bezwaar bestaat, niet clan om zeer drin
gencle redenen goedkeuring aan de begroo
ting mag worden onthouden ; 

da t in het onderhavige geval Ged. Staten 
aannemelijk hebben gemaakt dat zich zulke 
dringencle redenen voordoen; 

dat immers eene bezolcliging van f 400 van 
den tweeden arnbtenaar ter secreta rie, die 
blijkens de meclecleelingen , gedaan ter open
bare vergadering van de Afdeeling van den 
Raad van State voor de Geschillen van B e
stuur, waarin over deze zaak verslag is uit
gebracht, eene vrijwel volledige dagtaak aan 
zijnen arbeicl voor de gemeente Rijnsburg 
heeft en geen werk voor den Burgemeester
Secretaris in pri ve verricht, ten eenenmal e 
OBYolcloende is te achten ; 

clat een beroep op eene toelage van den 
Burgemeester-Secrntaris niet opgaat, aange-
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zien zul k eene toe! age zeer ongewenscht is, 
daar arbeid voor de gemeente niet door den 
Burgemeester-Secretaris peraoonlijk, maar door 
de gemeente behoort te worden betaald; 

dat onder deze omstandigheden de aanwe
zigheid van eene dringende reden, om aan <le 
begrooting de goedkeuring te onthouden, moet 
worden aangenomen; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

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

24 Dece1nber 1930. WET tot wijziging van 
het derde hoofdstnk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1929. S. 496. 

24 December 1930. \VET, houdende naturali
satie van B . J. B olk en 19 anderen. S. 
496. 

Wij WILHELMI A , enz .... doen te we ten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat Be,·n hard Johann Bolk en 19 anderen aan 
Ons een verzoek om naturalisatie hebben in
gediend, met overlegging - wat betreft de in 
artikel 2 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 
268), op het Nederlanderschap en het inge
zetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
31 December 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wii, den Raad van State enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Bernhard Johann Bolk, geboren te 

B erge,·hausen, gemeente R ellinghausen ( P 1'Ui
sen), den 19 J anuari 1873, zonder beroep, wo
nende te Bochmn (P,·uisen); 

2°. Loduvicus Cornelis Ceulemans, geboren 
te Rotterdam (Zuidholland) den 15 Januari 
1896, bankwerker, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland ; 

3°. Anna Katharina Deitz, geboren te 
Burtscheid (Pruisen) den 13 Mei 1894, ar
beidster, wonende te Aken (Pruisen); 

4°. W ilhelmina Alma Fischer, geboren te 
Dusseldoi·p (Pmisen) den 6 Juni 1908, zonder 
beroep, wonende te Arnhem, provincie Gelder
land; 

5°. H einrich Gass,nann, geboren te Eschwei
l er (Pruisen) den 28 October 1884, bankwer
ker, wonende te Brunssum, provincie Lin,
burg; 

6°. Adrianus Van Gestel , geboren te Min
de,·hout (Belgie) den 14 Juli 1882, landbou
wer, wonende te Baa,·le-Nassau, provincie 
N oordbrabant; 

7°. Rene Aloysius Haverbeke, geboren te 
Bassevelde (Belgie) den 15 Juli 1893, arts, 
wonende te H eerlerheide, gemeente H eerl en, 
provincie Limburg; 

8°. Israel Marcus K up/erschmiedt, gebo
ren te Dzikow Stary (P olen) den 12 Januari 
1884, marktkoopman, wonende te 's-Graven
hage, provincie Zuidholland; 

9°. mr. R ene Lion, geboren te Schaerbeek 
(Belgii!) den 23 Juli 1904, bankbeambte, wo
nende te Amsterdam, provincie Noordholland; 

10°. Jossif Matz, geboren te B erditsche// 

( Rusland) den 9/22 Augustus 1894, fotograaf 
en fotohandelaar, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

11 °. Fmnz Muller, geboren te Fulda 
(Duitschland) den 14 Mei 1898, onderopzich
ter machinist, wonende te Tandjoeng Eni,,. 
(N ederlandsch-lndie) ; 

12°. Eckard Augustin Johann Maria van 
Ob,wurzer, geboren te Wilten-l n.nsbruck ( Oos
tenrijk) den 20 Augustus 1890, t ijdelijk amb
renaar, wonende te Tandjo eng Pinang (Ne
deriandsch-lndie); 

13°. Catharina Anna Ma,·ia Penders, ge
boren re Elsloo (L imburg) den 16 Maart 1902, 
onderwijzeres, wonende te Elsloo, p1·ovincie 
Limbui·g; 

14°. Fmnz Caspar August Rehbach, gebo
ren te M . Gladbach (Pmisen) den 13 Mei 
1895, technicus, wonende te Nijmegen, pro
vincie Gelderland; 

15°. Julius Otto Rudolph Roske, geboren 
te Rotterdam ( Zuidholla,ul) den 23 December 
1901, kantoorbediende, wonende te R otte,·dam, 
provincie Zuidholland; 

16°. W ilhelmine Schiifers, weduwe van 
Theodor K essels, geboren te Frohnhausen 
(Pruisen) den 20 September 1871, zonder be
roep, wonende te Li.inen-Brambauer (Pruisen); 

17°. Adam Stahl, geboren te Unte,·shauscn 
(Pruisen) den 16 Juli 1890, machinist, wo
nende te K erkrade, provincie Liniburg. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt hij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. J ohann Josef Kellete,·, geboren te Bar
denberg (Pruisen) den 6 Februari 1897, m ijn
werker, wonende te Ke,·ki-ade, provincie Lim
bu1·r1; 

2°. J ohann H e,-,nann Peters, geboren te 
Emm en (Drenthe) den 28 Mei 1897, veen
arbeider, wonende re Zwa,·temeer, gemeente 
Enimcn, provincie Drenthe; 

3°. Ern st Paul Wilhelni Pangs, geboren te 
Arnhe,n (Gelderland) den 27 J anuari 1909, 
ka11toorbediende, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afko11d iging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te ' -Gravenhage, den 24sten De

cember 1930. 
WILHELMINA. 

De M inister van Justitie, J . Do 11 11 er. 
( Uitgeg. 30 December 1930.) 

24 Dece,nber 1930. WET, houdende naturali
satie van J., J. Bastiaans en 20 anderen. 
s. 497. 

W ij \.VILHELMINA, enz .... doen te weti,n: 
Alzoo \Vij in overweging genomen hebben, 

dat Jacques Jean Bastiaans en 20 anderen 
aan Ons een verzoek om naturalisatie hebhen 
ingediend, met overlegging - wat betreft de 
in arti kel 2 genoemden voo1· zooveel doenlijk 
- van de bewij stukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
n°. 268) , op het Nederlanderschap en het in-
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gezetenschap, laatstelijk gewijzi gd bij de wet 
van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het. dat ,Vij , den Raad van State enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Jacques J ean Bastiaans, geboren te 

81·-ussel (Belgie) den 12 ovember 1857, zon
der beroep, wonende te A nderlecht-Brussel 
( B elgie); 

2°. A.drianus Beniaerts, geboren te Baerle
H ertog (Belgie) den 2 December 1865, land
bouwer, wonende te Baarle-Nassau, provincie 
N oordb?-abant; 

8°. Franciscus J oannes Goossens, geboren 
te M erxem (B elgie) den 13 April 1881, ge
weermaker, wonende te Antwerpen (Belgie); 

4° . Ernst Johann Halni , geboren te Schut
tor/ (Pruisen) den 2 Mei 1899, arbeider, wo
nende te Schuttorf (Pruisen); 

5°. Peter Joseph H ouben, geboren te Aken 
(Pruisen) den 20 Augustus 1895, kleermaker, 
wonende te A ken ( Pruisen.); 

6°. B erl Korn, geboren te Cewkow (Polen) 
den 1 October 1891, koopman, wonende te 
's-G,·avenhage, provincie Zuidholland; 

7°. P ete,· Nissen, geboren te Goch (Prui
sen) den 5 September 1879, hoofdconducteur 
bij de Nederlandsche Spoorwegen, wonende te 
Gennep, provincie Limburg; 

8°. Jakob Pa/fen, geboren te Kesseles , ge
meente Kohlscheid (Pruisen), den 14 Maart 
1888, mijnopzichter, wonende te H eerlen, pro
vincie Limburg; 

9°. H enri Joachim Walthere Pehlemann, 
geboren te Verviers (Belgie) den 29 Septem
ber 1905, machinebankwerker, wonende te 
Sneek, provincie Friesland; 

10°. Hersch R echte,·, geboren te Skole 
( Polen) den 3 Februari 1900, koopman, wo
nende te A msterda,n, provincie N oordholland; 

11 °. H erman F,·iedrich Ruddijs, geboren 
te Enschede (Overijssel) den 2 J anuari 1909, 
zonder beroep, wonende te Enschede, provin
cie Overijssel ; 

12°. H enrica Gertrudis Schutte, weduwe 
van Wilhelm B e,·nhard Schmitz, geboren te 
Harl ingen (Friesland) den 29 Augustus 1879, 
koopvrouw, wonende te Groningen, provincie 
G,·oningen; 

13°. Paul Johann Stephan, geboren te 
Kleik, gemeente H erzogenrath (P,·uisen), den 
17 J anuari 1877, koopman, wonende te Am
sterda,n, provincie Noordholland; 

\4°. Francisca Hendrika Uchtmann, gebo
nm te Del ft (Zuidholland) den 12 Mei 1897, 
zonder beroep, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

15°. J(>O,nna H elena Christina Uchtmann, 
gebm·en te Amste,·dam (Noordholland) den 3 
111:ei 1902, verkoopster, wonende te Amsterdam, 
provincie N oordholland; 

16°. Cornelia J ohanna Francisca V ersteegh, 
weduwe van Dirk Jan Reek, geboren te Am
boina (Nederlandsch-lndie) den 12 November 
1869, zonder beroep, wonende te 's-G,·aven
hage. provincie Zuidholland; 

17°. George Wilson, geboren te 's-Graven
hage (Zuidholland) den 30 Januari 1902, 
wnd. ingenieur bij den Provincialen Water
staat van West-Java, wonende te Welt evreden 
( .Vecle1·landsch-Indie); 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
ti kel 3, vierde lid, onder 3° ., der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstel ijk gewijzigd bij de wet van 31 De
cember 1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1 °. Frans Arnold Heinrich, geboren te Am
sterda,n (Noordholland) den 10 Maart 1895, 
procuratiehouder, wonende te Amsterdam, pro
vincie N oordholland; 

2°. Christiaan Theodoor Ludwig Meuser, 
geboren te A mste,·dam ( N oordholland) den 17 
November 1893, boekhouder, wonende te Ani
sterdam, provincie N oordholland; 

3°. Johannes August Paul Witje, geboren 
te 's-0,ravenhage (Zuidholland) den 6 Decem
ber 1899, ambtenaar, wonende te Voorburg, 
provincie Zuidholland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblacl n°. 268), op het ederlanderschap 
en het i ngezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 31 December 1920 (Staatsblad 
n°. 955) , wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan Everhardus J ohan
nes Schmitz, geboren te G,,-oningen (Gronin
gen) den 15 September 1909, koopman, wo
nende te Groningen, provincie Groningen. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten De

cember 1930. 
WILHELMINA. 

D e Ministe,· van J ustitie, J. Donner 
{Uitgeg. 30 December 1930.) 

24 Dece1nbe1· 1930. WET tot wijziging van 
bet vijfde hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1929. S. 498. 

24 D ece111.ber 1930. WET tot wijziging van 
het zesde hoofdstuk (Departement van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen) 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1929. s. 499. 

24 Deceniber 1930. WET, houdende wijziging 
van de Cura,;iaosche begrooting voor het 
dienstjaar 1928'. S. 500. 

24 December 1930. \,VET, houdencle voorzie
ning in de behoefte aan kasgeld voor den 
Inclischen dienst hier te lande gedurende 
het jaar 1931. S. 501. 

24 December 1930. WET, houdende goedkeu-
ring van de onderhandsche overclracht door 

ruiling van gronden onder Maarssen aa11 
de 1 • V . ,,Nederlandsche Kininefabriek", 
gevestigd aldaar. S . 502. 
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24 Decernbe1· 1930. WET tot wijziging van 
het tweede Hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1929. S. 503. 

24 Dece11,be1· 1930. WET tot wijziging en ver
hooging van het zevende Hoofdstuk A del" 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1929. 
(Diverse onderwerpen) . S. 504 . 

24 Decernbe,· 1930. ,VET, houdende machti
ging tot het verkoopen van inschrijvingen 
in het Grootboek der 3 % rentegevende 
Nationale Schuld tot een nominaal bedrag 
van f 60,000,000. S. 505. 

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

dat het wenschelijk is ten einde te voorzien in 
de gebleken behoefte aan ingeschreven Nati
onale Schuld de gelegenheid, te openen in
schrijvingen te verkrijgen in de Grootboeken 
der N ationale Schuld, waarvan de opbrengst 
zal worden aangewend tot afloss ing van an
dere gevestigde Nationale Schuld ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Onze Minister van Financien wordt 

gemachtigd inscni:ijvingen in het Grootboek 
der 3 % rentegevende Nationale Schuld te ver
koopen tot een nominaal bedrag van zes tig 
rnillioen gulden. 

2. DI.' gelegenheid tot het koopen van in
schrijvingen in het in Artikel I genoemde 
Grootboek wordt geopend op een nader door 
Onzen Minister van Financien te bepalen dag, 
en zal geopend blijven tot het geheele bedrag 
van zestig rnillioen gulden zal zijn ingeschre
ven. 

3. De inschrijvingen worden aangenomen in 
bedragen van f 50 of veelvouden daarvan. 

4. De koers waartegen de ·inschrijvingen 
worden verkocht, wordt dagelijks door Onzen 
Minister van Financien hepaald. 

5. De rente van de krachtens deze wet te 
verkrijgen inschrijvingen is betaalbaar half
jaarlijks op 1 Ma art en 1 September. 

6. De betaling van de gekochte inschrijving 
geschiedt op den <lag der inschrijvi ng met bij . 
betal ing de1· rente sedert den laatsten ver
schijndag der 3 % ingeschreven Schuld . 

7. De opbrengst der verkochte inschrijvin
gen wordt aangewend voor inkoop of buiten
;:ewone aflossing van gevest igde Schuld. 

8. J aarlijks zal op de oegrooting der Rijks
uitgaven - voor het eerst op die voor 1932 -
,·oor inkoop of aflossing van gevestigde Schuld 
cene som worrlen uitgetrokken ten beloope van 
twee en een half ten honderd van het geheele 
bed rag der krachtens deze wet op 30 J uni te
Yoren ingeschreven schuld. 

De Staat is ten allen tijde bevoegd meer af 
le lossen dan in het eerste lid is bepaald. 

9. Ten aanz ien van de krachtens deze wet 
verkochte inschrijvingen zijn artikel 6, tweede 
lid der Cornptabil ite itswet (Staatsblad 1927 
n°. 259) en artikel 6 der wet van 29 December 
1928 (Staatsblad n°. 507) niet van toepassing. 

10 . De opbrengst der in een kalenderjaar 
verkochte inschrijvingen wordt gebracht ten 

hate van de begrooting van het, met dat ka
lenderjaar-overeenkomende dienstjaar. 

Lasten en bevelen, cnz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten De

cember 1930. 
WILHELMINA. 

De M inister van Financii!n, D e Gee· r. 
(Uitgeg. 31 Dec. 1930.) 

24 Decernber 1930. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
perceelen, erfd ienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten, noodig voor den aanleg 
en de verbetering van een w eg van West
kapell e naar Middelburg, in de gemeenten 
W estkapelle, Zoutelande, B iggekerke en 
H ouilekerke. S. 506. 

24 December 1930. WET tot wijziging va11 de 
begrooting van uitgaven van het Wegen
fonds voor het clienstjaar 1929. S. 507. 

24 December 1930. WET tot herziening van 
eenige wetten betreffende den waterstaat. 
s. 503. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1929/ 1930 n°. 420, 1- 3; 
1930/1931 n°. 671. 

Hand. id. 1930/ 1931 bladz. 565. 
Bijl. Hand. l• Karner 1930/1931 n°. 67. 
Hand. id. 1930/ 1931 bladz. 123, 124. 
Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, eenige wetten betreffende 
den waterstaat te herzien ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In de wet van 13 Juli 1895 (Staats

bl,ad, n°. 113) worden de volgende wijzigingen 
gebracht: 

1. In het voorlaatste lid van artikel 5 wordt 
voor ,,den Comm.issaris der Koningin" gelezen : 
,,Onzen Commissaris". 

Tusschen het voorlaatste en laatste lid van 
artikel 5 wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende 
als volgt: 

,,Ind.ien het adres van beroep bij Ons mocht 
zijn ingediend, wordt het geacht bij Onzen Com 
missaris te zijn inged.iend OP, den dag, waarop 
het bij Ons is ingekomen. ' 

In het laatste lid van artikel 5 wordt voor 
,,den Commissaris der Koningin in de provincie" 
gelezen ,, Onzen Commissaris". 

2. Aan de wet wordt toegevoegd een n ieuw 
artikel 14, luidende als volgt: 

,,Art. 14. Deze wet kan warden aangehaald 
onder den naam ,,Verveningenwet"." 

Art. II. In de wet van 20 Juli 1895 (Staats
bl,ad, n°. 139) worden de volgende wijzigingen 
gebracht: 

1. In artikel 5, lid 1, wordt in plaats van 
,, vijf en twintig" gelezen ,, vijftig" . 

2. In het laatste l id van artikel 9 wordt 
voor ,,den Commissaris der Koningin" gelezen 
,,Onzen Commissaris" . 

3. In het eerste lid van ar t ikel 10 wordt 
voor ,,den Commissaris der K oningin" gelezen 
,,Onzen Commissaris". 

Tusschen de beide bestaande leden van ar
tikel 10 wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende 
a ls volgt: 
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,,Indien het adres van beroep bij Ons mocht , 
zijn ingediend, wordt het geacht bij Onzen Com
missaris te zijn ingediend op den dag, waarop 
het bij Ons is ingekomen." 

Het laatste lid van artikel 10 wordt gelezen 
.als volgt: 

,,Zoodra Onze Commissaris van het indienen 
van een acues van beroep van belanghebbenden 
kennis draagt of zelf in beroep is gekomen, geeft 
hij aan het bestuur, dat de keur of politieveror
dening ter goedkeuring heeft aangeboden, ken
nis, dat beroep is ingesteld." 

Artikel 16, lid 2, wordt gelezen als volgt : 
,, W anneer eene herziening aanhangig of in 

onderzoek is, of de goedkeuring aan eene her
ziene keur of politieverordening is onthouden, 
kan de in het eerste lid bedoelde termijn eens 
of meermalen, maar telkenmale met niet meer 
dan een jaar, door Gedeputeerde Staten worden 
verlengd. Is de herziening bij Ons,in onderzoek, 
dan geschiedt de verlenging door Ons." 

2. Aan de wet wordt toegevoegd een nieuw 
.artikel 21, luidende als volgt: 

,,Artikel 21. Deze wet kan worden aange
haald onder den naam ,,Keurenwet"." 

Art. III. In de wet van 23 Mei 1899 (Staats
blad n°. 129) worden de volgende wijzigingen 
gebracht: 

1. Tusschen het derde en vierde lid van 
artikel 4 wordt een nieuw lid ingevoegd, luiden
de als volgt : 

,,Indien het adres van beroep bij Ons mocht 
zijn ingediend, wordt het geacht bij Onzen Com
missaris te zijn ingediend op den dag, waarop 
het bij Ons is ingekomen." 

2. Aan de wet wordt toegevoegd een nieuw 
artikel 9, luidende als volgt : 

,,Artikel 9. Deze wet kan worden aange
haald onder den naam ,,Belemmeringenwet 
Verordeningen"." 

Art. IV. In de Waterstaatswet 1900 worden 
de volgende wijzigingen gebracht : 

1. Het tweede lid van artikel 7 wordt ge
lezen als volgt: 

,,De last kan worden gegeven door Onzen 
Minister met de uitvoeriiig dezer wet be!ast, 
Onzen Commissaris in de provincie, de Gede
puteerde Staten, en de besturen van gemeenten, 
waterschappen, veenschappen of veenpolders." 

2. Tusschen de beide bestaande leden van 
artikel 26 wordt een nieuw lid ingevoegd, lui
dende als volgt : 

,,Indien het adres van beroep bjj Ons mocht 
zijn ingediend, wordt het geacht bij Onzen 
Commissaris te zijn ingediend op den dag, 
waarop het bij Ons is ingekomen." 

Artikel 26, laatste lid, wordt gelezen als volgt : 
,,Zoodra Onze Commissaris kennis draagt van 

het indienen van een adres van beroep door een 
• ander dan het bestuur der instelling, waarop het 

besluit van Gedeputeerde Staten betrekking 
heeft, geeft hij aan dat bestuur kennis, dat be
roep is ingesteld." 

3. Artikel 44 vervalt. Artikel 44a wordt 
artikel 44. 

4. In bet laatste lid van artikel 79 wordt 
,,artikel 11" vervangen door ,,artikel 12b". 

5. Tusschen het tweede en derde lid van 
artikel 86 wordt een nieuw lid ingevoegd, lui
dende als volgt : 

,,Indien het verzoekschrift bij Ons mocht zijn 
ingeleverd, wordt het geacht bij Onzen Com-

missaris te zijn ingeleverd op den dag, waarop 
het bij Ons is ingekomen." 

6. Tusschen het tweede en derde lid van 
artikel 91 wordt een nieuw lid ingevoegd, lui
dende als volgt : 

,,Indien het verzoekschrift bij Ons mocht zijn 
ingeleverd, wordt het geacht bij Onzen Com
missaris te zijn ingeleverd op den dag, waarop 
het bij Ons is ingekomen.' 

7. · De punt aan het slot van het eerste lid 
van artikel 97 wordt vervangen door een kom
ma, en aan dat lid wordt toegevoegd : ,,echter 
niet dan nadat belanghebbenden in de gelegen
heid gesteld :zijn van het daartoe strekkende 
voorstel kennis te nemen en hunne bezwaren 
daartegen in te dienen". 

8. De slotzin van artikel 99 wordt gelezen: 
,,De tweede zin van het eerste lid van artikel 

98 is op deze bevelen van toepassing.'' 
9. Artikel 103 wordt gelezen: 
,, Op het in deze afdeeling bepaalde vinden de 

artikelen 85 tot en met 97 overeenkomstige 
toepassing." 

Art. V. In de wet van 9 Mei 1902 (Staatsblad 
no. 54) worden de volgende wijzigingen gebracht: 

1. In den aanhef van artikel 1 vervallen 
de woorden ,, , die als publiekrecht-elijke instel
lingen zijn ingericht". 

In artikel 1, onder 6°., wordt na de woorden 
,, voer- en vaartuigen" ingelascht,,, materialen". 

2. In artikel 6, lid 1, worden de woorden 
,,schriftel!jk~, waarschuwing" vervangen door 
,,aanman1ng . 

Artikel 6, lid 2, wordt gelezen als volgt : 
.,,De aanmaning vermeldt de plaats, waar de 

betaling moet g('schieden en bevat de kennis
geving, dat, indien aan de verplichting tot be
taling niet wordt voldaan, de in gebreke ge
blevene daartoe door de middelen, bij de wet 
bepaald, zal worden gedwongen." 

Artikel 6, lid 3, wordt gelezen als volgt : 
,,Indien bet geldt invordering van de in 

artikel 3, b en c, genoemde kosten, gelden en 
zaken, vermeldt de aanmaning tevens de oor
zaak en het bedrag der schuld, den titel, waarop 
de vordering gegrond is en in het geval, bedoeld 
in artikel 3, b, bovendien het besluit, waarbij 
het bedrag der daar genoemde kosten is vast
gesteld." 

3. Artikel 7 wordt gelezen als volgt: 
,,Voor de in het vorige artikel bedoelde aan

maning wordt vjjf en twintig cent aan den in 
gebreke geblevene in rekening gebracht." 

4. Artikel 8 vervalt. 
5. In artikel 9, lid 1, wordt het woord ,,som

mat.ie" vervangen door ,,aanmaning". 
Artikel 9, lid 3, wordt gelezen als volgt : 
,,Het dwangbevel vermeldt de oorzaak en het 

bedrag der schuld, den titel, waarop de vorde
ring gegrond is, de plaats, waar de betaling moet 
gesehieden en de dagteekening der aanmaning : 
waar het de kosten geldt, bij artikel 3, b, be
doeld, bovendien het besluit, waarbij het be
drag dier kosten is vastgesteld." 

Aan artikel 9 wordt toegevoegd een nieuw 
lid, luidende als volgt: 

,,Het dwangbevel wordt bij deurwaardersex
ploit beteekend op kosten van denschuldenaar." 

6. In artikel 10, lid 1, worden in den eersten 
volzin de woorden ,.de aanslagbiljetten bezorgd, 
sommatie en dwangbevel beteekend kunnen 
worden" vervangen door ,,de aanslagbiljetten 
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en de aan.maningen bezorgd en de dwangbevelen 
beteekend moeten warden". 

7. In artikel 12, lid 3, wordt in den laatsten 
volzin het woord ,,waarschuwing" vervangen 
door ,,aan.maning' '. 

8. In artikel 14, lid 1, worden de woorden 
,,van het bestuur en van hem, die het dwang
bevel heeft uitgevaardigd", vervangen door 
,, van de instelling". 

9. I n artikel 17, lid 3, worden de woorden 
,,waarsohuwingen en sommatien worden" ver
vangen door ,,aan.maning wordt". 

10. Aan artikel 21 wordt een nieuw vierde 
lid toe~evoegd, luidende als volgt : 

,,Indien het adres van beroep bij Ons mocht 
zij n ingediend, wordt het geacht bij Onzen 
Commissaris te zijn ingediend op den dag, waar
op het bij Ons is ingekomen.' 

11. In artikel 22, lid 3,. worden de woorden 
,,waarschuwing en de sommatie" vervangen 
door ,,aanmaning". 

12. In artikel 24, lid 1, worden de woorden 
,,en voor de teruggaaf der kosten" vervangen 
door ,,en voor de aanslagen betreffende de terug
gaaf van de kosten" . 

In artikel 24, lid 2, worden de woorden 
,,waarsch~w~g en sommatie" vervangen door 
,,aanman1ng . 

In artikel 24, lid 3, wordt het woord ,,daar
voor" vervangen door ,,daarover". 

13. £ a artikel 25 wordt ingevoegd een nieuw 
artikel 25a, luidende als volgt : 

,,Artikel 25a. Voor de ter zake van de in
vordering van een aanslag verschuldigde ver
volgingskosten gelden met betrekking tot ver
volging, verhaal en voorrang dezelfde bepalin
gen, a ls in deze wet voor de invordering van 
dien aanslag zijn gesteld." 

14. Aan de wet wordt toegevoegd een nieuw 
artikel 27, luidende a.ls volgt: 

,,Artikel 27. Deze wet kan worden aan~e
• haald onder den naam ,,Bevoegdhedenwet' ." 

Art. VI. In de Verenwet worden de volgende 
wijzigingen gebracht : 

Tusschen het tweede en derde lid van artikel 
16 wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende 
a.ls volgt: 

,,3. Indien het, verzoekschrift bij Ons mocht 
zijn ingediend, wordt het geacht bij Onzen Com
missaris te zijn ingediend or, den dag, waarop 
het bij Ons is ingekomen. ' 

Het nummer van het laatste lid wordt ge
wijzigd van ,,3" in ,,4". 

Art. VII. Aan de wet van 13 Mei 1927 
( t,a,atsblad no. 159) wordt toegevoegd een nieuw 
artikel 19, luidende a ls volgt :. 

,,Artikel 19. Deze wet kan wordeu aange
haald onder den naam ,,Belemmeringenwet 
Privaatrecht"." 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten De

cember 1930. 
WILHELMI~A. 

De Minister van Waterstaat, P. J. R ey me r. 
(Uitge,g. 7 Jan. 1931. ) 

24 December 1930. WET tot wijziging van 
de begrooting van de taat mijnen in 
Limbui·g voor het dienstjaar 1929. S. 509. 

24 December 1930. \YET tot w1Jz1gmg van 
1,et negcnde hoofdstuk der Rijksbegrooting 
yoor het dienstjaar 1929. S. 510. 

24 Decemb er 1930. BESLUIT tot vaststel
ling van een reglement van politie voor 
de schipbrug en het veer over de L ek 
tusschen TTreeawijk en Vianen. S. ·511 . 

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

Vi1ater taat van 18 ovember 1930, La. D.D., 
Afdeeling Waterstaatsrecht ; 

Gelet op cl Wet van 28 Februari 1891 
(Staatsblad n°. 69); 

Den Raad ,·an State gehoord (advies van 
9 December 1930, n°. 87) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van 20 December 1930, n°. 
424, AfdeeliQg Waterstaatsrecht; 

Hebben goeclgevonden en verstaan: 
I. Vast te stellen het volgende 

Reglement nm polltle voor de schl1>bru • 
en het veer on•r de Lek tusschen 

Vreesw\j k en Vlanen. 
Art . 1. 1. Dit ,·eglement is van toepassing 

op de in den Rijksweg tus chen Vreeswijk en 
r ianen gelegen schipbrug en het veer over 
de Lek al daar. 

2. In dit reglement wordt verstaan onder: 
hoofdingenieur-directeur, de hoofdingenieur

directeur van den Rij kswaterstaat in de D i
rectie Zuid-Holland en Utrecht, te 's-Graven
hage; 

ingenieur, de hoofdingenieur of ingenieur 
van den Rijkswaterstaat in het arrondissement 
Utrecht, te Utrecht ; 

ambtenaar i•an den waterstaat, de technisch
hoofdambtenaar of de techni ch-ambtenaar van 
den Rijkswater taat, in wi ens dienstkring de 
schipbrug en het veer zijn gelegen, dan we! 
de aan dien ambtenaar toegevoegde opzich
ters van den Rijkswaterstaat; 

dag, de t ijd tuss hen op- en ondergang der 
zon· 

n:,_,,ht, de tijd tusschen onder. en opgang 
der wn; 

br-ug, mede de daartoe behoorende brug
schepen en landhoofden; 

veer, mede de daartoe behoorende veer-
chepen, veerdammen, veer toepen en steigers; 

brugmetster, ook degeen die hem vervangt; 
schipper, ook degeen die hem vervangt; 
schipper van een sleeptrein, de schipper van 

de sleepboot die de leiding van het vervoer 
van den sleeptrein heeft, en ook degeen, die 
hem vervangt. 

Art. 2. 1. Het verkeer over de brug en hot 
gebru ik van het veer, dat wordt ingesteld, 
wanneer de brug is weggenomen, worden door 
den brugmeester geregeld. 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 
19 van het Rijkswegemeglement, is ieder, die 
van de brug of van het veer gebruik maakt, 
verplicht te gehoorzamen aan de bevelen, 
welke hem door den brugmeester, in het be
lang van de instandhouding van de brug of 
het veer of van de veiligheid van het ver
keer over de brug of met het veer, worden 
gegeven. 
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3. Het is verboden zonder vergunning van 
den brugmeester: 

a. op de brug, ste igers en veerschepen !an
ger te vertoeven clan voor den overtocht noo

. dig is ; 
b. zich buiten de leuningen en afsluitingen 

van de brugsteigers en veerschepen te be
geven. Indien de brug geopend is, mag het 
geopende vak worden genaderd tot de af
slu ithekken , behalve in buitengewone geval 
len, a ls bedoeld jn artikel 5, wanneer voor de 
op de landhoofden geplaatste borden met het 
opschrift ,,stop" moet worden gewacht ; 

c. de afsluithekken, boomen, kettingen of 
touwen te openen of te sluiten. 

Art. 3. Bestuurders van rij- en voertuigen 
en motorrij tuigen, waarvan het totaal gewicht 
met inbegrip van de lading meer bedraagt 
clan 8000 K .G., moeten zich voor het berijden 
van de brug bij den brugmeester melden. 

Indien het gewicht van die r ij- en voertui
gen of motorrijtuigen 12000 K .G. niet te 
boven gaat, zal de .brugmeester, buitengewone 
omstandigheden, als bedoeld in artikel 5 uit
gezonderd, toestemming tot het overgaan van 
de brug verleenen, zoodra door hem het ver
keer met andere rij- en voertuigen en motor
rij tuigen over de brug is gestremd . 

Art. 4. 1. De van het veer gebruik ma
kende personen worden met hunne goederen, 
dieren, rii - en voertuigen, motorrijtuigen of 
rijwielen overgezet naar de volgorde van aan
komst, tenzij door den brugmeester een andere 
volgorde noodzakelijk wordt geacht. 

2. De brugmeester bepaal t het aantal per
sonen, d ieren, 1·ij- en voertuigen, motorrijtui
gen en rijwielen, hetwelk met de veerschepen 
mag worden vervoerd. · 

3. Het is verboden zich in een veerschip te 
begeven, indien dit aantal is bereikt. 

4. De brugmeester is bevoegd, indien dit 
door hem voor de instandhouding van den 
veerd ienst of voor de ve iligheid van het over
zetten noodzakelijk wordt geach t, het over
zetten van rii- of voertuigen en motorrijtuigen, 
die een bepaald gewicht te boven gaan, of 
we] van a lle rij- of voertuigen en motorrij. 
tuigen niet of met bepaalde veerschepi>n niet 
te doen geschieden. 

Art. 5. 1. In buitengewone omstandigheden 
kan het ver keer over de brug hetzij geheel , 
hetzij met r ij _ en voertuigen en motorrij tuigen, 
die een bepaald gewicht te boven gaan, hetzij 
met alle rij. en voertuigen en motorrij tuigen, 
verboden worden. 

2. Als buitengewone omstandigheden wor
den aangemerkt zeer hooge en zeer !age ri
vierstand, ijsgang, storm en het onklaar zijn 
van de brug. 

3. De brugmeester beslist over het al dan 
n iet aanwezig zijn van de bovengenoemde om
standigheden, en neemt de dientengevolge 
noodige maatregelen. 

Art. 6. 1. De schippers van vaartuigen en 
vlotten, die door de brug willen varen, moe
ten bij het naderen van de brug zoodanig 
vaart verminderen, dat zij zoo noodig het 
anker kunnen uitwerpen en de vaartuigen en 
vlotten stil doen liggen tot de brug voldoende 
geopend is. 

2. Bij zeer hoogen 1·i vierstand of bij krach-

tigen bovenwind moet de schipper van een 
sleeptrein, welke uit de sluis te Vreeswijk 
komt, na ontvangen kennisgeving van den 
brugmeester, uit de voorhaven varende, stroom
opwaarts koersen en den sleeptrein achteruit 
door de brug laten zakken. 

Art. 7. 1. De schippers van vaartu ,gen en 
vlotten, die door de brug wi llen varen moeten 
overdag een roode vlag, groot ten minste 
0.60 X 0 .40 J\<I. doen aanbrengen in den top 
van den voorsten mast, of bij gebreke van 
een mast, aan den schoorsteen of aau een 
staak op een hoogte van niet minder dan 
6 M. boven den scheepsromp of boven het 
oppervlak van het vlot. Bovendien moeten de 
schippers van deze vaartuigen en vlotten zoo
wel overdag als des nachts het verlangen om 
door de brug te varen, tijdig kenbaar maken 
door het geven van drie lange stooten op de 
fl uit of met den misthoorn. 

2. Waneer het noodig is voor een van de 
bovenzijde of uit de sluis te V,·eeswijk komen
den sleeptrein twee vakken der brug uit te 
drijven , moet de schipper na de in het eerste 
lid bedoel de drie stooten nog twee korte stoo
ten op de flui t geven . 

3. Schippers van sleeptreinen, welke uit de 
sluis te Vreeswijk komen, moeten des nachts 
bovendien van het vedangen om door de bru;i
te varen ten minste een kwartier t<i voreu 
aan den brugmeester mondeling doen kennis 
geven. 

4. Indien door mist of andere oorzaken de 
seinen op de brug voor de schippers niet zicht
baar zijn, mogen zij niet doorvaren, voordat. 
van den brugmeester op andere wijze dan doo1· 
se inen toestemming is verkregen. 

Art. 8. 1. Voor de doorvaart van vlotten 
wordt het aantal vakken, dat zal worden uit
gedreven, door den brugmeester bepaald. 

2. De schippers van vlotten, met een groo
tere breedte dan 35 M. , moeten ten minste 3/4 
uur tevornn aan den brugmeester kennis geven 
van het verlangen om doorgelaten te worden. 

Art. 9. 1. Van alle schade, welke aan de 
werken, waarop dit reglement van toepassing 
is, wordt toegebrach t, wordt door den ambte
naar van den waterstaat of den brugmeester, 
die zulks bemerkt of verneemt, proces-verbaal 
opgemaakt. Dit proces-verbaal houdt in: den 
staat, waarin het beschadigde zich v66r het 
ongeval bevond, de omstandigheden, waar
onder de beschadiging heeft plaats gehad, de 
vermoedelijke kosten van de herste!I ing, de 
persoon, die tot de vergoeding gehou<len wordt 
geacht en het bedrag, waarop de door dezen 
eventueel verschuldigde vergoeding wordt ge
raamd. Tot vaststell ing van dit bedrag wordt 
acht geslagen op den toestand, waarin de wer
ken zich, voordat de schade was toegebracht, 
bevonden. 

2. Dit proces-verbaal wordt door tusschen
komst van den ingenieur gezonden aan den 
hoofdingenieur-directeur en, zoo mogel ijk, in 
afschrift aan den betrokken schipper medege
deeld. 

Art. 10. Overtreding van de bepalingen van 
dit reglement wordt, voor zoover daartegen 
niet bij de wet is voorzien, gestraft a ls volgt: 

c,. met een geldboete van ten hoogste hon-
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derd gulden, de overtreding van artikel 2, 
tweede lid en arti kel 7, vierde lid; 

b. met een geldboete van ten hoogste vijf
t ig gulden, de overtreding van artikel 6 ; 

c. met een geldboete van ten hoogste vijf 
en twintig gu lden, de overtreding van artikel 
2, derde lid, artikel 3, eerste lid, artikel 4, 
derde lid , artikel 7, eerste, tweede en derde 
I id, en a rtikel 8, tweede lid. 

Art. 11. Met de h andhav ing van dit regle
ment zijn , behalve de in a rtikel 141 van het 
\Vetboek van S tra fvordering genoernde perso
nen, belast de overige arnbtenaren en beamb
ten van de Rijks_ en gemeentepolitie en de 
volgende arnbtenaren en b ambten van den 
Rijk waterstaat: 

a. ambtenaren : de hoofdingenieu1 -direc
teur n, hoofdingenieurs, ingenieurs, technisch
hoofdambt.enaren, technisch-ambtenaren en op
zichters; 

b. bearnbten: de brugmeester van de sch ip
brug te ll reeswijk en de brugwachters van die 
schipbrng, deze laatsten slechts voor zooveel 
zij zijn voorz ien van een aanstelling als on
bezoldigd R ij ksveldwachte,· of als gerneente
vel dwachter. 

De genoemde ainbtenaren en beambten van 
den Rijkswaterstaat, met uitzondering van 
de brugwachters, zij n bevoegd tot de hande
lingen, omschreven in de artikelen 3 en 6 der 
wet van 28 F ebruari 1891 (Sta.atsblad n•. 69) 
en aangewezen tot het opmaken van bet 
proce -verbaal , bedoeld in artikel 4 dier wet. 
De beslis ing, bedoeld in arti kel 4, derde lid , 
dier wet, berust bij den hoofdingenieur-direc
teur. 

Art. 12. Dit reglement kan worden aange
haald onder den titel: ,,Reglement van Po
l it ie voor de schipbrug en het veer te V1·ees
wijk". 

II. te bepalen, dat met het in werking tre
den van het onder I bedoelde reglement is 
ve rvall en het reglement, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 19 April 1892 (Staats
blw:l n° . 88) en gewijzi gd bij Koninklijk be
sluit van 22 December 1925 (Staatsblad n°. 
480) . 

Onze Minister van ·w aterstaat is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Grnvenhage, den 24sten December 1930. 
\V1LHEL-'1INA. 

De 1lfiniste1· van Wate,·staat, P. J. R ey m o r. 
(Uitgeg. 12 Januar i 1931.) 

24 Der,ember 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(La~er Onderwij swet.) 

B\j de vergoeding volgens art. 101, l • lid 
moet rekening worden gehonden met de 
uitgaven voor de aanschaffing van school
boeken, leermiddelen en schoolbehoeften 
gedaan in verband met de stichting van 
een nieuwe openbare lagere school. 

Wij WILHELMI~A, enz.; 
Be chikkende op bet beroep, in"esteld door 

den Raad der gemeente H eemstede tegen het 
be luit van Ged . taten van Noord-Holla nd 
van 3 eptember 1930, n°. 69, waarbij met ver
nietig ing in zooverre van het be lui t van dien 

Raad van 30 Jannari 1930, n°. 4, ten behoeve 
van de bijzondere ch olen voor gewoon lager 
onderwijs aan den Heerenweg, de K erklaan en 
de Molenwerfslaan te Heemstede, uitgaande 
van het Roomsch-Katholieke Kerkbestuur van 
den H eiligen Ba.vote Berkenrode, a ldaar, nader 
is vastgesteld de vergoeding, bedoeld in art. 
101, l • lid , der Lager-Onderwij swet 1920, over 
het jaar 1927, met ingegrip van de drie-jaar
lijksche verrekening overeenkomstig bet 8• lid 
van dit wetsartikel over het tijdvak 1925 tot 
en met 1927; 

Den R aad van tate, Afdeeling voor d e Ge
schillen van Bestuur, gehoord , advies van 3 De
cember 1930, n°. 803 ; 

Op de voordracht van Onzen lllinister van 
Onderwijs, Kunsten en \Vetenschappen van 
19 December 1930, n°. 16786, a fdeeling Lager 
Onderwij s Financieel; 

0. dat de Raad van H eemst ede in zijne ver
gadering van 30 Januari 1930 heeft vastge
steld de gemeentelijke vergoeding krachtens 
artikel 101, 1 • lid, der Lager-Onderwijswet 1920, 
o.m. voor de onder het Roomsch-K atholieke 
Kerkbestuur van den H eiligen Bavo t e Berken
rode staande bijzondere lagere scholen over bet 
jaar 1927, met verrekening van de ten behoeve 
dier scholen werkelijk gemaakte kosten, be
doeld in het • lid van dit artike) over de jaren 
192-~, 1926 en 1927 ; 

dat, nadat bet Room ch-Katholieke K erk
bestuur van den Heiligen Ba.vo te Berkenrode 
van de ten aanzien van de onder zij n bestunr 
staande cholen genomen be lissing bij Geel . 
Staten van Noord-Holland in beroep was ge
komen, dit College, bij be lui t van 3 September 
1930, n°. 69, met vernietiging voor zoo veel 
noodig van bet besluit van den Raad der ge
meente H eemstede van 30 J 'a nuari 1930, n°. 4, 
de gemeentelijke vergoeding, bedoeid in ar
tikei 101, Jc lid, der Lager-Onderwij swet 1920, 
over bet jaar 1927, in verband met het bepaalde 
in bet 8• lid van dat artikel, ten beh oeve van 
bet Roomsch-Katholieke K erkbestuur van den 
H eiligen Bavo te Berkenrode in die gemeente 
voor de hierna genoemde door dat Bestuur in 
stand gehouden schoien voor gewoon lager 
onderwijs, heeft vastgesteld op het bedrag, 
a is achter elke d ier scholen is vermeld, t .w. 
voor: 

1. de Rooms h-Katholieke cbool H eerenweg 
f 2934.42; 

2. de Roomscb-Katholieke cbool Kerklaan 
f 4632.78 ; 

3. de Roomsch-K atholiek e School l\folen
werfslaan f 3310. 19; 

dat Ged. tat en daarbij he bben overwogen, 
da t bet bezwaar van den appellant tegen het 
betrokken raad be lmt betreft bet niet in aan
merking nemen bij de berekening van het ge
middelde bedrag per leerling en per jaar van 
de kosten der overeenkomstige openbare lagere 
scholen van a lle ui tgaven voor bet aanschaffen 
van schoolboeken, leermiddelen en schoolbe
hoeften; da , blijkens de door Burgemeest er 
en W ethouders van H eemstede verstrekte in
lichtingen, in bet jaar 1927 door die gemeente 
ook uitgaven zijn gedaan voor de aanschaffing 
van schoolboeken, enz. in verband met de 
stichting van eene nieuwe openbare school voor 
gewoon Jager onderwij , welke uitgaven bij de 
vaststelling van het gemiddelde bedrag per leer-
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ling over dat jaar van de kosten der openbare 
scholen voor gewoon lager onderwijs buiten 
beschouwing zijn gelaten ; dat deze berekening 
geen steun vindt in de wet ; dat toch, zooals o.a. 
bij Ons besluit van 1 Augustus 1927, n°. 75, is 
beslist, alle uitgaven vo:>r het aanschaffen van 
schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften, 
uit welken hoofde zij ook plaats vinden, tot de 
in artike] 101, 5• lid, der Lager-Onderwijswet 
1920 bedoelde kosten behooren, daar artikel 55 
dier wet zonder eenige beperking van deze 
kosten melding maakt ; dat op grond biervan 
bet bestreden besluit van den Raad der ge
meente Heemstede, voor zoover <lit betrekking 
heeft op de van den appellant uitgaande scholen 
voor gewoon lager onderwijs, niet kan worden 
gebandhaafd en dat de vergoeding ex artikel 
101, l • lid, der Lager-Onderwijswet 1920 over 
het jaar 1927 in verband met het bepaalde in 
het 8• lid van dat artikel, voor de bedoelde 
scholen behoort te worden vastgesteld met in
acbtneming van de uitgaven, welke door de ge
meente over dat j aar als gevolg van de stichting 
van eene nieuwe openbare school voor gewoon 
lager onde_rwijs zijn gedaan; 

dat van bet besluit van Ged. Staten de Raad 
van Heemstede bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat volgens artikel 101, l • lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920 de gemeente over 
elk dienstjaar aan de besturen der bijzondere 
scholen de kosten van instandhouding, met uit
zondering van de jaarwedden der onderwijzers, 
vergoedt ; dat het 2• lid van clitzelfde artikel 
deze vergoeding per leerling bepaalt op het ge
midclelde bedrag per leerTing van de kosten 
(diis van instandhouding), over hetzelfde jaar 
van de open bare scholen : dat er hier dus zeer . 
zeker sprake is, zoowel ten opzichte van de 
bijzondere als van de openbare scholen, van de 
kosten van instandhouding ; dat het 5• lid van 
artikel 101 nu nader aangeeft, welke van de 
uitgaven, voor instandhouding gedaan, bij de 
berekening in aanmerking moeten worden ge
nomen; dat als kosten van instandhouding niet 
aangemerkt kunnen worclen uitgaven, welke 
men moet cloen om de lessen in eene nieuwe 
school te kunnen aanvangen ; dat er dan nog 
geen sprake is van instanclhoucling, <loch uit
sluitencl van eerste inricht.:ng ; clat het dus niet 
overeenkomstig de wet is om de kosten van 
eerste inrichting bij de kosten per kind mecle te 
rekenen : clat Geel. Staten hunne beslissing ba
seeren op Ons besluit van 1 Augustus 1927, 
n°. 75; clat het hierin omschreven ueval echter 
niet op een lijn is te stellen met dat, hetwelk 
zich in Heemstecle voorcloet ; clat Ons besluit 
het geval behanclelt, dat niet in de kosten per 
kind opgenomen zijn uitgaven, die een gevolg 
zijn, cleels van de toeneming van het aantal 
leerlingen, cleels van een in 1922 ingevoercle 
reorganisatie van het onclerwijs; clat het hier 
dus geen opening van eenenieuweschoolis, waar
v ::or voor het eerst leermidclelen moeten worden 
aangeschaft, maar aanschaffing van leermidde-

. Jen voor bestaande scholen, welke dus reeds 
in stand gehouclen werden ; dat de woorclen 
,,uit welken hoofcle zij ook plaats vinden", 
voorkomende in Ons door Geel. Staten aange
haald besluit, dan ook a.Ileen en uitsluitend in 
verband met het in Ons besluit vermelde geval 
zullen moeten worden gelezen ; 

O. clat ingevolge lid 5 van artikel 101 der 

Lager-Onderwijswet 1920 tot de kosten van de 
openbare lagere scholen, becloeld in ],d 2 van 
<lit wetsartikel, o.a. behooren die volgens ar
tikel 55 onder / ; 

dat, nu de wet zonder eenige beperking 
spreekt van het aanschaffen van de school
boeken, leermiddelen en schoolbehoeften, alle 
uitgaven voor zooclanige aanscha,ffing, uit 
welken hoofde zij ook plaats vinclen, tot de in 
artikel 101, lid 2, becloelde kosten behooren; 

clat Geel. Staten mitsclien terecht bij de vast
stelling van de vergoeding voor de bovenge
noemde scholen met de uitgaven voor de aan
schaffing van schoolboeken, leermiddelen en 
schoolbehoeften, verband houdende met de 
sticbting van eene nieuwe openbare lagere 
school in de gemeente Heemstecle, mede reke
ning hebben gehouden ; 

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

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderw~js, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, waarvan afschrift, zal worden ge
zonden aan den Raad van State, Afdee.ing, 
voor de Geschillen van Bestuur. 

's Gravenhage, 24· December 1930. 
WILHELMINA. 

De JJfinister van Onderwi_js, 
K unsten en W etenschappen, 

J. Terpstra. 
(B.), 

24 December 1930. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 20.) 

De gemeenteraad is vrij, het Burgerlijk: 
Armbestuur naar zijn inzicht te regelen .. 
Er bestaat dan ook geen grond om goed
keuring te weigeren op een reglements
wijziging, · krachtens welke de secretaris
penningmeester door den Raad zal worclen, 
benoemd niet meer als t:>t dusver uit eeru 
voordracht, doch op een aanbeveling, doou
B. en W. in overleg met het Burgerlijk. 
Armbestuur opgemaakt. 

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

den Raad der gemeente Sittarcl tegen het 
besluit van Geel. Staten van Limburg van 22. 
Augustus 1930, 3e afdeeling La. 8583/4 P., 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het
besl uit van den genoemden Raad van 17 Juni 
1930, tot wijziging van het Reglement voor· 
het Burgerlijk Armbestuur te Sitta rd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van• 
12 December 1930, n°. 810; 

Op de voordrncht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, van 20 December 1930, n°. 
3852, Afdeeling Armwezen ; 

0. dat de Raad van S ittard in zijne ver
gadering van 17 Juni 1930 op voorstel van• 
een drietal raadsleden heeft besloten, het 2de 
lid van a rt. 6 van het bij raadsbesluit van 14 
Maart 1916 vastgestelde en bij besluit van. 
Ged. Staten van 7 April Hl16, La. 1855/5 G, 
goeclgekeurde Reglement voor het Burgerlijk 
Armbestuur te Sittard - zooals dit Regl'e
ment naderhand is gewijzigd en aangevuld -
en luiclende: 
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De Secretaris-Penningmeester wordt uit eene 
voordracht van twee personen, door Burge
meester en Wethouders in overleg met het 
Burgerlijk Annbestuur opgemaakt, doo1· den 
Gemeenternad benoemd en onts lagen. Hij kan 
ook buiten de leden van het Armbestuur wor
clen benoemd. Hij kan voor ten hoogste een 
maand door het Armbestuur worden geschorst. 
Van een besluit tot schorsint wordt onmiddel
lijk kennis gegeven aan den Gemeenteraad. 
Schorsing geschiedt met stilstand van jaar
wedde. 

te wijzigen als volgt: 
De Secretaris (Secretaresse )-Penningmeester 

wordt op eene aanbeveling van twee personen, 
door Burgemeester en Wethouders in overleg 
met het Burgerlijk Armbestuur opgemaakt. 
door den Gemeenteraad benoemd; hij (zij} 
wordt eveneens doo,· den Gemeenteraad ont
slagen; 

dat Geel. Staten van Limburg aan dit 
raadsbesluit hunne goedkeuriug hebben ont
houden uit overweging, dat blijkens de over
gelegde stukken, zoowel Burgemeester en 
Wethouders cler gemeente Sittard, als het 
Burgerlijk Armbestuur alclaar bezwaar heb
ben tegen de voonnelde wijzig-ing, waarbij 
onder meer het woord ,,voorclracht" is ver
anclerd in ,,aanbeveling"; dat dit bezwaar in 
hoofdzaak hierop neerkomt, dat bij de benoe
ming van een sec,·etaris-penningmeester op 
eene aanbevel ing, voor het Burgerlijk Arm
bestuur geen genoegzame waarborg bestaat, 
dat de voor de openstaande betrekking be
noemd wordende persoon de verei chte ge
schiktheid bezit om zijn betrekking naar be
hooren te vervullen, hetgeen toch van veel 
belang is te achten, aangezien de secretaris
penningmeester van het Armbestuur, wat de 
uitoefening van zijne betrekking aangaat, in 
hoofdzaak verantwoordelijk i, tegenover dat 
bestuur, en aangewezen is om met dat be
stuur samen te werken; dat die waarborg 
daarentegen we! wordt verkregen bij de tegen
woordige regeling, volgens welke de Raad 
den meerbedoelden functionaris benoemt uit 
eene door Burgemeester en Wethouders in 
overleg met het Armbestuur opgemaakte bin
dende voordracht ; dat ook hun College de 
meening is toegedaan, dat het bezwaar van 
Burgemeester en Wethouders en van het Bur
gerlijk Armbestuur niet van grond is ont
bloot; , dat te minder aanleiding bestaat om 
wijziging te brengen in de bestaande rege-
1 i ng voor de benoeming van den secretaris
penningmeester van het Burgerlijk Armbe
stuur, daar toch, indien de gemeenteraad de 
op de voordracht voorkomende candidaten 
voor de openstaande betrekking n iet geschikt 
acht, deze voordracht steeds, ter vervanging 
door eene andere, aan Burgemeester en Wet
houders kan worden teruggezonclen; 

dat van dit besluit van Ged. Staten de 
Raad van Sittarcl bij Ons in beroep is geko
men; 

0. clat het Burgerlijk Armbestuur te Sit
tard bij besluit van den gemeenteraad van 14 
Maart 1916 is opgericht; 

dat de vaststelling van het reglement van 
deze burgerlijke installing onder goedkeuring 
van Ged. Staten , krachtens artikel 20, le lid , 

der Armen wet bij den gemeenteraad berust; 
dat de gemeenteraad vrij is, de instelling 

naar zijn inzicht te regelen; 
dat het reglement weliswaar ingevolge ar

tikel 20, 3e lid, der Armenwet aan de goed
keuring van Geel. Staten is onderworpen, doch 
dat van de bevoegdbeid Yan di t Coll ege tot 
het onthouden van goedkeuring slechts op 
grond van overwegende bezwaren gebruik be
hoort te worden gemaakt; 

dat van het bestaan van zoodanige over
wegende bezwaren in deze niet is gebleken; 

dat met name niet is aangetoond, dat door 
de bedoelde reglementswijziging, krachtens 
welke de secretaris-penningmeester van het 
Burgerlijk Armbestuur door den Raad zal 
worden benoemd, niet meer als tot dusverre 
uit een voordracht, doch op eene aanbeveling 
door Burgemeester en Wethouders in overleg 
met het Burgerlijk Armbestuur opgemaakt, 
de belangen van het Burgerlijk ArmbestuUl' 
in ernstige mate zullen worden geschaad; 

dat er mitsdien geen voldoende grond aan
wezig is, om aan de bedoelde reglements
wijzigi ng de vere ischte goedkeuring te wei
geren; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goeclgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Limburg van 22 Augus
tus 1930, 3e Afd. La. 8583/4 P, alsnog goed
kelll'ing te verleenen aan het besluit van den 
Raad der gemeente Sittard Yan 17 Juni 1930, 
2e afdeeling, n°. 21/4, tot wijziging van het 
Reglement voor het Burgerlijk Armbestuur in 
deze gemeente. 

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

29 Decernber 1930. BESLUIT tot nadere wij 
ziging van het Koninklijk Besluit van 23 
Juni 1917 (Staatsblad n° . 476), houdende 
1·eorganisat ie van het idiotengesticht ,,Lo-
zenoord" te Erm elo. . 512. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 22 December 1930, Afdeeling 
Armwezen, n°. 3833; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de Wet 
van 31 M ei 1929 (Staatsblad n°. 275) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van Ons besluit van 4 Maart 

1930 (Staatsblad n°. 59), te bepalen: 

E enig artikel. 

H et eerste lid van artikel 3 van Ons besluit 
van 23 Juni 1917 (Staatsblad n°. 476) wordt 
gelezen al s volgt: 

,,In het gesticht, dat bestaat uit 5 paviljoe
nen en de noodige dienstgebouwen, mogen met 
meer dan 259 zwakzinnigen , 258 vrouwelijke 
en 1 mannalijke, ve1·pleegd worden." 

Onze Minis~r van Binnenlandsche Zaken 
en Laudbouw is bela t met de uitvoering van 
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dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den 29sten December 1930. 
WILHELMINA. 

De ~Minister van Staal, 
Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 15 Jan. 1931.) 

30 D ece,,,ber 1930. BESLUIT, houdende in
werkingtrnding van de bepalingen tot we
ring en bestrijding van de bisamrat. S . 
513. 

Bepaald op 19 Januari 1931. 

30 DecemJ>er 1930. BESLUIT tot w\iziging van 
het Koninklijk Besluit van den 16den 
November 1929 (Staatsblad n°. 494) tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur als bedoeld in art. 11, eerste 
lid, en art. 31, eerste lid, der Ziektewet. 
s. 514. 

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

Arbeid, Handel en N(jverheid van 14 November 
1930, nu. 3678, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 11, eerste lid, en artikel 31, 
eerste lid, der Ziekt.ewet : 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 December 1930, n°. 25) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 December 1930, 
n°. 4123, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden er verstaan: 
te wijzigen On. besluit van den 16den No

vember 1929, Staa.isblad n°. 494,, tot vaststelling 
van een algemeene, maatregel van bestuur, als 
bedoeld in artikel r , eerste lid, en artikel 31, 
eerste lid der Ziektew t en te · epalen als volgt : 

Art. I. De tweedt volzin van het tweede 
lid van artikel 2 van Ou beslu: t van 16 N ovem • 
ber 1929, Staatsblad n°. •. 4, wordt gelezen als 
vol!!'t: . 

,,Indien geen loonlijst, nocu eenig stuk in de 
plaats daarvan wordt aangehouden, moet het 
in <lit lid bedoeld formulier worden ingezonden 
als een afzonderlijk stuk." 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na <lien der dag
teekening van het Staatoblad, waarin het is 
geplaatst. 

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

's-Graverhage, den 30sten December 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. Ver s c h u u r. 
· ( Uitgeg. 16 Jan. 1931.) 

10:JO 

30 D ecembe,· 1930. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het bijzonder reglement van politie 
voor de scheepvaart door de Koningshaven 
en op de Nieuwe Maas , onder de gemeente 
Rotterdam, vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van 23 Juni 1910 (Staatsblad n°. 
167) en gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 4 J anuari 1913 (Staatsblad n° . . 2). 
s. 515. 

Wij WILHELMINA, enz.; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Watel'staat van 18 November 1930, La. E.E., 
afdeeling "Vaterstaatsrecht; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 
(Staatsblad n°. li9) en op het Algemeen 
reglement van politie voor rivieren en Rijks
kanalen; 

Den Raad van State gehoord (adv ies van 
9 December 1930, n°. 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 December 1930, n°. 
444, afdeeling "Vaterstaatsrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in het bijzonder reglement 

van politie voor de scheepvaart door de Ko
ningshaven en op de Nieuwe Maas, onder de 
gemeente Rotte,·da7Ji, vastgesteld bij Konink
lij k besluit van 23 J11ni 1910 (Staatsblad n°. 
167) en gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
4·J anuari 1913 (Staatsblad n°. 2) , de volgende 
wijzigingen zullen worden aangebracht: 

a. In artikel 25, eerste lid, vervallen de 
woorden: ,, voorzoover zij niet door de ge
opende noordelijke draaibrug in de gemeente
brug kunnen worden doorgelaten". 

b. Artikel 29 wordt vervangen door het 
volgende: 

,,A,·t. 29. Bij het passeeren van de vaste 
bruggen over de rivier de Nieuwe Maas moe
ten de in oostelijke richting gaande vaartuigen 
van de zuidelijke doorvaartopeningen der 
beide bruggen, de in westelijke richting gaan
de vaartuigen van de midden en noordelijke 
doorvaartopeningen der beide bruggen ge
bruik maken, met di en verstande evenwel, 
dat de in oosteltj'ke richting gaande vaartui
gen, waarvan de hoogte boven water hunrier 
vaste deelen niet toelaat door de zuidelijke 
doorvaartopeningen te varen, gebruik maken 
van de midden doorvaart-openingen en dat 
de naar de Oude Haven of naar de Ooster
kade bestemde vaartuigen uitsluitend van de 
midden en van de noordelijke doorvaartope
ningen mogen gebruik maken." 

c. Artikel 30 vervalt. 
d. Artikel 31 vervalt. 
e. Artikel 32 wordt artikel 30. 
/. Artikel 33 wordt artikel 31 en gelezen 

als volgt: 
,,Art. 31. De tijdstippen van openen en. 

sluiten der spoorwegbrug, welke een gevolg 
zijn van de vastgestelde dienstregeling, worden 
in de dagbladen bekend gemaakt". 

y. De bestaande artikelen 34, 35 en 36 
vervallen en worden vervangen door het vol
gende: 

,,A ,·t. 32. De aanduidingen voor de standen 
van de bruggen over de Koningshaven zijn de 
volgende: 

62 
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SPOORBRUG. 

978 

Bij dag. Bij nacht. 

Hefbrug in alle standen be
halve den hoogsten 

geene aanduiding een rood I icht, getoond op 
het bovengedeelte van den 
Zuidelijken heftoren. 

Hefbrug in hoogsten stand een wit licht, getoond op 
het bovengedeelte van den 
Zuidelijken heftoren 

een groen licht, getoond op 
bet bovengedeelte van den 
Zuidelijken heftoren. 

GEMEENTEBRUG. 

Bij dag . __ I Bij nacht. 

Gesloten stand geene aanduiding een rood licht, getoond dicht 
bij het middendoorvaartein
de van iedere klep. 

Van het stop zetten van het 
landverkeer af tot het 
oogenblik, dat de kleppen 
niet verder geopend wor
den. 

een wit flikkerlicht, getoond 
dicht bij het middendoor
vaarteinde van iedere klep 

een rood licht, getoond dicht 
bij het rniddendoorvaartein
de van iedere klep. 

Geopende stand een wit vast licht, getoond 
dicht bij het middendoor
vaarteinde_ van ,edere klep 

een groen licht, getooncl 
dicht bij het rn iddendoor
vaarteinde van iedere klep. 

Van 2 minuten voor het 
oogenblik, dat de kleppen 
gaan dalen tot geheel ge
sloten stand 

een wit flikkerlicht, getoond 
dicht. bij het middendoor
vaarteinde van iedere klep 

een rood I icbt, getoond dicht 
bij het middendoorvaartein
cle van iedere klep. 

Art. 33. De Noordelijke en Zuidelijke be
grenzingen der doorvaartopeningen van de 
bruggen over de Koningshaven worden gedu
rende den geheelen nacht aangeduid door 
blauwe liobten, geplaatst aan de Oost- en de 
Westzijde der doorvaartopeningen van ieder 
der beide bruggen. 

Art. 34. Van het oogenblik af, dat bij het 
einde van eene opening van de spoorbrug 
over de Koningsbaven bij <lag het witte licht 
op den Zuidelijken heftoren · van die brug ge
doofd wordt, of bij nacht bet groene licbt op 
dien heftoren door bet roode I icht vervangen 
wordt, mogen de vaartuigen, welke door de 
bruggen willen varen en niet onder de ge
sloten spoorbrug kunnen doorvaren, de op 
200 M. boven de spoorbrug en op 200 M. be
neden de gemeentebrug op de oevers geplaat
ste van de woorden ,,niet voorbij varen" voor
ziene bandwijzers niet in de riohting van de 
bruggen voorbijvaren. 

Vaartuigen, welke zicb op dat oogenblik 
re!)ds tusschen deze handwijzers en de bruggen 
bevinden, worden beboudens onvoorz iene om
stand igheden nog door de bruggen doorgela
ten. Doen deze onvoorziene omstandigbeden 
zich voor, dan wordt het betrokken vaartuig 
gewaarschuwd door van de brug af roepen 
of op andere wijze. 

Het verbod van voorbijvaren der handwij
ze rs, als in bet eerste I id bedoeld, geldt ook 
ten opzichte van de gemeentebrug over de 
Koningsbaven van bet oogenblik af, dat bij 
bet einde van eene opening van die brug bij 
da!!" bet in artikel 32 omscbreven witte flikker-

I icht getoond wordt of bij nacbt de in dat 
artikel omscbreven groene lichten vervangen 
worden door roode. 

A1·t. 35. Indien de va.art door een door- · 
vaartopening van een der bruggen over de 
rivier de Nieuwe Maas of de Koningsbaven 
gestremd is, wordt zulks kenbaar gemaakt 
door het vertoonen van een zwarten bol bij 
clag of een rood licht gevende lantaarn bij 
nacbt in de opening, waar de doorvaart niet 
mogelijk is. 

Het is verboden door een op zulk eene wijze 
aangeduide doorvaartopening te varen." 

h. De artikelen 37 tot en met 43 ·worden 
artikelen 36 tot en met 42. 

i . In artikel 37 {nieuw) eerste lid, verval-
1 en de woorden: ,,en Rijnschepen van meer 
clan 70 M. lengte of meer dan 1,500,000 K.G. 
{30,000 centenaars) laadvermogen" en wordt 
voor bet woord ,, inhoud" ingevoegd het 
woord bruto" 

1,;. A;·tikel 42 {nieuw) wordt gelezen als 
vo lgt: 

,,A,·t. 42. Overtreding van <lit bijzonder 
reglement wordt, voor zoover claartegen niet 
bij de wet of bij het Algemeen reglement van 
pol itie voor rivieren en Rijkskanalen is voor
zien, gestraft als volgt: 

a. met bechtenis van ten hoogste dertig da
gen of geldboete van ten hoogste honderd vijf
tig gulden, de overtreding van artikel 7, ar
tikel 8, artikel 9, artikel 10, tweede en derde 
lid en artikel 24, eerste lid; 

b. met geldboete van ten hoogste honderd 
gulden, de overtreding van artikel 2, a1·tikel 
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4, artikel 6, artikel 10, eerste lid, artikel 12, 
eerste, tweede en vierde lid, artikel 24, derde 
I id , artikel 25, artikel 26, eerste, tweede en 
derde lid, artikel 27, artikel 28, artikel 29, 
artikel 30, eerste lid, vierde lid en vijfde lid, 
tweede en derde volzin, artikel 34, artikel 35, 
tweede lid, artikel 37, eerste en tweede lid, 
en artikel 41, eerste en tweede lid; 

c. met geldboete van ten hoogste vijf en 
zeventig gulden, de overtreding van artikel 
14, artikel 15, artikel 16, eerste lid, artikel 
17, artikel 18, artikel 19, artikel 22 en 
artikel 37, derde lid; 

d. met geldboete van ten hoogste vijftig 
gulden, de overtreding van artikel 5, artikel 
11 , artikel 13, eerste en tweede lid, artikel 
23, laatste lid, en artikel 36 ; 

e. met geldboete van ten hoogste vijf en 
twintig gulden, de overtreding van artikel 3, 
artikel 20, artikel 21 en artikel 37, vierde lid. 

l. In artikel 5bis wordt in plaats van ,.ar
tikel 8, tweede lid , van het Algemeen regle
ment" gelezen: ,.Artikel 9, tweede lid, van 
het Algemeen reglement van politie voor ri
vieren en Rijkskanalen". 

1n. In artikel 18 wordt inplaats van ,.arti
kel 56bis van het algemeen rnglement" ge
lezen: ,.artikel 59 van het Algemeen regle
ment van politie voor rivieren en Rijkska
nalen". 

n. In arti kel 27 wordt inplaats van ,.arti
kel 33" gelezen: ,.artikel 31". 

o. In artikel 38 (nieuw) wordt inplaats 
van : ,.artikel 91 van het algemeen rnglement" 
gelezen: ,,artikel 96 van het Algemeen regle
ment van politie voor rivieren en Rijkskana
len". 

p. In artikel 39 (nieuw) wordt tweemaal 
inplaats van: ,.artikel 88" gelezen: ,.al'tikel 
93" en wordt inplaats van ,,algemeen regle
ment" gelezen: ,.Algemeen reglement van 
politie voor rivieren en Rijkskanalen". 

q. In artikel 41 (nieuw) wordt inplaats van 
,.artikel 90 van het algemeen reglement" ge
lezen: ,,artikel 95 van het Algemeen regle
ment van politie voor 1·ivieren en Rij ks kana
len" en inplaats van: ,.artikel 40": ,.artikel 
39". 

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

's-Gravenhage, den 30sten December 1930. 
WILHELMINA. 

D e ~Minister van Wat erstaat, P . J. R ev me r. 
(Uitg eg. 16 Januari i931.) 

31 Dece1nbe1· 1930. WET, houdende tijdelijke 
heffing van opcenten op de invoerrechten 
in Nede1·landsch-lndie. S. 516. 

Wij VvlLHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Vvij in overweging genomen hebben, 

dat het tot versterking der geldmiddelen van 
Nederlandsch-lndie wenschelijk is tijdelijk op
centen te heffen op de aldaar geheven in
voerechten; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Geclurencle het jaar 1931 worclen in 

het geheele tolgebiecl van Nederlandsch-lndie 
tien opcenten geheven op de invoerrechten, 

met uitzonclering van die, welke warden ge
heven van goederen, belast volgens een cler 
posten 22, 23, 26, 34, 102, 103 of 104 van het 
tarief van invoerrechten, behoorencle bij arti
kel 1 cler Indische Tariefwet. 

2. Deze wet treedt, met afwijking van het 
bepaalde in artikel 16 der Indische Compta
biliteitswet (Nederlandsch Staatsblad 1925, n°. 
328; lndisch Staatsblad 1926, n°. 448), in 
werking met ingang van 1 Januari 1931. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1930. 
WILHELi\IINA. 

De Minister van Kol onien, De Graaf f. 
(Uitr,eg. 13 Januari 1931.) 

31 December 1930. WET tot wijziging van 
het tiende hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het "dienstjaar 1929. S. 517. 

31 December 1930. WET tot verlenging van den 
geldigheidsduur van tijdelijke bepalingen 
betreffende de vaccinatie, vervat in de wet 
van den llden Februari 1928 (Staatsblad 
n°. 29), zooals zij zijn gewijzigd bij de 
wetten van 29 December 1928 (St,aatsblad 
n°. 523) en van 30 December 1929 (Staats
blad n°. 589). S. 518. 

Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

de omstand.igheden het noodzakelijk maken, 
dat de tijdelijke bepalingen betreffende de vac
cinatie, die vervat zijn in de wet van den llden 
Februari 1928 (St,aatsblad n°. 29), zooals die zijn 
gewijzigd bij de wetten van 29 December 1928 
(Staatsblad n°. 523) en van 30 December 1929 
(Staatsblad n°. 589), ook na 1 Januari 1931 
blijven gelden ; 

Zoo is het , dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In artikel 3 van de wet van den 

llden Februari 1928 (Staatsblad no. 29), zooals 
zij is. gewijzigd bij de wetten van 29 December 
1928 (St,aatsblad n°. 523) en van 30 December 
1929 (Staatsblad n°. 589), wordt in plaats van 
,,1931" ,voorkomende onder 1 van de ,,Tiide-
lijke Bepalingen", gelezen: ,,1933". ·· 

Art. JI. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien van haar 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3lsten De

cember 1930. 
WILHELMINA. 

De ~Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. Ver s c h u u r. 
( Uitgeq . 31 Dec. 1930.) 

31 December 1930. WET, houdende wijziging 
van de in artikel 2 der wet van 24 April 
1929 (N ederlanilsch Staatsblrul n°. 194, 
lndisch Staatsblad n°. 285) (wijziging In
clische Staatsregeling) vervatte bepaling 
omt1·ent het tijdstip van inwerkingtreding 
van § 2 van artikel 1 dier wet. S. 519. 

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

dat in verband met de wet van 20 Maart 
1929 (N ederlandsch Staatsblad n°. 121, I n-
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disch Staatsblad n°. 66) wijziging noodig is 
van de in artikel 2 der wet van 24 April 1929 
(N ederlandsch Staatsblad n° . 194, Indisch 
Staatsblad n°. 285) vervatte bepaling omtrent 
het tijdstip van inwerkingtreding van § 2 van 
artikel 1 der laatstgenoemde wet; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State enz. 

Eenig artikel. 
De tweede zin van al'tikel 2 der wet van 24 

April 1929 (Nederlandch Staatsblad n°. 194, 
lndisch Staatsblad n°. 285) , houdende wijzi
ging van de artikelen 7, 9, 55 en 72 der 
Indische Staatsregeling, wordt gelezen a ls 
volgt: 

,,Paragraaf 2 van genoemd artikel treedt in 
werking met ingang van 15 Juni 1931." 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, De Graaf f. 
( Uitgeg. 20 Januari 1931.) 

31 Dece11,be1· 1930. WET, houdende goedkeu
ring van het besluit van den Gouverneur
-Generaal van Nederlandsch-lndie tot na
dere wijziging en aanvull ing van Afdee
ling III van de begrooting van Neder
landsch-l ndie voor het dienstjaar 1930. 
S . 520. 

31 Dece,nber 1930. WET, houdende goedkeu
ring van het be luit van den Gouverneur
-Generaal van Nederlandsch-lndie tot na
dere wijziging en aanvulling van Afdee
ling III A van de begrooting van Neder
landsch-l ndie voor het dienstjaar 1930. 
S . . 521. 

31 Decembe1· 1930. WET, houdende goedkeu
ring van het besluit van den Gouverneur
-Generaal van Nederlandsch-lndie tot na
dere wijziging en aanvulling van Afdee
ling IV van de begrooting van Neder
landsch-lndie voor het dienstjaar 1930. 
S . 522. 

31 Dece,nber 1930. WET, houdende goedkeu
ring van het besluit van den Gouverneur
-Generaal van Nede1·landsch-lndie tot na
dere wijziging en aanvulling van Afdee
ling VIII van de begrooting van Neder
landsch-Indie voor het dienstjaar 1930. 
S. 523. 

31 Dece,n ber 1930. WET, houdende nadere 
wijziging en verhooging van het elfde 
hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1929. S. 524. 

I 
31 Dece,nber 1930. WET, houdencle natura

lisatie van P. W. Bakke,·s en 19 anderen. 
S. 525. 

Wij WILHELMINA, enz .... cloen te wet.en: 
Alzoo Wij in o,•erweging genomen hebben, 

dat P eter Wilhel,n Bakkers en 19 anderen 
aan Ons een verzoek om naturalisatie hebben 
ingediend, met overlegging - wat betreft de 
in artikel 2 genoemden voo1· zooveel cloenlijk 
- van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet va n 12 December 1892 (Staatsblad 
n°. 268) , op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 
955); 

Zoo is het. dat Wij , den Raad v:m State enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend a:m: 
1°. P eter Wilhel,n Bakkers, geboren te 

Dusseldorp (Pruiscn) den 27 September 1898, 
bediende, wonende te Dusseldorp (P1·uisen); 

2°. Franz Lo1·enz Josef Boe,nen, geboren te 
A ken ( P misen) den 3 Februari 1892, koop
man, wonende te A ken ( Pruisen); 

3°. Jan B ogacki, geboren te Strykow (Po
sen) den 13 J anuari 1892, voerman, wonende 
te V enlo, provincie Li,nburg; 

4°. Marie Ida Paul ine Daniels, geboren te 
Lyon ( Frankrijk) den 22 December 1895, kan
toorbediende, wonende te Brussel (Belgie); 

5°. B1"ttno Gottfried Do1·1nann, geboren te 
Pless, thans Pszczyna (Polen), den 7 Mei 1887, 
meterijker, wonende te Alkniaar, provincie 
N oorclholland; 

6°. Et,gene de Firsoff, geboren te Bo
b,·ottisk ( Rttsland) den 8/21 September 1899, 
chauffeur, wonende te 's- Gravenhage, provin
cie Zttidholland; 

7°. H ermann Carl Gustav Pattl H ein, ge
boren te Maagdenburg (P,-uisen) den 12 Fe
bruari 1894, controleur, wonende te A ,nster
da,n, provincie Noordholland; 

8°. J ohann Hub ert H elwegen, geboren te 
Elberfeld ( Pruisen) den 17 November 1891, 
brouwersgezel , wonende te Elbe,·feld ( Prui
sen); 

9°. Jacques Maxi,nilien de Jong, geboren 
te Pa1-ijs ( Frankrijk) den 16 Juli 1893, ban
kier, wonende te Parijs (Frankrijk); 

10°. H ubertina Kleinen, geboren te A ken 
(P ruisen) den 16 October 1885, naaister, wo
nende te Aken ( Pruiscn); 

11°. Gatha1-ina Koss,nann, gescheiden echt
genoote va n Johann Hubert Walt er Gitsels, 
geboren t Keul en ( Pmisen) den 3 December 
1890, zonder beroep, wonende te W eiden bij 
K eulen (P,-uisen); 

12°. M il ton Mai, geboren te M erchingen 
( B a.den) den 25 Januari 1901, koopman, wo
nende te Rotterda,n, provincie Zuidholland; 

13°. Km·olina Johanna Nieuw enhuis, ge
boren te Anholt (Pmisen) den 4 December 
1897, dienstbode, wonende te Slot Wisse12 
b/Weeze (Pruisen); 

14°. A ntonius Jakobus Karl Otten, geboren 
te H /Jhscheid ( P ,-ui-Sen) den 30 Maart 1898, 
fabrieksarbeider, wonende te Solingen-Wald 
(Pruisen); 

15°. W ilhelm August Gustav Schure, ge
boren te Oesdorf-Pyrinont (Duitschlancl) den 5 
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November 1893, bedrijfsleider, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

16°. Johanna Spinneken, weduwe van Jo
hann Hos, geboren te Vynen (Pr·uisen) den 23 
Febrt)ari 1860, zonder beroep, wonende te 
Grieth (Pruisen); 

17°. Jacob Ullrnan, geboren te Antwerpen 
( B elgie) den 18 J anuari 1888, koopman, wo
nende te A rnsterdarn, provincie N oordholland ; 

18°. E,·nst W ertheirn, geboren te B entheirn 
( P ruisen) den 8 November 1883, koopman, 
,rnnende te Enschede, provincie Overijssel. 

2. M et afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde I id , onder 3° ., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268) , op het 
Iederlanderschap en het ingezetenschap, laat

stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt b1j deze de 
hoedanigheid van ederlander verleend aan: 

1 °. Wilhelrn Carl Fried,-ich S enger, gebo
ren te Muuster ( Pruisen) den 17 Mei 1878, 
hoofdklerk, wonende te A,nsterdarn, provincie 
N oo,·dholland; 

2° . Isidore W eening , geboren te Antwerpen 
(B elgie) den 5 Juli 1906, opzichter, wonende 
te Utrecht, provincie Utrecht. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den clag na di en harer afkondiging. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Grnvenhage, den 31sten De

cember 1930. 
WILHEUHNA. 

DP Jfiniste,· van Justitie, J. Donner. 
(Uitgeg . 6 Janua,·i• 1931.) 

31 Derem be,· 1930. WET, houdende naturnli
satie van L. A .. J. Rijk. S. 526. 

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

dat L eona,·d A ndre Joseph Rijk aan Ons een 
verzoek om natural isatie heeft ingediend , met 
overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in 
art. 3 der wet va n 12 December 1892 (Staats
blad n° . 268) , op het ederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 
-955); 

Zoo is het. dat Wij , den R aad van Stat~ enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van N ederl ander 

wordt bij deze verl eend aan L eonard Andre 
J oseph Rijk, geboren te Soernbaja (Neder
landsch- l ndie) den 1 Augustus 1877, biblio
thecaris en vertaler, wonende te Kuala Lurn
pm· (Selangor Gef ede,·ee,·de Mal eische Staten). 

2. Deze wet treedt in werking op een na
der door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te ' s-Gravenh age, den 31stcn De

cember 1930. 
\VILHEL'\:IINA. 

DP .lfi11i.ite1· van Jw;titie, J . D o n n e r . 
(Uitgeg. 6 Januari 1931.) 

31 Drrcmber 1930. \VET. houdende naturali
satie van G. van den B erg en 19 anderen. 
s. 527. 

Wij WILHELMI A , enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat Gerhard van den B erg en 19 anderen aan 

Ons een verzoek om naturalisatie hebben in
gediend, met overlegging - wat betreft de 
in artikel 2 genoemde voor zooveel doenlijk -
Yan de bewijsstukken, bedoeld in a rtil;el 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 
268) op het Nederlanderschap en het inge
zetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. l. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleencl aan: 
1 °. Gerhard van den B erg, geboren te K,·e• 

feld (P ,·uisen) den 12 Juli 1897, kapper, wo
nende te Krefeld (Pmisen); 

2°. Franz B osch, geboren te'M erkstein (Prui
sen) den 25 Juli 1884, mijnwerker, wonende 
te Bierstrass b/Herzogenrath (Pmisen); 

3°. Josef Christa, geboren te Popowitz 
( T sjech.o-Slowakije) den 18 September 1909, 
bankwerker, wonende te Laag So eren, gemeen
te Rheden, provincie Gelderland; 

4°. .T ohannes Albert Cornelissen, geboren 
te H a,nborn (Pruisen) den 25 September 1898, 
werktui gkundige, wonende te l se,·lohn i/W. 
( P,·ui.,cn); 

5°. Johann H ein,·ich Eve1·s, geboren te 
Wa,·b eyen (Pruisen) den 5 September 1898, 
arbeider, w·on<')nde te Wa,·beyen (Pruisen); 

6°. Salornon Jacob Flor:rheim , geboren te 
Hamburg (D uitschland) den 8 Februari 1893, 
bankier, wonende te Anisterdarn , provincie 
N oorilholland; 

7°. F erdinand Gill es, geboren te Morsdorf 
( P ruisen) den 16 Juni 1895. hoofd eener 
school , wonende te M elick en H erkenbosch, 
provincie Lirnburg ; 

8°. P etrus H u be,·tus J oannes Gijsen, ge
boren te R oermond (L irnburg) den 27 Juli 
1904. bankwerker, wonende te Roerrnond, 
provincie Lirnburg; 

9°. Anna Catharina H elwegen. geboren te 
Elb erfeld ( Pruisen) den 7 December 1893, 
naaister , wonende te Elberfeld (Pruisen); 

10°. H ubert J ohann H olsgens. geboren te 
Aken ( P ruisen) den 8 Januari 1894, werk
tuigkundige, wonende te Aken (Pruisen); 

11 °. Alouisius Josephus tian H oute. gebo
ren te Sint Jansteen (Zeeland) den 4 J anuari 
1908. student, wonende te S int Jansteen, pro
v incie Z eeland; 

12°. W ilhelrn Mart in K erkhof , geboren te 
B orf/hees ( P ruisen) den 30 J anuari 1899, ar
beider. wonende te Hiithurn bij Ernrnerik 
( Pruisen); 

13°. Geertruida K eus, geboren te Echteler 
( Pruisen) den 15 J anuari 1899, zonder be
roep, wonende te E,nlichheirn (Pruisen); 

14°. Ma,·ie Krohn. gescheiden echtgenoote 
van .Tan H endrik M oltzer, geboren te Brook
lyn ( V ereenigde Staten van An,erika) den 3 
December 1882, zonder beroep, wonende te 
B onn ( Pruiun); 

15°. J onas Sirnon T,evie, geboren te Wil
helm.shaven ( Pruisen) den 6 April 1878, sla
ger . wonende te Kaiserslautern (Beieren); 

16°. Chai1n M andel kcrn, geboren te Sanok 
( Polen) den 19 September 1893, handelsreizi
ger, wonende te A rnsterdarn, provincie N oord• 
holland; 

17°. David Yuyten, geboren te B russel 
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( B elgie) den 8 Augu tus 1883, kleermaker, 
wonende te T ours ( Frankrijk) : 

18°. !,fax Sekir, geboren te T oropetz ( Rus
la,ul) den 20 Decembe,· 1870/1 Janua ri 1871, 
bontwerker, wonende te Amsterdam, provin
c ie Noordholland; 

19°. Jakob W outers, geboren te Aken 
(P1'Uisen) den 15 December 1888, koet ier, 
wonende te Aken (l'ntisen). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid onder 3° . der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268) , op het 

edel'ianderschap en het ingezetenschap, laat
telijk gewijzigd bij de wet van 31 Decembe1· 

1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedani gheid van Nederlander verleend aan 
J ohan R oedol/ Storm,, geboren t A1nste1·da11, 
(Noo1·dholland) den 28 Juni 1899, winkelbe
diende, wonende te R otterdam, provincie 
Zii irlholland. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevel en, enz.; 
Gegeven te 's-Gra venhage. den 31sten De

cen , be,· 1930. 
WILHELMI A. 

De l,f foisie,· van .lw;titie, J. Donner. 
(Uitgeg. 6 Jam1a1·i 1931.) 

31 Decembe1· 1930. WET tot wijziging van 
het vierde hoofdstuk der Rijksbegrnoting 
voor het dienstjaar 1929. . 528. 

31 Dece1nber 1930. WET tot toekenning van 
kasvoorschotten aan de . V. Koninklijke 
Holl a ndsche Lloyd. S. 529. 

Wij WILHELMI A, enz. .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in ovenveging genomen hebben, 

dat het wenschel ijk is, dat door de wet worden 
bekrachti gd de door Onzen Minister van Ar
beid, Handel en N ijverhe id met de N. V. 
K oninklijke Holland che Lloyd, onder dag
teekening van 21 Augustus 1930 en 1 Decem
ber 1930 gesloten overeenkomsten betreffende 
het onderhouden van een geregelden stoorn
vaartdienst tusschen N ed.erland, Brazil iii en 
Argentinie en het iu verband daarmede aan 
genoemde naamlooze vennootschap verleenen 
van ka voor chotten uit 's Rijks chatk ist; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State enz. 
Art. 1. De in af chr ift b ij deze wet gevoeg

de overeenkomsten, onder dagteekening van 
21 Augu t us 1930 en 1 December 1930 door 
Onzen Minister yan Arbe id , Handel en Nij ve1·
he id aangegaan met de r_ V . Koninklijke 
H ol landsche Lloyd, worden goedgekeurd. 

2. De in duplo opgemaakte ove reenkom
sten, bij artikel 1 verrneld , worden gratis ge
registreerd en zij n, evenal de daarnit voort
vloe iende betalingen, v rij van de heffing der 
bij de wet van 9 Mei 1890 (Staalsblad n°. 80) 
bedoelde kanselarijlege . 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1930. 
WILHELMI A. 

De Minister van A rbeid. H anclel en Nijve1·heid, 
'I'. J . V e r s c h u u r . 

(Uitgeg. 9 J anttari 1931.) 

A f s c h r i ft. 
De Minister van Arbeid, Handel en ijver

heid. handelende namens den Staat der Ne
derlanden te eener zijde en de . V. Konink
lijke H olland che Lloyd te Amsterdam (in 
deze overeenkomst ve rder ,,de Maatschappij" 
genoemd) te andere r zijde, zijn, behoudens be
krachtiging door de wet, overeengekomen als 
volgt: 

Art. 1. De Maatschappij verbindt zich om 
een geregel den stoom vaartdienst te onderhou
den tusschen Nederland, B razilii! en Argentiniii. 

Art. 2. 1. De Maatschappij verbindt zich 
daartoe: 

a . jaarlijks ten minste 42 reizen ~et stoom
schepen te doen maken tusschen Amsterdam 
of Rotterdam en de Braziliaansche en/of A r
gentijnsche havens en terug; 

b. ten minste 18 der in a genoemde reizen 
te doen maken tusschen Amsterdam en Buenos
Aires en terug door stoomschepen, welke be
ha lve voor het vervoer van goederen, meer 
speciaal zijn inger icht voo r het vervoer van 
eerste-, tweede- en/of middelklasse-, benevens 
derde-klasse-passagiers; 

c. op de in b genoemde re izen zoowel op 
de uit- als op de thuisreis de havens Rio de 
J aneiro en Santos te doen aanloopen. 

2. De Minister van Arbeid, H a ndel en ij
verhe id heeft het recht, na overleg met de ge
rneente Amsterdam, gedeeltelijk vrijstelling te 
verleenen van de verpl ichtingen in het eerste 
lid genoemd. zoowel in den zin van verminde
ring van het aantal reizen per jaar als door 
daarin hav ns te lat n vervall en. 

3. 1. De Maatschappij zal voor het uitvoe
ren van den hierboven omschreven dienst be
zigen de thans bij haar in gebl'tlik zijnde 
stoomschepen. 

2. De Maatschappij behoudt de vrijheid 
deze door anclere te vervangen, mits deze 
stoom chepen aan de goedkeuring van den 
Minister van Arbeid , H a ndel en Nijverheid 
worden onclerworpen, wat betreft a fmetingen 
en plannen. 

3. De in het vorig lid bedoelde schepen 
moeten alle in ederland gebouwd zijn. 

4. Van deze verplichting kan de Minister 
van Arbeid, Handel en ijverhe id vrijstelling 
verleenen, indien dit naar zijn oordeel door 
het belang van den dien t wordt gevorderd . 

5. Bedoelde vrijstell ing zal voorts worclen 
verleend. wanneer de l\'.laatschappij ten ge
noegen van den iinister van Arbeid, Handel 
en Nij vcrheid aantoont, dat de bouw van de 
benoodigde schepen of de goede en tijdige a f
leveri ng daarvan bij opdracht aan Neder
landsche werven niet behoorlij k verzekerd is, 
of dat voo,· die schepen een in verhouding 
tot de bouwsom aanmerkelijk hoogere prijs 
zou moeten worden betaald cla n bij opclrach t 
aan gunstig bekende buitenlandsche werven. 
De vrijstelling wordt verleend of geweigerd 
binnen vecrtien dagen, nadat zij is aange
vraagd. 

6. Alie schepen, waarmede de in de vorige 
artikelen omschreven dienst wordt uitgevoerd, 
moeten ten genoegen van den Ministe r van 
Arbeid, H andel en Nijverheid geclass ificeerd 
zijn bij een of meer krachten de Schepenwet 
er ken de particul iere onderzoekingsbureaux. 
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Al't, 4. 1. 'l'enminste drie weken v66r den 
aanvang van eene nieuwe reis moet het vaar
plan d ier reis te Amsterdam en te Rotterdam, 
en wel in tenm inste een <lei- op elk deze,· 
plaatsen verschijnende dagbladen bekend ge
maakt worden. 

2. Op dit vaarplan moeten o. a. worden 
aangegeven de ve1·moedelijke datums van ver
trek Im uit Amstel'dam of .Rotterdam en uit 
de havens, die op de uitreis zullen worden 
nu 11 gedaan. 

3. 'l'enminste zeven dagen v66r het vertr,. k 
uit Amsterdam of Rotterdam moet in dezelfde 
bladen, waarin het vaarplan werd bekend ge
maakt, de definitieve datum van het vertrek 
uit Amsterdam of Rotterdam worden aange
kondigd. 

4. De feitelijke datum van vertrek uit Am
sterdam of Rotterdam mag ten hoogste acht 
dagen verschillen met den in het vaarplan 
<let· re is opgegeven vermoedelijken datum. 

Art. 5. Behalve in buitengewone gevallen, 
ter beoordeeling van den Minister van Ar
beid, Handel en ijverheid, moeten de gezag
voerders, stuurl ieden en machinisten der voor 
d uitvoering dezer overeenkomst te bezigen 
stoomschepen Nederlanders zijn. 

Art. 6. De Minister van Arbe id , Handel 
en Nijverheid zal , doch niet dan nadat terzake 
overleg met de Maatschappij zal hebben plaats 
gehad, bijzondere voorschriften kunnen geven 
ten aanzien van het vervoer van passagiers en 
goederen en van de daarvoor te heffen ta
rieven, indien het belang van de passagiers 
of van den Nederlandschen handel zulks vor
dert en de Maatschappij zal zich naar zoo
danige voorschriften hebben te gedragen. 

Art. 7. 1. De Ministe,· van Arbeid, Handel 
en Nijverheid kan, na overleg met de ge
rneente Amsterdam, indien zulks door de 
Maatschappij wordt verzocht, machtiging ver
leenen om den in de artikelen 1 en 2 be
doelden dienst tijdelijk geheel of gedeeltelijk 
te staken, indien bij het uitbreken van een 
•lorlog de door de stoomschepen te bezoeken 
havens of vaarwaters onveilig worden geacht, 
of wel , indien zoodanige staking om andere 
gewichtige redenen wordt wenschelijk geacht. 

2. De dienst moet op den vroegeren voet 
worden hervat, zoodra de omstandigheden, die 
tot de t ijdelijke staking aanle iding gaven, naar 
liet oordeel van den Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid hebben opgehouden te 
he tnan. 

A,t. 8. 1. De Staat zal aan de Maatschappij 
a ls g leend geld uitkeeren 3/4 van de bedra
gen, waa1mede in het tijdvak van 1 J anuari 
1931 tot 1 Januari 1933 de exploitatie-uitgaven 
de exploitat ie-ontvangsten zullen overtreffen, 
met dien verstande, dat: 

a. onder exploitatie-uitgaven niet zullen 
worden gerekend de afschrijvingen op de be
zittingen der foatschappij ; 

b. onder exploitatie-uitgaven, doch slechts 
tot een maximum van f 600,000 per jaar, zul
l()n worden gerekend de rnnte, verschuld igd 
nan credi teuren, a l mede de afloss ing, inge
volge uitloting, van uitstaande . obligaties; 

c. onder exploitatie-uitgaven niet zal wor
den ge rekend de krachtens artikel 9 ve1"l0hul
<ligde rente van doo,· den Staat volgcns <lit 

a,-tikel en van door de gemeente Amsterdam 
vo lgens artikel 17, ge leende gelden en even
min de bedl•agen, verschuldigd volgens de 
toepassing van artikel 12 met de daarover 
verschenen 1·ente; 

d. in de exploitatie-reken ingen zullen wor
den opgenomen de saldi der reisrekeningen 
van de schepen, we! ke, de reis reeds hebbende 
aangevangen, deze nog niet hebben volbracht 
v66r 1 J anuari 1931 en van de schepen, welke, 
de reis hebbende aangevangen op of na 1 
J a nuari 1931, deze v66r 1 J anuari 1933 zul
Ien hebben volbraeht; 

e. door den Staat op grond van deze over
eenkomst niet meer zal worden uitgekeerd dan 
ten hoogste f 2,000,000; 

/. als en zoodra het kassaldo der Maat
schappij meer bedraagt clan f 800,000, het 
meerdere op aanwijzing van den Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid zal worden 
aangewend tot afbetal ing van verl eende voor
schotten. 

2. Gedurende den duur dezer overeenkomst 
1.ul I en in het ,,Fonds tot ondersteuning van 
het personeel" en in het ,,Spaarfonds perso
neel" s lechts die bedragen worden gestort, 
welke noodig zijn om de hierbedoe lde fondsen 
niet te doen dalen beneden de door den Mi
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid vast 
te stellen waarde op 1 October 1923. 

3. De Minister is bevoegd bij de bepaling 
van het sub 1 bedoel<le geleende geld eenige 
exploitatie-uitgave niet te erkennen, indien 
die uitgave naar zijn oordeel niet de exploi
tatie betreft, of indien deze naar zijn oordeel 
niet geacht kan worden geschied te zijn in 
het belang van een goed en commerc ieel be
heer der Maatschappij. 

4. De IJ:inister van Arbeid, Handel en Nij
verheid heeft het recht om, indien het fail
] issement der Maatschappij wordt uitgespro
ken of aangevraagd, deze overeen komst zonder 
inachtneming van een igen termijn door een
voudige aanzegging bij deunvaardersexploit op 
te zeggen en hierbij zonder voorafgaande in
gebrekestell ing van de Maatschappij te vor
deren, hetgeen de Maatschappij volgens deze 
overeenkomst verschuldigd is. 

Art.' 9. 1. De Maatschappij is aan den 
Staat verschuldigd eene rente, bernkend naar 
den maatstaf van 5 % (vijf ten hondercl) per 
jaar van het krachtens artikel 8 geleende 
ge ld en van de verschuldigde boeten, in ar
tikel 12 bedreigd. 

2. Zoodra de exploitatie-rekening na be
I ast te zijn gewotclen met de naa r het oor
deel van den Minister van Arbeid, Handel 
en Nijvel'l,eid, na overleg met de Maatschap
pij, noodzakelijk geachte afschrijvingen op de 
boekwaarde der schepen en andere bezittingen 
der Maatschappij, ook die der achterstallige, 
een overschot aanwijst, zullen a l Iereerst aan 
den Staat en de gemeente Amsterdam de vol 
gens de toepassing van artikel 12 verschul
digcle boeten met daarop verschenen rentl) 
worden voldaan, daarna aan den Staat vol
gens het eerste lid van dit a rtike l alsnog en 
aan de gemeente Amsterdam de volgens het 
eerste I irl van artikel 17 verschu ldigde rente , 
een en antler in de verhouding van drie tot 
ccn. 
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3. Indien na betaling der volgens het 

tweede lid verschuldigde rente en boeten de 
exploi tatierekening een overschot aanwij t, zal 
dit voor de helft strekken tot aflo ing van 
het van den Staat en de gemeente Amster
dam geleencle geld in de verhouding van drie 
tot een, en voo,· de andere helft aan de Maat
schappij blij ven. 

4. De uit hoofde van de uitvoering van 
artikel 11 besch ikbaar komende bedragen zul
len niet ten gunste der • exploi tatierekening 
worden gebracht, doch terstond aan den Staat 
word n afgedragen; zij zullen in de ee1 te 
pi aats strekken tot tusschentijdsche albetal ing 
van cl volgens de overeenkomst van 10 De
c mber 1923 verschuldigde gelden, daarna van 
de volgens de ove,·eenkomst van 5 Februari 
1929 ver chuldigde gelden, vervolgen van de 
volgens de toepa ing van artikel 12 aan 

taat en gerneente Amsterdam verschu ldigde ' 
bedragen met de daarop verschenen rente, 
vervolgcn in mindering van de al nog aan 
den taat volgens het eerste I id van dit ar
tikel en aan de gemeente Amsterdam verschul
digde 1·ente en ten slotte a ls tus chentijdsche 
aflo sing van het volgens de a rtikel en 8 en 
17 ter leen ontvangen geld , een en ander in 
de verhouding van drie tot een. 

Art. 10. 1. Een voorschot op het in artikel 
8 bedoelde uit te leenen geld kan worden ge
geven telkenmale, nadat de va·n elke vol
brachte reis opgemaakte reisrekening door of 
naroens den Minister van Arbeid, H andel en 

ijverheid zal zijn goedgekeurd. 
2. De rei rekeningen zullen worden opge

maakt volgens regels, welke door den Ministe1· 
van Arbeid. Handel en ijverheid na overleg 
met de Maatschappij zullen worden va tge
steld. 

3. Nadere verrekeningen geschieden na het 
einde van ieder kalenderjaar, of zoodra v66r 
1 Januari 1933 de exploitatiereken ing geen 
nadee lig saldo meer aanwijst. 

Art. 11. 1. Zool ang de uit hoofde van deze 
overeenkom t en van de overeenkomsten van 
5 Februari 1929 en van 10 December 1923 
verschuldigde bedragen niet ten voile zijn te
rngbetaald, is de Maatschappij verplicht de in 
haar bezit zijnde onbezwaarde eigendommen 
met uitzondering van de effecten, wclke de 
belegging vormen van het ,,Fond tot onder
steuning van het personeel" en het ,,Spaar
fonds personeel", alsmede de deelneming in 
an_dere ondernemingen te verkoopen, zoodra de 
Mmister van Arbeid, Handel en ijverheid 
zulk na met haar gepleegd overleg van haar 
zal hebben geeischt. 

2. De Minister van Arbeid, Handel en ij
verheid stel t den termijn vast, binn n we! ken 
de in het vorige I id van dit artikel genoemde 
verkoop zal moeten geschieden. 

Art. 12. 1. Terzake van het niet nakomen 
door de faatschappij van de bepalingen de
ze ,· overeenkomst, worden, overmarht voorbe
houden, bij gemis aan vrijstelling, de volgende 
boeten verbeurd : 

.!"-· ,~egens het niet nakomen van hetgeen 
b1J art, kel 3 ten aanzien van het bouwen van 
stoomschepen in ederland is bepaald, eene 
boete van ten hoogste f 100,000 voor e l ke 
overtreding; 

b. voor elke reis, welke minder dan het in 
het eerste lid van artikel 2 aangegeven aan
tal reizen 's jaars wordt volbracht, eene boete 
van ten hoogste f 50,000; 

c. voor het niet aando n van een haven, 
welke op grond van deze overeenkomst moet 
wol'den aangedaan, eene boete van ten hoog
ste f 10,000 ; 

d. voor elken dag, dat en stoomschip la
ter clan acht dagen na den in de dagbladen 
overeenkomstig artikel 4 aangekondigden ver
moedelijken vertrekdag de reis uit Amsterdam 
of Rotterdam aanvangt, eene boete van ten 
hoogste f 250 ; 

e. voor el ke reis, die ondernornen wordt of 
afgelegd is met een toomschip, dat niet ten 
genoegen van den Mini ter van Arbeid, Han
del en ijverheid is gecla sificeerd (artikel 3, 
ze de lid) , eene boete van ten hoogste f 5000 ; 

/. voor elke overtreding van het in artikel 
5 vervatte voorschri ft, eene boete van ten 
hoogste f 500; 

g. voor el ke overtreding of voor elk vel'
zuim in de behoorlijke nakoming van de uit 
deze overeenkomst middell ijk of onmiddellij k 
voortvloeiende verplichtingen, waal'tegen geen 
afzonderlijke boete is bedreigd, eene boete van 
tert hoogste f 100. 

2. · Het bed rag van el ke boete wordt, met 
inachtneming van het maximum voor ieder 
geval, door den Minister van Arbei d, Handel 
<>n Nijverheid vastge telcl . 

3. De boeten zijn zonder nadel'e ingebl'eke
stell ing ver chuldigd en we! aan den Staat en 
de gemeente Am terdam in de verhouding 
van drie tot een. 

Art. 13. 1. De Maatschappij is gehouden 
deze overeenkom t zelf ten uitvoer te leggen 
en zelf aan de daarin omschreven verplich
tingen te voldoen. Zij moet in Amsterdam ge
vestigd blij ven en aldaar haar bestuur houden. 

2. De bestuurder - als hoedanig wordt 
aangemerkt iecler, die, onde1· welken naam of 
titel ook, belast is met of deelneemt aan het 
bestuul', het beheer en de Jeiding van de 
zaken der Maatschappij - moeten alien Ne
derlanders zijn, behoudens ontheffing door den 
Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid; 
echter kunnen ook rechtspersonen en vennoot
schappen tot directeur benoemd worden, mits 
de natuurlijke personen, die hen vertegen
woordigen, voldoen aan de verei chten in deze 
alinea genoemd. 

3. Benoemingen van bestuurders worden 
eerst van kracht na goedkeuring van den Mi
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid . 

4. De Minister van Arbeid, Handel en ij
verheid heeft het re ht bij de Maatschappij 
een R egeeringscommissari s te benoemen, die 
alle vergaderingen van aandeelhouders of 
comm issarissen of van degenen, die dergelijke 
functien, als gewoonlijk door commissarissen 
worden vervuld, uitoefenen, mag bijwonen 
(tot hoedanige vergaderingen hij steeds moet 
worden uitgenoodigd), toegang moet hebben 
tot de kantoren en de archieven der Maat
schappij en van alle hare boeken en schriftu• 
ren inzage moet kunnen nemen. 

De Maatschappij i gehouden behalve aan 
den Regeeringscommi saris inzage van al hare 
boeken en schrifturen te geven aan een door 
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dezen of door den Minister van Arbeid, H an
del en Nijverheid aan te wijzen accountant. 

5. vVijzigingen der statuten, waaronder be
grepen wijzigingen van het maatschappelijk 
kapitaal, zijn onderworpen aan de vooraf
gaande goedkeuring van den Minister. 

6. Voor het aangaan van schulden of an
dere financieele verplichtingen is , vo6raf de 
toestemmi ng noodig van den Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid, 

7. De voorwaarden, waaronder obligatie
leeningen zullen worden uitgegeven, vereischen 
de voorafgaande goedkeuring van den Mi
nister van Arbeid, H andel en Nijverheid. 

8. De winst- en verlies- en balansrekenin
gen behoeven de goedkeuring van den Mi
nister, voordat deze aan de vergadering van 
aandeel houders ter goedkeuring worden aan
geboden, 

9. Tot liquidatie der Maatschappij zal niet 
mogen worden overgegaan, zonder toestem
m ing van den Minister van Arbeid, Handel 
en Nijverheid , d ie deze toestemming echter 
a ll een zal mogery onthouden op grond , dat de 
financ ieele noodzakelijkheid om te liquideeren 
naar zijn oordeel niet aanwezig is. . 

Art, 14. Wanneer de Maatschappij den in 
de artikelen 1 en 2 vermelden dienst zonder 
geldige reden , ter beoordeeling van den Mi
nister van Arbeid, H andel en Nijverheid, niet 
meer onderhoudt en ter zake van dit verzuim 
drie malen met tusschenpoozen tel kens van 
twee maanden bij deurwaardernexploit in ge
breke is gesteld , zonder dat aan de bij die 
exploi ten gedane sommatie is voldaan, is de 
Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid 
bevoegd om door eene eenvoudige aanzegging 
bij denrwaardersexploit van de Maatschappij 
te vorderen , hetgeen de Maatschappij volgens 
deze overeenkomst verschuld igd is (voor zoo
verre dit nog niet is verrekend of terugbe
taald ), in welk geval all e verdere verplichtin
gen van den Staat uit deze overeenkomst op-
houden. · 

Art. 15. 1. Binnen zes maanden na 1 Ja
nuari 1931 moet de Maatschappij ten minste 
i /3 ·der jaarlijksche afvaarten, bedoeld bij ar
tikel 2, hebben doen plaats vinden. 

2. Indien aan deze bepaling naar het oor. 
dee! van den Minister van Arbeid , Handel 
en Nijverheid niet zal zijn voldaan, · zal be
doelde Minister bevoegd zijn door eene een
voudi ge aanzegging, bij deurwaardersexploit 
zonder voorafgaande ingebrekestelling te vor
deren , hetgeen de Maatschappij volgens deze 
overeenkomst verschuldigd is ( voor zooverre 
dit nog niet is verrekend of terugbetaald), in 
welk geval all e verdere verplichtingen van 
den Staat uit de~e overeenkomst ophouden. 

Art. 16. Deze overeenkomst houdt geheel 
op te gelden, zoodra de financieele verplich
t ingen door de Maatschappij geheel zijn na
gekomen. 

Art. 17. 1 . De Maatschappij zal bij de on
derteekening dezer overeenkomst mede met 
de gemeente Amsterdam, eene overeenkomst 
sluiten, waarbij haar op overeenkomstige voor
waarden gedurende denzelfden termijn, als 
waarvoor deze overeenkomst is aangegaan, gel 
clen ter leen zullen worden verstrekt tot be
dragen, vertegenwoordigende 1/3 van de van 
den Staat ter leen ontvangen gelden. 

Deze m et de gemeente Amsterdam te slui
ten overeen komst zal geen be pal i ngen beva t
ten, waardoor de uitvoering der onderhavige 
ove1·eenkomst wordt belemmerd en zal de goed
keuring moeten verwerven van den Minister 
van Arbeid , Handel en Nijverheid. 

2. D e M aatschappij zal in eene algemeene 
vergadering van aandeelhouders een voorstel 
doen tot wijzig i ng der statuten, beoogende de 
bepalingen in a rtikel 17bis der statuten van 
kracht te doen zijn zoolang deze overeen
komst of eene van de overeenkomsten van 10 
D ecember 1923 en van 5 Februari 1929 geldt; 
deze wijziging der statuten behoeft vooraf de 
goedke uring • van den Minister van Arbe id, 
Handel en Nijverheid. 

Indi en het besluit tot wijziging der statuten 
niet binnen een door den Minister nader vast 
te stell en termijn zal zijn tot stand gekomen, 
clan znll en alle rechten en verplichtingen, 
voortspruitend uit de overeenkomst tusschen 
de Maatschappij en den Staat, voor beide par
tijen komen te vervall en. 

Art. 18. De kosten, op deze overeenkomst 
en op hare uitvoering vallende, zijn ten - laste 
der Maatschappij. 

's-Gravenhage 
--------, 21 Augustus 1930. 

Amsterdam 
De Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid, 
(w.g.) T . J . V erschuur. 

N. V. Koninklijke Hollandsche Lloyd, 
(w.g.) de Beaufort. (w.g.) L . A. Hissink. 

A f s c h r i ft. 
De Minister van Arbeid , Handel en Nij

verhe id , handelende namens den Staat dflr 
Nederlanden te eener ,zijde en de N. V. Ko
ninklijke Hollandsche Lloyd te anderer zijde, 
zijn , behoudens bekrachtiging door de wet, 
overeengekomen als volgt: 

Art. 1. Tusschen partijen wordt nader over. 
eengekom en, -dat in de tusschen hen op .21 
Augustus 1930 gesloten overeenkomst de vol
de wijzigingen worden aangebracht: 

1 °. Artikel 8, eerste alinea, sub e, . zal wor
den gelezen als volgt: 

e. door den Staat op grond van deze over
eenkomst niet meer za l worden uitgekeerd clan 
ten hoogste f 1.000,000 . per jaar; 

2°. Aan artikel 8, vierde al inea, worden 
twee niemve volzinnen toegevoegd, Jµid ende 
als volgt: ' 

Onafhankelijk va n het voorafgaande heeft de 
· Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid 
het recht deze overeenkomst met een termijn 
van 3 m aanden tegen 1 J anuari 1932 op te 
ziiggen. · 

M aakt de Minister van Arbeid , Handel en 
Nijverheid van deze bevoegdheid gebruik, clan 
hebben van 1 October 1931 af geen verdere 
uitkeeringen plaats en is hij a lsclan bevoegd 
door een'voudige aanzegging bij deurwaar
clersexploi t zonder voorafgaande ingebreke
stell i ng van de Maatsch appij te vorderen, het
geen de Maatschappij volgens deze overeen
komst ye.i·schuldigd is. 

Art. 2. De Maatschappij zal bij de onder
teekening dezer nadere overeenkomst tevens 
met de Gemeente Amsterdam eene overeen-
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komst slui ten, waarbij in de door haar met 
de Gemeente Amsterdam op 21 Augustus 1930 
gesloten overeenkomst voor zooveel nood ig 
overeenkomstige wijzigingen warden aange
bracht als hiervoren in artikel 1 zijn vervat. 

Art. 3. De kosten op deze overeenkomst en 
op hare uitvoeriug vallende, zijn ten laste van 
de Maatschappij . 

's-Gravenhage, 

Amsterdam , 
1 December 1930. 

De Minister van A1·beid, 
Handel en Nijverheid, 
(w.g.) T. J. Verschuur. 

N. V. lCon;nkl;jke 
H ollandsche Lloyd, 

D irectie W m. H. Afuller & Co., 
(w.g.) N . v. cl. Roemer. 
(w.g.) de Beaufort. 

31 December 1930. WET tot wijziging en 
verhooging van het zevende Hoofds tu~ B 
cler Rijksbegrooting voor het cl,enstJaar 
1929. (Di verse onclerwerpen). S. 530. 

31 December 1930. WET tot aauvulling van 
artikel 30, letter C, en wijziging; van art,i
kel 30, letter E, der wet van 15 Juli 1929 
(Staatsblad no. 388) houdende herziening 
van de financieele verhouding tusschen 
het Rijk en de gemeenten eri wijziging van 
eenige bepalingen der Provinciale wet en 
der Gemeentewet. S . 531. 

Bij!. Hand. 2• Kamer 1930/1931 n°. 224, 1-4. 
Hand. id . 1930/1931, bladz. 1455. 
Bijl. Hand. 1 e K a.mer 1930/ 1931, bladz. 128. 
W~j WILHELJ.v!INA, enz .... doen te weten: 
Alzoo wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, artikel 30, letter C, der 
wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 388) aan 
te vullen voor zooveel betreft § 4 van het daarbij 
vastgestelde artikel 3lduodecies der Wet op de 
Personeele Belasting 1896 en letter E van dat 
artikel te wijzigen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Jn artikel 30, letter 0, der wet van 

15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 388) wordt de d~ar
bij vastgestelde vierde paragraaf van artikel 
3lduoder,ies der Wet op de Personeele Belas
ting 1896 aangevuld met het volgende : 

Deze bepaling is niet van toep:3-ssing ?P ver
ordeningen, welke met 1 Januan 1931 m wer
king treden. 

Art. II. In artikel 30, letter E , der wet van 
rn Juli 1929 (Staatsblad n°. 388) wordt in de 
plaats van ,, 1 September 1930" gelezen ,,1 Janu
ari 1931". 

ATt. III. Deze wet wordt geacht in werking 
te zijn getreden met ingang van den dag:, vol
gende op dien, waarop de wet v~n 15 Juh 1929 
(Staatablad n°. 388) is afgekondigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Geo-even te 's-Grnvenhage, den 3lsten De

cemb~r 1930. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, De Geer. 
De M inisier van Staat, 

Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 14 Jan. 1931.) 

31 Dece1nbe1· 1930. WET tot verhoog ing van 
de begrooting van het Staatsvissche_rsha
,·enbedrijf te JJmuiden voor het d,enst
jaa,· 1929. S . 532. 

31 December 1930. WET tot verhooging van 
het negende hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1929. S. 533. 

31 Deu1nber 1930. WET tot 0verbrenging 
van bij het Rijk in beheer en onderhoud 
zijnde gedeel ten van de De J ongestraat 
en de Blokken, gelegen in rle gemeent~ 
T e1·neuzen, in beheer en ondnl,oud b1J 
die gemeentf'. S. 534. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebhen, 

dat het wenschelijk is de in de gemeente Te1·
neuzen gelegen De Jongestraat .~n ?e straat, 
genaamd de Blokken, gedeeltehJk 111 beheer 
en onderhoud bij die gemeente over te bren
gen, en dat zulks ingevolge artikel 1, eerste 
I id der Waterstaatswet 1900, krachtens de 
wet moet geschieden; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. 1. Bij de gemeente 1'e1'11euze.n wor

clen in beheer en onderhoud overgebracht: 
a . het gedeelte van de De J ongestraat te 

1'erneuzen, zich uitstrekkende van de noord
westel ijke grens van het perceel gemeente 
1'emeuzen Sectie L. n°. 202, tot de z111d
oostelijke grens van <lit perceel , ter lengte 
van 31,20 M. , in de as van de straat gemeten; 

b. het gedeelte van de straat, !sena3:md de 
Blokken, ter breedte van 4 M., z10h mtstrek
kende van de zuidelijke grens van hilt perceel. 
gemeente 1'enieuzcn Sectie L. n° . 2269, tot 
52 lYI. zuidwaarts van die grens, rn de as van 
de straat gemeten ; de westelijke beg renzing 
van dit weggedeelte wordt gevormcl door de 
perceelen gemeente T erneuzen Sectie L. nos. 
2130, 117, 136, 137, 138, 139, 1983, 141 en 
142. 

2. Het onder 1 onder a genoem..Je wegge
deelte. gelegen in de gemeente T erneuzen, 
omvat het op het kadaster ten name van het 
Rijk (Rijkswaterstaat) staande perceel n°. 
202 van Sectie L. der gemeente '!'n·neuzen. 

Het onder 1 onder b genoemde weggedeelte, 
gelegen in de gemeente 1'erneuzen, omvat een 
gedeel te van het op het kaclaster ten name van 
het Rijk (Rijkswaterstaat) staande 1,erceel n°. 
1838 van Sectie L. der ~.emeente 'l'erneuzen. 

3. De weggedeelten z1J n met een zw.arte 
a rceering aangegeven op de hierbij b'3hoorende 
teekening. 1 

4. Het beheer en onderhoud :iver voor
noemde weggedeelten wordt overgebracht voor 
zooveel <lit bij het R ijk berust. .. 

5. In de overbrenging zijn begrepen de b1J 
de weggedeelten behoorencle stoepen, zinkput
ten, afvoerbuizen en over ige werken, voor 
zooveel een en ander in beheer en onderhoud 
bif het Rijk is en niet behoort tot den dienst 
van de Rijkstelegrafie en -telefonie. 

1 Deze teekening is niet opgenomen. 
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2. 1. De overbrenging in beheer en onder
houd geschiedt onder de volgende bepalingen: 

1 °. De gemeent;e treedt door de overneming 
in beheer en onderhoud van de weggedeelten 
tegenover derden in de rechten en verpl ichtin
gen van het Rijk te dezer zake. 

2°. Aan derden verleende vergunningen 
voor werken in, op of over den weg en zich 
ook daarbuiten uitstrekkende, mogen niet 
warden ingetrokken zonder bewilliging van de 
autoriteit, die te dezer zake bevoegd zou zijn 
geweest, indien de overbrenging niet had 
plaats gehad. Op ve1·gunningen voor werken, 
waarvan het voortbestaan reeds thans mede 
van het goedvinden van de gemeente afhangt, 
jg deze verbodsbepaling niet van toepassing. 
De houders van vergunningen, voor welke het 
bovenstaande verbod geldt, zullen ae krach
tens die vergunningen aanwezige werken mo
gen onderhouden en zoo noodig vernieuwen. 
Hun mogen daarbij geene voorwaarden warden 
gesteld van verdere strekking clan die, welke 
voor de overbrenging van kracht waren. 

3. 1. De weggedeelten moet;en steeds t;en 
dienst;e blijven ook van het doorgaand ver
keer . Van deze bepaling mag met toesoomming 
van den Minister van Waterstaat en onder 
door hem te stellen voorwaarden warden af
geweken. 

2. H et aanbrengen van belangrijke wijzi
gingen in het wegprofiel is niet geoorloofd 
dan na voorafgaande goedkeuring van den 
Minister van \,Vaterstaat. 

3. De gemeente is verplicht het wegge
deelte steeds in goeden staat van onclerhoud 
te houden. · 

4. Alie kosten , waartoe de overbrenging 
aanleiding mocht geven, zijn ten laste van de 
gemeente. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 31sten De

cember 1930. 
WILHELMINA. 

Dr Minister vcm Wat erstaat, P. J. Rey me r. 
{Uitgeg. 28 Janiiari 1931.) 

31 December 1930. WET tot wijziging van 
het nege,ide hoofclstuk der Rijksbegrooting 
voor· het di enstjaar 1929. S. 535. 

31 December 1930. BESLUlT tot verlenging 
van de schorsing van het besluit van Bur
gemeester en Wethouders van 's-G,·aven
hagc, van 1 April 1930, n°. 10623, Afdee
ling S. en B. , tot afvoering van het 
Hooftshofje van de lij st, bedoeld in ar
tikel 1 cler Monumentenverordening 1920. 
S. 536. 

Verlengd tot 24 Jlei 1931. 

31 Dece1nbe1· 1930. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabili
teitswet 1927 (Staatsblad n°. 259) restan
ten op enkele artikelen van het Vele 
hoofclstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1929 warden toegevoegd aan 
overeenkomstige artikelen van het V de 
hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1930. S. 537. 

31 Dece1nbe1· 1930. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabili
teitswet 1927 {Staatsblad n°. 259) restan
ten op enkele artikelen van het tiende 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1929 warden toegevoegd aan 
overeenkomstige artikelen van het tiende 
Hoofdst uk der Rijksbegrooting voor het 
cfienstjaar 1930. S . 538. 

31 Dece,nber 1930. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabili
teitswet 1927 {Staatsblad n°. 259) restan
ten op enkele a rtikelen van het VIde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1929 warden toegevoegd aan 
overeenkomstige artikelen van het VIde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstj aa r 1930. S. 539. 

31 D ecem.be1· 1930. BESLUIT, waarbij me t 
toepassing van artikel 16 der Bedrijven
wet {Staatsblad 1928, n°. 249) restanten 
op enkele artikelen van de begrooting van 
het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtin
gen voor het dienstjaar 1929 warden toe
gevoegd aan overeenkomstige artikelen 
van de begrooting van het Staatsbedrijf 
der Artillerie-Inrichtingen voor het di enst
jaar 1930. S. 540 . 

31 December 1930. BESLUIT, waMbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabili
teitswet 1927 {Staatsblad n°. 259) restan
ten op enkele artikelen van het VIIIste 
Hoofdstuk der Rijksbeg rooting voor het 
dienstjaar 1929 warden toegevoegd aan 
overeenkomstige artikel en van het VIIIste 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting- · voor het 
dienstjaar 1930. S. 541. 

31 December 1930. BESLUIT, houdende aan
wijzing van overschotten op de begrooting 
van uitgaven van het Staatsbedrijf der 
Posterijen, Telegraf ie en Tel efonie voor 
het dienstjaar 1929, welke warden toege
voegd aan de daarnevens aangegeven kre
dieten ,·oor het dienstjaar 1930. S. 542. 

Offo ieele verbetering en aanvulling van het Staatsblad 25 April, S. 14 7 
Op bladz. 256, 2e kolom, tweede lid van art. 2 in plaats van ,,87a" te 
lezen ,, 84a". 

S. 218 is niet verschenen. 
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AANVU ;LLI NG]1JN 1930 . 

23 Juni 1930. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. art. 358 ; Gemeentewet art. 
135 ; Sr. artt. 1-91.) 

Art. 1 der Verordening luidt: ,,Het is 
verboden in deze gemeente ter bepaling 
van het gewicht van varkens gebruik te 
maken van andere dan de gemeentelijke 
weeginrichtingen. 

Dit verbod is niet van toepassing, wan
neer de bepaling van het gewicht plaats 
heeft anders clan bjj het, verkoopen, af
leveren, koopen of in ontvangst nemen 
van varkens". 

Aangenomen a l dat de voorschriften van 
het eerste en tweede lid van art. 1 in zoo
danig verband staan, dat zij slechts een 
enkele wilsuiting bevatten, volgens welke 
de in het eerste lid omschreven handeling 
wordt verboden, wanneer zij geschiedt 
bij het verkoopen, afleveren, koopen of in 
ontvangst nemen van varkens, - genoem
de verbodsbepaling mist verbindende 
kracht. Immers door dit verbod wordt in 
zijn algemeenheid die handeling getroffen, 
ook clan wanneer daarbjj, zooals zeer we! 
moielijk is, uitsluitend het bijzonder be
lang van ingezetenen gemoeid is, en het 
openbare belang daarbij in geen enkel op
zicht is betrokken . Zoodanige verordening 
reikt derhalve verder clan de regelings
bevoegdheid van den gemeentelijken wer
gever. (Anders de Adv.-Gen .. , die tevens 
van oordeel is: 1°. dat de woorden uit het 
tweede lid ,,bij bet in ontvangst nemen der 
varkens" niet een bestanddeel van het 
strafbare feit weergeven; 2°. dat noch de 
regelingen van de IJ.kwet noch de af
schaffing van de ijk van weegwerktuigen 
bij de wet van l.l Juli 1982, S. 91, de ge
meente verhindert een regeling betreffende 
het gebruik van weeginrichtingen te 
maken; 3°. dat de verordening niemands 
eigendom aanta t. 

Op het beroep van E. S., requirant van cas
·satie tegen een te zijnen laste gewezen vonnis 
van de Arr. -Rechtbank te Utrecht van 25 
Maart 1930, waarbij hij in hooger beroep, na 
·vernietiging van een vonnis van het ICanton
gerecht te Amersfoort van 5 Februari 1930, 
ter zake van: ,,in de gemeente ,voudenberg 
bij het in ontvangst 'nemen van varkens ter 
bepal ing van het gewicht van varken gebrnik 
maken van andere clan de getneentelijke weeg
inrichtingen" met aanhaling van de artt. 1, 2 
en 3 der Verordening op weeginrichtingen 

voor varkens in de gemeente \Voudenberg, 
vastgesteld 20 December 1927 'en van de artt. 
23 en 91 Sr. is veroordeeld tot eene gel dboete 
van vijftig cents en een dag vervangende 
hechtenis. (Gepleit door Mr. P. C. J. Cremer 
te Utrecht.) 

Conclusie van den Adv.-Gen. Besier. 

Art. 1 der Verordening van 2 Augustus 1928 
op het wegen van varkens in de gemeente 
Woudenberg luidt: 

,,Het is verboden in deze gemeente ter be
paling van het gewicht van varkens gebruik 
te maken van andere clan de gemeentelijke 
weeginricht ingen. 

,,Dit verbod is niet van toepassing, wanneer 
de bepaling van het gewicht plaats heeft an
ders clan bij het verkoopen, afleveren, koopen 
of in ontvangst nemen van varkens". 

Art. 2 stel t straf op de overtreding en bij 
art. 3 wordt de Verordening op weeginrich
tingen voor varkens in de gemeente Wouden
berg van 20 December 1927 ingetrokken. 

Bij het bestreden vonnis is met vernietiging 
van het in eersten aanleg door den Kanton
rechter gewezene bewezen verklaard wat aan 
verdachte was te laste gelegd, n.l. dat hij op 
9 December 1929 des voormiddags omstreeks 
te 8 uur te ·woudenberg bij het in ontvangst 
nemen van een ige door hem van J an van 
Soest gekochte varkens ter bepaling van het 
gewicht van die varkens heeft gebruik ge
maakt van een hem toebehoorende weegin
richting, niet zijnde een gemeentelijke weeg
inrichting. 

Daarna is in het vonn is overwogen, dat de 
raadsman van verdachte ter zitting der Recht
bank heeft bestreden, dat de verordening op 
weeginrichtinger. voor varkens in de gemeente 
Woudenberg, vastgesteld 20 December 1927, 
verbindend zou zijn en is dit verweer aldus 
weer]egd: 

,,dat artikel 1 dier verorclening in zijn l e en 
2e I id verbiedt in die gemeente bij het ver
koopen, afleveren, koopen en in ontvangst 
nemen van varkens ter bepaling van het ge
wicht van varkens gebruik te maken van 
a ndere clan gemeentel ijke weeginrichtingen; 

,,dat het in het belang der bewoners eener 
landelijke gemeente kan zijn, dat weging van 
verhandelde varkens aldaar alleen geschiedt 
met weeginrichtingen, welke onder toez icht 
der overheid staan; dat de onderhavige ver
ordening dit belang kan dienen en mitsdien 
de huishoudi11g der gemeente Woudenberg kan 
betreffen; 
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,, da t de wet van 11 Juli 1882, S. 91, den 

gemeentelijken wetgever niet de bevoegdheid 
onthoud t zijn regelende bevoegdheid ten op
zichte van weegiru· ichtingen te doen gelden" . 

Voorts is aan het bewezen verklaarde de be
naming gegeven ,. in de gemeente Wouden
berg bij het in ontvang,;t nemen van va rkens 
gebr uik m aken van andere dan de gemeente
lijke weeginricht ingen" en is te dier zake aan 
den verdachte met aanhaling van de ar tt. 1, 
2 en 3 der Verordening op weeginrichtingen 
voor va rkens in de gemeente Woudenberg, 
vastgesteld 20 December 1927 en de a rtt. 23 
en 91 Sr . de verdachte veroordeeld tot een 
geldboete van f 0.50 of hechtenis van een dag. 

N amens verdachte zijn thans bij ple idooi de 
volgende middelen tot cassatie aangevoerd : 

,.I. Schending of verkeerde toepassing van 
artikel 144 der Grondwet, artikel 135 der 
Gemeentewet, a rti kelen 23 en 91 Sr., artike
Ien 351 en 352 Sv. in verband met de arti
kelen 1, 2 en 3 der Verordening op weegin
r icht ingen voor varkens in de gemeente Wou
denber g, vastgesteld op 20 December 1927, 
doordat de R echtbank deze Verordening heeft 
toegepast hoewel ze door den R aad der Ge
meente Woudenberg in zijn vergadering van 
2 Augustus 1928 is ingetrokken en buiten 
werking gesteld ; 

.,II. Schendi ng of verkeerde toepassing van 
a rt ikel 144 der Grondwet ; artikel 135 Ge
meentewet; a r t ikel 23 en 91 Sr. en de a r
t ikelen 361 en 352 Sv., doordien de R ech t
bank het bewezen verkl aarde fe it stra fbaar 
heeft geoordeeld en requ irant deswege heeft 
veroordeeld, terwijl h ij had moeten worden ont
slagen van rechtsvervolg ing wijl de Verorde
ning van 2 Aug. 1928 der Gemeente Wouden
berg, waa rbij het tenl aste gelegde is strafbaa t· 
gesteld , verbindende kracht mist daa r aan den 
Raad alleen behoort het maken van de ver
ordeningen , die in het belang van de open
bare orde, zedelijkheid en gezondheid worden 
vere ischt en van andere betreffende de hu is
houdi ng der gemeente, waartoe de Verorde
ning op het wegen van varkens niet ·geach t 
kan worden te behooren. 

,.III . Sch ending of verkeerde toepass ing van 
a rt ikel 144 der Grondwet; artikel 135 der 
Gemeentewet; artikelen 23 en 91 Sr.; artike
Ien 351 en 352 Sv., door schending of ver
keerde toep ass ing van de Wet van 7 April 
1869, S. 57, in verband met de Wet van 11 
J uli 1882, S . 91, doordien de R echtbank heeft 
aangenomen , dat de "\l'er6rdening verbindend 
is daa r de Gemeentelijke Wetgever zijn rege
Iende bevoegdheid ten opzichte van weegin
richtingen kan doen gelden dit terwijl de 
onderhavi ge verordening n iet het gebruik van 
weegwerktuigen aan een regeling onderwerpt 
doch zonder meer verbiedt. 

,,IV. Schending of verkeerde toepass ing van 
art ikel 151 der Grondwet; art ikel 625 B . W . 
j is a r t ikel 144 der Grondwet; a rt ikelen 134 
en 135 der Gemeentewet in verband met de 
verordening van 2 Augustus 1928 der Ge
meente Woudenberg wijl deze Verordening 
verbindende krach t m ist daar ze de g renzen 
van geoorloofde e igendomsbeperking over-
schrijdt" . · 

H et ~e rste middel is in zooverre gegrond , 
d at de R echtbank de Verordening van 1927 
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zooal . niet toegepast , da n toch a: ls toegepasf 
vermeld heeft, zoowel in de door mij aange
haa lde overwegingen strekkende ter weerleg
ging van verdachtes verweer a ls bij de vermel
ding der wetsvoorschriften, waarop de opge
legde straf is gegrond. Hierbij is alleen sprake 
van een schrijffout. zooa ls blijkt uit de eerste 
door mij aangehaa lde overweging, waarbij de 
inhoud va n art. 1 der Verordening van 1927 
word t weergegeven in bewoordingen, die over
eenstemmen met art. 1 der Verordening van 
1928, doch geheel verschiHen van art. 1 der 
Ve rordening van 1927, hetwelk slechts een lid 
h ad, luidende: ,.H et is verboden buiten de 
gemeente lijke weeginrichti ngen in deze ge
meente weeginrichtingen voor varkens te ex
plo iteeren" . 

Deze schrijffou t kan , waar zij voo rkomt bij 
de weerlegging van het verweer niet schaden, 
nu zij voor ieder, die de teksten der beide ver
ordeningen naast elkaar legt, duidelijk is. 
W aar zij voorkomt in de ve,melding der voor
schri ften, waarop de opgelegde straf is ge
grond, kan de Hooge R aad h aar met toepas
sing van art. 442 Sv. verbeteren. 

Bij die gelegenheid kan clan - ik merk dit 
bui ten verband met het eerste cassatiemiddel 
op - tevens de aan het fe it gegeven bena
m ing, welke mij minder ju ist toeschijnt, ver
beterd worden. De woorden ,,bij het in ont
vangst nemen van varkens" bebooren daarin 
m. i. n iet. Zij zijn ontleend aan het t weede lid 
van a rt. 1 der Verordening van 1928, waarin 
wordt bepaald in welke gevall en het eerste lid 
niet van toepass ing i en dat dus een recht
vaardi g ingsgrond bevat, doch geven niet een 
bestanddeel van het strafbare fe it weer. 

De ve.rdere middelen staan op het stand
punt, da t de Verordening van 1928 is toege
past. 

H et tweede middel is tegen de tweede der 
door mij aangehaalde ove rwegingen gericht. 
Te vergeefs naar het mij voorkom t, want met 
deze overweging kan ik mij zeer goed ver
eeni gen. In een landelijke gemeente en vooral 
in eene a ls Woudenberg, van welke ik a.ls 
al gemeen bekend meen te mogen aannemen, 
dat zij is gelegen op den overgang der hooge 
zandgronden, welke het oostelijk dee! der 
provincie Utrecht vormen en de n iet zoo heel 
veel vruchtbaarder gronden der Geldersche 
V all e i, kan een onder toez icht der overheid 
staande en daardoor meer waarborgen voor 
juistheid gevende weging van va rkens een be
Jang zij n van zoovelen, · da t inderdaad van 
een huishoudelijk bela ng der geheele gemeente 
en niet alleen van een belang van enkele 
particulieren gesproken kan worden. 

Ook het derde m iddel schijnt mij ongegrond. 
N och de regeling van den ijk o. a . van ge
wich ten bij de IJkwet, noch de a fschaffing 
van den ijk van weegwerktu igen bij de Wet 
11 J uli 1882, S. 91, kunnen den gemeente
wetgever verhinderen daarnaast krachtens a rt . 
135 der Gemeentewet een regeling te maken 
het gebru ik van weeginrich t ingen betreffend , 
zelfs in dier voege, dat voo r zeker gebruik het 
bez igen van andere da n gemeentelijke weeg
inricht ingen verboden wordt . St rijd met de 
genoemde wetten ontstaat hierdoor niet . 

Ook met het vierde middel ka n ik geens-
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zins medegaan. De verordening van 1928 tast 
niemands e igendom aan. 

Ik concludeer, dat het bestreden vonnis zal 
worden vernietigd, doch alleen voor zooveel 
betreft de aan het bewezen verklaarde feit ge
geven benaming en de vermelding onder de 
artikelen der wet, waarop de oplegging van 
straf berust, van de artt. 1, 2 en 3 der Ver
ordening op Weeginr ichtingen voor varkens 
in de gemeente Woudenberg, vastgesteld 20 
December 1927 en dat de Hooge Raad, doende 
wat de Rechtbank Fa d behooren te doen, aan 
het bewezen verklaarde zal geven de benaming 
,, in de gemeente Woudenberg ter bepaling 
van het gewicht van varkens gebru ik maken 
van a•1dere dan de gemeentelijke weeginrich
tingen" en onder de bovenbedoelde artikelen 
nog zal vermelden de artt. 1 en 2 der Veror
dening op het wegen van varkens in de ge
meente ,voudenberg, vastgesteld 2 Augustus 
1928. 

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

Savel berg; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij p le idooi, luiden
de: {zie Concl. Adv.-Gen.) ; 

0. dat bij bet best-reden vonnis als bewezen 
is aangenomen, met qualificatie en strafop
legging als voormeld, dat, enz. {zie Cone!. 
Adv.-Gen.) ; 

0. dat de Verordening op weeginrichtingen 
voor varkens in de gemeente \\7oudenberg, 
vastgesteld op 2 Augustus 1928, bestaat uit 
drie artikelen, waarvan bet eerste luidt: {zie 
Cone!. Adv.-Gen.); 

dat voorts bij art. 2 straf tegen de overtre
ding van dat verbod is bedreigd en bij art. 3 
eene verordening betreffende hetzelfde onder
werp, vast.gesteld den 20 December 1927, is 
ingetrokken; 

0. dat bij bet bestreden vonnis, na vermel
ding dat. de raadsman van den verdacbte ter 
zitting van de Rechtbank heeft bestreden, dat 
de verordening op weeginrichtingen voor var
kens in de gemeente Woudenberg, vastgesteld 
op 20 December 1927, verbindend zou zijn, 
heeft overwogen: 

,,dat art. 1 dier verordening in zijn l e ·en 
2e lid verbiedt, enz. {zie Cone!. Adv.-Gen.); 

0. omtrent bet eerste middel: 
dat uit eene vergelijking van den tekst van 

gemeld art. 1 met dien welke bij de weerleg
ging der verdediging, hierboven aangehaald, 
is omschreven in verband met de telastlegging 
voor een ieder duidelijk blijkt dat de Recht
bank in werkelijkheid de verordening van 2 
Augustus 1928 heeft toegepast en dat de ver
melding van den datum der vaststelling - 20 
December 1927 - slechts aan een schrijffout 
i te wijten ; 

dat daarom het middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

0. omtrent bet tweede middel: 
dat, aangenomen al dat de aangehaalde 

voorschriften van bet eerste en bet tweede lid 
van art. 1 der verordening in · zoodanig ver
band staan dat zij lechts een enkele wils
uiting bevatten, volgens welke de in bet eerste 
lid omschreven hancleling wordt verboden, 
wanneer zij geschiedt bij bet verkoopen, afle-
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veren, koopen of in ontvangst nemen van var
kens, genoemde verbodsbepaling verbindende 
kracht mist; 

dat immers door dit verbod in zijn alge
meenheid die handeling wordt getroffen, ook 
dan wanneer daarbij, zooals zeer we! mogelijk 
is, uitslui tencl bet bijzonder belang van inge
zetenen gemoeid is, en bet openbare belang 
daarbij in geen enkel opzicht is betrokken; 

dat zoodanige verorclening derhalve verde,· 
re ikt dan de regel ingsbevoegdheid aan den 
gemeentelijken wetgever bij art. 135 der Ge
meentewet toegekend die immers beperkt is 
tot de daarbij met name aangeduide onder
werpen in de huishouding der gemeente; 

dat mitscli en dit middel is gegrond en als 
gevolg daarvan de beide laatste middelen bui
ten beschouwing ktumen blijven; 

Vernietigt het bestreden vonn is, behah-e 
voor zoover daarbij bet telastegelegde bewezen 
is verklaard · 

Rechtdoende krachtens art. 105 R. 0.: 
0. dat het bewezen verklaarde niet straf

baar is; 
Ontslaat den requirant te dier zake van alle' ' 

rechtsvervolging. {N. J . ) 

7 Augustus 1930. RONDSCHRTJVEN van den 
Minister van Onderwjjs, Kunsten en W e
tenschappen, aan de Geel . Staten der Pro
vincii'n, betreffende toepassing van ar
tikel 13, eerste lid, der Lager-Onderwijswet 
1920 ten aanzien van binnenschippers, 
visschers en bewoners van woonschepen 

Vermits b ij Koninkljjk beslnit van 18 ,Juli 
1930, n°. 191, eene beslissing is genomen , welke 
niet overeenstemt met den inhoud van de cir
culaire van mijn toenmaligen ambtsvoorganger 
van 22 Januari 1923, n° . 1530R/ l, afdeeling 
Lager Onderwijs Algemeen, heh ik de eer Uw 
College mede te deelen, dat ik hierbij deze cir-
culaire intrek. (B.) 

27 October 1930. ARREST van den Hoogen 
Raad . (Gemeentewet art. 135.) 
Uit de telastlegging,zooals deze is bewezen 

verklaard, volgt dat gerequireerde zich 
heeft bevonden in een Iocaliteit, als bedoeld 
in art. 68a der verordening ( d. i. de voor 
het publiek toegankeljjke localiteit waar
voor ver~unning of verlof is verleend Red.) 
op een t 1jd, dat deze niet geopend mocht 
z1jn. De bepalingen van art . 68 a-d ha ngen 
geenszins zoodanig samen, dat mocht een 
dier bepalingen verbindende kracht missen, 
de overige geen zelfstandigc reden van be
staan zonden hebben. Derhalve hebben 
Rb. en Kantomechter - ook al zouden 
de bepalingen van art . 68b en laatste lid 
(betreffende localiteiten welke met die 
sub a genoemd binnenshuis gemeenschap 
hebben) de bevoegdheid in art. 135 der 
Gemeentewet aan den gemeenteraad toe
gekend overschrijden - (hetgeen volgens 
den Proc.-Gen. niet het geva' is) - ten 
omechte den gerequireerde van rechts
vervo!gina: ontslagen. 

Op bet beroep van den Officier van J ustitie 
bij de Arr. -R echthank te 's-Hertogenbosch, 
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requirant van cassatie tegen een vonnis dier 
Rechtbank van 10 Juli 1930, bevestigende in 
hooger beroep een vonnis van het Kanton
gerecht te 's-Hertogenbosch op 16 April 1930 
tegen J. 0 . gewezen, waarbij deze van alle 
rechtsvervolging ter zake van het hem te laste 
gelegde is ontslagen. 

Conclusie van den Procureur-Generaal. 

Artikel 68 der Algemeene Politieverorde
ning van 's-Hertogenbosch luidt, voorzooveel 
thans van be! ang: ,,Onder herb.ergen worden 
verstaan: 

a. voor het publiek of als regel voor het 
publiek toegankelijke localiteiten waarvoor in
gevolge de bepalingen cler Drankwet vergun
ning of verlof tot verkoop van clranken is 
verleencl, zoomecle de bij het huis, waarvan 
de hiervoor becloelcle localiteiten dee! uitma
ken, behoorencle open aanhoorigheden; 

b. localiteiten die met de localiteiten sub a 
genoemcl, binnenshuis gemeenschap hebben; 

Oncler ,,binnenshuis gemeenschap", voorko
mencle sub b, verstaat cleze verordening eene 
gemeenschap, die bestaat, zonder clat gebruik 
behoeft te worden gemaakt van den open
baren weg of van gronden, gebouwen of ge
timmerten bij een ander in gebruik. 

Nu was den gerequireerde telastegelegd, 
overeenkomstig de verbodsoepaling van arti
kel 71 dier verordening, tegen overtreding 
waarvan in artikel 174 de straf van hechtenis 
of gel dboete is beclreigd, het op verboden tijd 
in gemelde gemeente in eene herberg vertoe
ven, terwijl hij niet was een gezinslid van den 
houcler daarvan. 

Ofschoon de Kantomeci1ter en de Arr.
Rechtbank aldaar dit feit wettig en overtui
gencl bewezen achtten, ontsloeg eerstgenoemde 
hem van alle rechtsvervolging, waarmede in 
appel werd ingest~md, omdat ,,waar blijkens 
gemelde artikelen de Raad het begrip ,,her
berg" vastlegt en a ldus krachtens eene on
splitsbare wilsverklaring daaroncler mede 
brengt niet voor het publtek toegankelijke 
localiteiten ten aanzien waarvan het vertoeven 
wordt geregeld, deze verordening niet betrefi, 
de openbare orde, zedelijkheid of gezondheid, 
nuch de huishouding der gerneente, zoodat de 
Raad zich niet heeft beperkt tot de onder
werpen bedoeld bij artikel 135 der Gemeente
wet." 

Hiertegen komt de Officier van Justitie in 
verzet, als middel ter onder5teuning van zijn 
cassatieberoep voordragende: ,,Schending van 
artikel 135 der Gemeentewet en verkeerde, 
niet-toepassing van de artikelen 68, 72 en 174 
der Algemeene Politieverordening van's-Her
togenbosch en 351 Sv., door te verklaren dat 
het verbod van bedoeld artikel 68b niet be
treft de openbare orde, zeclelijkheid of ge
zonclheid, noch de huishouding der gemeente, 
zoodat de Raad zich niet beperkt zou hebben 
tot de onderwerpen bedoeld bij artikel 135 
der Gemeentewet en hier sprake zoude zijn in 
artikel 68 der verordening van eene onsplits
bare wilsverklaring, luidende dit artikel ,,on
der herbergen worden verstaan voor het pu
bl iek toegankelijke Localiteiten en het onder b 
vervatte: ,,localiteiten die daarmede binnens
huis gemeenschap hebben." " 

1930 
De grief is in zooverre onjuist, dat niet ge

rept wordt van een verbod van artikel 68b. 
Het bevestigde vonnis toch spreekt van de ver-
• bodsbepaling van artikel 71, waarin gezegd 
wordt, dat het aan een ieder, die niet behoort 
tot het gezin van den hou<ler eener herberg, 
verboden is claarin te vertoeven gedurende den 
tijd, dat zij niet mogen geopen zijn. 

Overigens acht ik haar gcgrond. Ongetwij
fel d imme1·s stand het den Bosschen Raad 
vrij te bepalen, dat openbare inrichtingen ah 
herbergen onderworpen zullen zijn aan voor
schri ften , die hij in het belang der openbare 
orde, zedelijkheid en gezondheid noodig acht, 
waa rtoe zeer zeker bepaling-en behooren om
trent het op bepaalden tijd gesloten houden 
van herbergen, waaronder, gelijk in artikel 
68b cler Verordening, ook mogen warden ge
rekencl de huizen, waarin het herbergiersbe
clrijf worclt uitgeoefencl met clerzelver aan
hoorigheclen. Ik verwijs voor clit betoog naar 
Uwe arresten van 10 April 1911 W. 9184 en 
5 Februari 1912, W. 9295. 

Dat ten slotte artikel 68 de vrucht zou zijn 
van eene wilsverklaring, lijkt mij niet aan
nemelijk. Daarvoor kan ik aanvoeren, dat het 
uit vier geledingen bestaat, elke afzonderlijk 
geclassificeerd. Al zou dus oe geleding sub b 
rnoeten afvallen, clan blijft die sub a onge
deercl en haclclen Kantonrechter en R echtbank 
zich moeten afvragen, of hat bewezene claar
lT\ecle va 1 t te rijmen. 

Resumeerencle concludeer ik, dat het von
nis der Rechtbank zal warden vernietigd, voor 

.zoover daarbij bevestigcl werd de beslissing 
des Kantonrechters, houdende ontslag van 
rechtsvervolging van gerequireerde wegens 
niet-strafbaarheid van het bewezene, tot ver
nietiging van 's Kantomechters uitspraak 
eveneens op die beicle pun ten, tot qua! ificatie 
van het bewezene a ls: ,,In de gemeente 's-Her
togenbosch, gedurende den tijcl dat de her
bergen, ingevolge de bepalingen van de Al
gemeene Politieverordening moeten gesloten 
zijn, in een herberg vertoeven, zoncler te be
hooren tot het gez in van den houcler van de 
herberg", en tot veroorcleel ing van den ge
requ ireercle deswege, met toepass ing van de 
artikelen 68, 69, 70, 71 en 74 vm, genoemcle 
Verordening, 23 en 91 Sr., in eene geldboete 
van f 15, bij gebreke van betaling en verhaal 
te vervangen door eene hechtenisstraf van 5 
clagen. 

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

De Menthon Bake; 
Gelet op het miclclel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij sci1riftuur, luidende: 
(zie Cone!. Proc.-Gen.); 

0 . clat aan gerequireercle Lij inleidende dag
vaarding is te laste gelegd, dat hij den Helen 
Februari 1930 omstreeks l¾ uur des voormicl
dags te 's-Hertogenbosch heeft vertoefd in de 
herberg van J . F. Nefkens te 's-Hertogen
bosch, terwijl verdachte niet behoorde tot het. 
gezin van genoemden houcler van de herberg; 

0. clat bij bet door het bestreden vonnis be
vestigcle monclel inge vonnis van het Kanton
gerecht te 's-Hertogenbosch van 16 April 1930 
het te I aste gelegde _ we! oewezen cloch niet 
strafbaar v.erklaard is, en gerequireerde te 



1930 
clier zake is ontslagen ,·an recht vervolging, 
op groncl: 

,,clat artikel 68 cler AlgemP,ene Politieveror
clening voor 's-Hertogenbosch voor zoover 
thans van belang, luidt: onder herbergen 
worden verstaan: 

a. de voor het publiek of als regel voor 
het pub! iek toegankelijke local iteiten waar
voor ingevolge de bepalingen der Drankwet 
vergunning of verlof tot verkoop van dranken 
is verleend , zoomede de bij het huis, waarvan 
,de hiervoor becloelde local iteiten dee! uitma
lrnn, behoorende open aanhoorigheden; 

b. localiteiten, die met de localiteiten sub a 
genoemd, binnenshuis gemeenschap hebben; 

terwijl artikel 71 dier Verurdening bevat de 
verboclsbepal i ng YOOr personen niet behoorend 
tot het gezin van den houder der herberg om 
j n de her berg te vertoeven ten tijde dat deze 
ges loten moet zijn; . 

,,dat nu, waar blijkens gemelde artikelen 
de Raad het begrip ,,herberg" vastlegt en 
aldus krachtens eene onsplitobare wilsverkla-
1·ing daaronder mede brengt niet voor het pu
b li ek toegankelijke localiteiten ten aanzien 
waarvan het vertoeven wordi geregeld, deze 
Verordening niet betreft do openbare orde, 
zedelijkhe id of gezondheid noch de huishou
ding der gemeente, zoodat de Raad zich niet 
)1eeft beperkt tot de onderwerpen bedoeld bij 
.artikel 135 der Gemeentewet;" 

0. nu ten aanzien van het middel: 
dat artikel 68 der Algemeene Politieveror

,clening voor 's-Hertogenbosch luid t: 
Onder herbergen worden verstaan: 
a. voor het publiek of als regel voor het 

publiek toegankel ijke localiieiten, waarvoor 
ingevolge de bepalingen der Drankwet ver
_gunn ing of verlof tot verkoo;., van dranken is · 
verleend, zoomede de bij het huis, waarvan de 
hiervoor bedoelde loca li teitea dee! uitmaken, 
behoorende open aanhoori gheden; 

b. localite iten , die met de localiteiten sub 
.a genoemd, binnenshuis gemeenschap hebben; 

c. voor het publiek of a ls regel voor het 
publiek toegankel ijke huizen, woningen, kra 
men, tenten en dergelijke inrichtingen met 
lrnre aanhoorigheden, alw3ar drinkgelagen 
worden gezet; 

d. elke plaat ten tijde, dat daarop tooneeL 
voorstell ingen, muziekuitvoeringen, danspar
t ij en of andere vermakelijkheden of vertoonin
gen, met uitzondering van bioscoopvoorstel-
1 ingen, worden gegeven of gehquden of mu
ziek word t gemaakt, indien zij a lsdan, al of 
niet tegen betaling, voor het publiek toe
gankelijk is. 

Onder ,, bi nnenshuis gemeenscha.p", voorko
mende sub b, verstaa.t deze Verordening eene 
_gemeenschap, die bestaat, zonder dat gebruik 
behoeft te worden gemaakt van den open
baren weg of van gronden, gebouwen of ge
t immerten bij een ander in gebl'll ik. 

dat uit de telastelegging, zooals deze be
wezen verklaard i , volgt, dat gerequireerde 
zich heeft bevonden in eene localiteit, a ls be
doeld in artikel 68a dier Ve rordeni,-,g op een 
tijd, dat deze niet geopend mocht zijn; 

dat dus niet sprake is van eene localiteit, 
bedoeld in artikel 68b en laatste lid; 

dat de bepalingen van a.-tikel 68 a-d, geens. 
zins zoodanig samenhangen dat, mocht een 
dier bepalingen verbindende kracht missen, 
de ornrige geen zel fstandige reden van be
s ta an zouden hebben; 

dat derhalve, al zouden de bepalingen van 
arti kel 68b en I aatste I id overschrijden de be
voegdheid, in artikel 135 der Gemeentewet 
aan den Gemeenteraad toegekend, dit nog niet 
zoude medebrengen, dat ten deze eene ver
oordeel i ng ter zake van het bewezen verklaar
de, opleverende de ove rtred iug van arti kel 71b 
in rnrband met artikel 68a, ,,iet zoude mogen 
volgen; 

dat voormeld vonnis van het K antongerecht 
te 's-H ertogenbosch, door gerequireerde van 
alle rechtsvervolging te ontslaan, als zijnde 
de bewezen verklaarde telastelegging niet 
strafbaar, de artikelen 68, 71 en 174 der Al
gemeene Politieverordening voor 's-Hertogen
bosch geschonden heeft, zoodat het niet bij 
het bestreden vonnis had mogen worden be
vestigd; 

Vernietigt het bestreden vonnis, voorzoo
verre daarbij bevestigd werd de besliss ing in 
het vonnis van het Kantongerecht te 's-Her
togenbosch van 16 April 1930, houdende ont
slag van rechtsvervolging van den gerequi
reerde wege ns niet strafbaarheid van het be
,vezene; 

Rechtdoende ten principale krachtens artikel 
105 R. 0 . : 

Vernietigt gezegd vonnis van het Kanton
gerecht te 's-Hertogenbosch op die punten; 
· Verklaart, dat de bewezen verkl aarde te

lastelegging oplevert het: ,,in de gemeente 
's-Hertogenbosch gedurende den tijd, dat de 
herbergen ingevolge de bepalingen der Al
gemeene Politieverordening voor 's-Hertogen
bosch niet geopend mogen zij n, in eene her
berg vertoeven, zonder te behooren tot het ge
zin van den houder van de herberg", zijnde de 
overtreding strafbaar gesteld bij de artikelen 
71 en 174 der Algemeene Politieverordening 
voor 's-Hertogenbosch; 

Verklaart gerequireerde <leswege strafbaar, 
daar geen omstandigheden zijn gebleken, die 
zij ne strafbaarheid zouden kunnen uitsluiten ; 

Gezien voormelde artike len en de artikelen 
23 en 91 Sr.; 

Veroordeelt - den aard van het feit in 
aanmerking nemende - gerequireerde tot eene 
geldboete van vijftien gulden, bij gebreke van 
beta! i ng en verhaal te vervangen door eene 
hechtenis van ,·ijf dagen. 

(N. J.) 
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ALPHABETISGH REGISTER 1930 
De jaargang is alphabetisch behalve 23 I uni 1930 Arrest v. d. Hoogen Raad 

7 Aug. 1930 Rondschrijven van den Minister enz. 
27 Oct. 1930 Arrest v. d. Hoogen Raad 

Am btenaren .Zie: Rij ksambtenaren ,,n werklied en. 
Ambtenarenwet. Besluit betreffende het tijd

stip van inwerkingtreding van een aantal 
artikelen van de Ambtenarenwet 1929. 

S. 6. 7 Jan .. 
- RondRchrijven van den Minister , ·an Binnen

landsche Zaken en Landbouw aan de Ge
meentebesturen, betreffende: toepnssin~ 
Ambtenarenwet Hl29. 5 April. 

- Rondschrijven van den l\finister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw aan de Ge
meentebestnren, betreffende : Toepassing 
Ambtenarenwet 1929. (Vervolg op schrijven 
van 5 April 1030, N°. 2785, afd. B. B.) . 19 Mei. 

Ansjovis . Zie: Warenwet. 
Arbeid. Arrest van den Hoogen Raad·. (Ar

beidswet art. 74. ) - · De beslissing van het 
Hof, dat de ,,beheerder" eener coiiperatieve 
vereeniging, aan wien de dagelijksche leiding 
der zaken in de fabriek is opgedragen, is ,,be
stuurder" der oudcrnem ng in den zin der 
Arbeidswet 1010, ook al is hij bij rle uitoefe
ning zijner functie aan beperkende bepalingen 
on:lerworpen, zooals de-:e, dat hij zooveel 
mogelijk handelt in overleg met het (zoo
genaamde) bestuur der vereeniging, - is 
juist. 24 Fehr. 

- Arre t van den Hoogen Raad (Arbeirlswet 
1919 art. 1) . - Onder de werkzaamheden in 
een onderneming van tuinbouw bedoeld in 
art . 1, l rt der Arbeidswet 1910 is niet alleen 
te be~r~jpen het bewerken v. d. grond en het 
telen en oogsten der vruchten, maar ook het 
verkoopen ·en afleveren van die vruchten, 
voorzoover de wij~e van verkoop en afleveri ng 
niet ,alt buiten den aard v. h. tuinbouw
bedr(if. Het door rle !eden eener vereeniging 
voor gr:>enten- en fruitveiling verkoopen van 
hunne producten valt geenszins buiten aard 
v. h. tuindersbedrijf. - De Arbeidswet 1910, 
den arbeid in een :mderneming van tuinbouw 
aan hare werking onttrekkende, brengt welis
waar het te koop aanbieden of bij de verbrui
kers aan huis bezorgen van die producten, 
onder de wet, <loch zulks wettigt niet de con
d usie, dat werkzaamheden in groenten- en 
fruitvl'ilingen onder de wet v!1llen, immers 
bedoeld ,,te koop aanbieden" is in beperkten 
zin te verstaan. (Anders de Adv.Gen. ). 
-Terecht derhalve heeft deRb.aangenomen, 
dat de bedoelde veiling tot een onderneming 
van tuinbouw behoorde. - Nu de R echtb. 
verder besliste, dat het repareeren van kisten 
i. c. niet als a1zonderlijk bedrijf geschiedde. 
heeft zij eveneens terecht r!eze werkzaamheden 

als verricht. in de onderhavige ondernemiog 
aangemerkt. (Anders de Adv .Gen.) 26 Mei . 

- Wet tot wijziging der Arbeidswet 1919. 
S. 261. 14 ,Juni 

- Besluit, houdende bekendm1tking van den 
tekst der Arbeidswet 1919 zooals die wet 
laatsteliik bii de wet van 14den Juni 1930, 
S. 261 is gewijzigd. S. 388A. 17 Sept. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (ArbeidswP,t 
art. 83.) - Art. 83 lid 6 der Arbeidswet 1910 
heeft blijkens de geschiedenis van de tot
tandkoming van deze bepaling di, strekking 

om een bevredigende voorzieni ng te treffcn 
voor gevallen, waarin omuidclellijk moot 
worden gehandelcl, zooals bij rampen, ver
keersstoornissen, pbtselinge ziektegevallen, 
enz., wanneer tijd om de noodiue verguuning 
tot afwijking van de wet te verli:ijgen in den 
re~el ontbreekt, in welke gevallen niet altijd 
met vruch t een beroep op overmacht zal 
kunnen worden gedaan, doch niettemin een 
overtreding niet strafbaar wordt geacht, 
wanneer zij achteraf onder de gegeven om
standigheden als p:erechtvaardigd is te be
schouwen. - In de Toelichting op de voor
gestelcle bepaling wordt ook wel gesproken 
van het afwijken van een wet.sbepaling, waar
van de wet geen v rij stelling kent. docb ook 
voor die gevnllen geldt, dat onmiddellijk 
moot worden gehandeld. - Zulk een geval 
heeft zich hier niet voorgednan en van een 
onverwij lde - d. i. tijdens of na het plegen 
van het feit - gedane mededeeling aan de 
Arbeid inspectie is clan ook geen sprake. 
- Nu reeds om deze reden art. 83 lid 6 der 
Arbeidswet niet toepasselijk was, kan de 
vraag of genoemde bepaling ook betrekking 
kan hebben op het verrichten van arbeid 
door kiuderen beneden de 14 jaar - de Toe
lichting tot de voorgestelde bepaling spreekt 
van het !anger of op andere t,ijden werken -, 
buiten onderzoek blijven, terwijl de vraag, 
of oncler de gegeven omstand.igheden de over
treding als gerechtvaardigd was te beschou
wen, niet aaa de orde kon komen. - (Anders 
de Adv.-Gen. : I. c. doet zich het geval voor, 
dat afgeweken moet kunnen worden ,. e. 
wetsbepaling, waarvan de wet geen vrijstel
ling kent. De ,,onverwWde" kennisgeving kan 
ook kort v66r het gebeuren ge chieden. De 
vraagof de overtreding onderomstandigheden 
a ls gerechtvaard.igd is te beschouwen, moot 
beantwoord worclen door den feitelijken 
rechter. Deze kon i. c. zeker tot bevestigende 
beantwoording dier vraag komen.) 17 Nov. 
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Arbeidsbemiddeling. Wet, houdende regeling 
met betrekking tot de arbeidsbemiddeling. 

, . 433. 29 Nov. 
Archieven. Besluit tot wijziging van Ons 

besluit van den 2den September 1919, S. 551, 
tot vaststellingvan den algemeenen maatregel 
van bestuur, bedoeld in arti.kel 3 der Archief
wet 1918, S. 378, zooals dat is gewijzigd bij 
Ons besluit van den 9den November 1921 , 
(Stbl. n°. 1161). S. 474. 15 Dec. 

- Zie ook : C1tra,;tto . 
Armwezen. Koninklijk besluit. (Gemeentewet 

Art. 213; Armenwet Art. 28.) - Een gelde
lijke tegemoetkom.ing, aan arbeiders door 
t usschenkomst van de gemeentelijke arbeicls
beurs te verleenen teneinde hunne plaatsing 
bij een werkgever te bevorderen, draagt veel
eer het karakter van arbeidsbemiclcleling dan 
van armenzorg ; de bepalingen der Armenwet 
zijn dus ten dezEI niet van toepassing. De be
treffende begrootingspost gaat de huishouding 
der gemeente aan, waartoe het oordeel aller
eerst aan den gemeenteraad staat. In zoo
da.nig geval mag, als uit een oogpunt van 
financiecl beleid tegen den post geen bezwaar 
bestaat, niet dan om zeer dringencle redenen 
~oerlkeuring aa.n de begrooting worden ont
houden. 5 April. 

- Besluit tot vaststelling van nadere voor
schriften, als bedoeld in arti.kel 39, derde lid, 
van de Armenwet, zooals dat artikel luidt 
ingevolge artikel II der wet van 31 Mei 1929 
(Stbl. n°. 27-5). S. 136. 9 April. 

- Koninklijk besluit. (Armenwet art. 39 j0 • 

art. 75) . . - Nu B. en \V. gevolg gevende aan 
eene daartoe strekkende uitnoodiging van 
Ged. Staten, van hun aanvankelijk stand
punt zijn teruggekomen, en, zonder reserve 
betreffend het proefjaar waarvoor de patient 
in eon krankzinnigengesticht was opgenomen, 
de kosten van verpleging voor rekening van 
hunne gemeente hebben genomen, hebben 
zij hun gemeente als woonplaats van den 
patient in den zin van art. 39 erkend, zoodnt 
het geschil geacht moet worden door Geel. 
Staten in der m.inne te zijn bijgelegd, en de 
Kroon derhalve niet bevoegd is het geschil, 
waarin Ged. Staten hebben bemiddeld, te 
beslissen. 17 Mei. 

- Koninklijk besluit (Armenwet art. 39). -
Door het vertrek van patient, na becindiging 
van zijne betrekkin~ van boerenknecht bij 
een landbouwer te P ., uit die gemeente is de 
band tusschen hem en die gemeente verbro
ken. Daaraan doet niet af, dat hij voorloopig 
eenige hem toebehoorende goederen ingepakt 
bij zijn werkgever achterliet. Aangezien niet 
is gebleken dat patient na <lien in eenige ge
meente zijn hoofdverblijf heeft gevestigd, 
kan geen gemeente als woonplaats in den zin 
van art. 39 worden aangewezen. 2 Juni. 

- Koninklijk besluit. (Armenwet art. 39). -
Bij de beslissing over de vraag, waar patiente 
woonplaats had toen de rechterlijke machti
ging tot plaatsing in een krankzinnigen
gesticht werd aangevraagd, doet niet, ter
zake of zij op het tijdstip waarop zij als dienst
bode door een landbouwer in dienst is ge
nomen, bij wien zij inwoonde en in ,viens 
huis zij werkelijk verbleef, of na dat tijdstip, 
in staat was tot het vestigen van een hoofd
verblijf . Immers verkreeg zij op bedoeld tijd-

stip ingevolge art . 79 B. W. woonplaats in 
de gemeente waar haar werkgever woonde, 
die sedert, tot de aanvrage der rechterlijke 
·machtiging, behield. 18 Juli . 

- Koninklijk besluit. (Armenwet art. 40). -
Nu vaststaat dat de gemeenteveldwachter 
te V., handeld krachtens stilzwijgende mach
tiging van het bestuur dier gemeente, aan 
den armlastige een spoorkaartje en een be
dra@: van f 2.50 heeft verschaft, en voorts 
moet worden aangenomen, dat de armla tige 
niet op grond van eigen inzicht de gemeente 
V. hecft verlaten, doch hij daartoe bewogen 
is door mPergemelden gemeenteveldwac-hter, 
is art. 40 ten clezen van toepassing. 18 Juli. 

- Koninkhjk besluit. (Armenwet Art. 39). - . 
Een employe eener cultuurmaatschappij, met 
verlof van zes maanden met zijne krankzinni
ge echtgenoote is uit ~ed.-Indie naar A. in 
Nederland vertrokken, alwaar hij t en huize 
zijner ouders zijn intrek nam, moet worden 
geacht te A. zijn hoofdrnrblijf te hebben ge
vestigd ; ztin echtgenoote heeft dus voor de 
toepassing van art. ~!l i agevolge art. 78 B. W. 
te A. wooaplaats. 24 Oct. 

- Koninklijk beslut. (Armenwet Art. 39.) -
Onder de in art. 39 bedoelde rechterlijke 
machtiging kan redelijkerwijze niet anders 
worden ver ta.an clan de laatste rechterhjke 
machtiging, welko tot de opneming van den 
patient aanleiding heeft gegeven. Daarbij 
ishet onverschillig, om welke reden aan patient 
uit- het gesticht, waarin hij krachtens eene 
vroeger aangevraagde rechterlijke machtiging 
was opgenomen, ontslag is verleend. 24 Oct. 

- Kon.inklijk besluit. (Armenwet Art. 39). -
Roewe! de plaatsing van een achterlijk per
soon in 1926 in een gezin te N. werd bekostigd 
door een echtpaar te A. en in de kost,en mede 
door het burgerlijk armbestuur te A. werd 
bijgcdragen, zijn deze omstandi~heden op 
zichzelf niet voldoende om de gemeente A. 
aao te me.ken als des patients woonplaats 
in den zin van hot B. W., toen hij in 1929 
krachtens rechterlijke macht,igiag in een 
krankzinnigengesticht werd opgenomPn. Nu 
moet worden =ngenomen dat patient bij 
zijn komst te N. geestelijk in staat is geweest 
tot het vestigen van een hoofdverblijf en 
hij aldaar nog hoofdverblijf had, toen de 
rechterlijke machtiging werd aangevraagcl, 
moet de gemeente N. als woonplaats voor de 
toepassing van art. 39 worden aangemerkt. 

24 Oct. 
- Koninklijk besluit. (Armenwet Art. 3!l. ) 

- Patient is, reeds meerderjarig zijnde, 
in 1913 voor rekening van het burgerlijk 
armbe3tuur van R. als lijdend aan vallende 
ziekte in een gesticht opgenomen en van
daar in 1929 krachtens rechterlijke mach
tiging overgebracht naar een kraokzinni
gengesticht. Nu moet worden aangenomen 
dat hij bij zijn opneming in eerstgeooemd 
gesticht waarschijnlijk niet in staat was tot 
het vestigen van een hoo{dverblijf, wordt de 
gemeente R. als woonplaats voor de toepas
sing van art. 39 aangewezen, aangezien aldaar 
de moeder en stiefvader van den patient, te 
,vier huize hij had vertoefd, waren gevestigd 
en zijn verplegin$ in eerstgenoemd gesticht 
door het. burgerlijk armbestuur te R. was 
bekostigd. 24 Oct. 
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- Koninklijk besluit. (Armenwet Art. 30.) -
Een tijdelijke steunverleening van uitgetrok
ken werkloozen is alleen dan niet in strijd met 
de Armenwet, indien het tijdelijk karakter 
der steunver!eening niet voortvloeit uit de 
individueele behoeften der geuottrekkende 
personen, maar uit een risico van algemeenen 
aard, zooals rampen of acute economische 
crisis. Nu in de betrokken gemeentevan derge
Jijke omstandigheden van tijdelijk karakter 
niet is gebleken en niet is aangetoond dat de 
behoefte om individueelen steun niet het ge
volg zou zijn van gewone en voortdurende 
economische verhoudingen, hebben Ged. 
Staten t erer.ht goedkeuring onthouden aan 
eene begrootingswijziging betreffend zoo
danige steunver]eening. 1 Nov. 

- Koninklijk besluit, ter uitvoering van art. 39 
der Armenwet. 3 Nov. 

- Koninklijk besluit. (Armenwet Art. 20.) -
De gemeenteraad is vrij, het Burgerlijk 
Armbestuur naar zijn inzicht te regelen. Er 
bestaat dan ook geen grond om goedkeuring 
te weigeren op een reglementswijziging, 
krachtens welke de secretaris-pehningmeester 
door den Raad zal worden benoemd niet 
meer als tot dusver uit een voordracht, <loch 
op een aanbeveling, door B. en W. in overleg 
met het Burgerlijk Armbestuur opgemaakt. 

24 Dec. 
- Zie ook: Gemeentebestuur. 

,, ,, Krankzinnigen en idioten. 
Automobielen. Zie : Motorrijtuigen enz . 
- Zie ook: Openbare middelen van vernoer. 
Bedrijvenwet. Besluit tot vaststelling van den 

algemeenen maatregel van bestuur, als be
doeld in artikel 21 der Bedrij venwet 1928 
(Stbl. n°. 249). S. 182. 14 Mei. 

Begraafplaatsen. Koninklijk besluit. (Wet op 
het begraven Art. 14 J0 • art. 16. ) - Onder 
,,bebouwde kom" kan niet anders worden 
verstaan dan eene bestaande bebouwde 
kom, zoodat met de verwachtingen van uit
breiding of verplaatsing in de toekomst geen 
rekening kan worden gehouden. Nu eene be
bouwde kom binnen een afstand van 50 m 
van de aangewezen plaats niet aanwezig is, 
ook niet wanneer men aanneemt dat tot de 
bebouwde kom zou moeten worden gerekend 
eene onbebouwde oppervlakte, welke aan
sluit aan het bebouwde gedeelte, en ook 
overigens van eene bebouwde kom geen 
sprake is, voldoet de aangewezen plaats aan 
de voorschriften der wet. 13 Mei. 

Begrootingen en Rekeningen . Wetten tot ver
hooging, wijziging enz. van de volgende 
hoofdstukken der Staatsbegrooting voor 1929. 

II. S. 92. 19 Mrt. 

III. 
IV . 

V. 

VI. 

VIIA. 
VIIB. 

VIII. 

503. 24 Dec. 
495. 24 Dec. 

91. 19 Mrt. 
440. 29 Nov. 
528. 31 Dec. 
243. 14 Juni. 
498. 24 Dec. 
295. 18 Juli . 
499. 24 Dec. 
504. 24 Dec. 
247 . 14 Juni. 
448. 29 Nov. 
530. 31 Dec. 
102. 21 Mrt. 

454. 29 Nov. 
477. 19 Dec. 

IX. 7. 9 Jan. 
83. 19 Mrt. 

259. 14 Juni . 
510. 24 Dec. 
533. 31 Dec. 
535. 31 Dec. 

X. 332. 18 Juli . 
517. 31 Dec. 

XI. 524. 31 Dec. 
Besluit, waarbij met toepassing van artikel 

24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259 
restanten op enkele artikelen van het IV de 
Hoofdstuk der Rijksbegrootingvoor het dienst
jaar 1929 worden toegevoegd aan overeen
komstige artikelen van het IVde Hoofdstuk 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1930. 

S. 407. 20 Oct. 
- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 

24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, 
restanten op enkele artikelen van het V.de 
hoofrlstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstja-ar 1929 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van het V de hoofdstµk 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1930. 

S. 537. 31 Dec. 
- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 

24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, 
restanten op enkele artikelen van het VIde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1929 worden toegevoegd aan over
eenkomstige art,ikelen van het VIde Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1930. S. 539. 31 Dec. 

- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 
24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, 
restanten op enkele artikelen van het Vllde 
hoofdstuk B der RijksbegJ:'.OOting voor het 
dienstjaar 1929 worden toegevoegd aan 
overeenkomstige artikelen van het VIIde 
Hoofdstuk B der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1930. S. 418. 30 Oct. 

- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 
24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, 
restanten op enkele artikelen van het VIIIste 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1929 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van het Vlllste Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1930. S. 541. 31 Dec. 

- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 
24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, 
restanten op enkele artikelen van het IXde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1929 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van het IXde Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1930. S. 417 . 30 Oct. 

- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 
24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, 
restanten op enkele artikelen van het Xde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1929 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van het Xde Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1930. S. 538. 31 Dec. 

- Wetten tot vaststelling van de volgende 
hoofdstukken der Staatsbegrooting voor 1930. 

II. S. 62. 6 Mrt. 
III. 108. 24 Mrt. 
IV. 70. 10 Mrt. 
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V. 67. 7 Mrt. 
VI. 77. 14 Mrt. 
VIIB. 63. 6 Mrt. 
VIII. 99. 21 Mrt. 
IX. 74. 13 Mrt. 
X. 131. 29 Mrt. 
XI. 68. 7 Mrt. 

•- Wetten tot verhooging, wiJz1gmg enz. van 
de volgende hoofdstukken der Staatsbegroo
ti~~- voor 1930. 

v S. 346. 31 Juli. 
VI. 493 . 2:1 Dec. 
VIII. 479. 19 Dec. 

489. 19 Dec. 
IX. 259. 14 Juni. 

297 . 18 Juli. 
- Wetten tot vaststelling van de volgende 

hoofdstukken der Staatsbegrooting 1931. 
I. S. 483. 19 Dec. 
VIIA. 484. 19 Dec. 
XII. 485. 19 Dec . 

- Wet tot vaststelling van bet Iste boofdstuk 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1931. 

S. 486. 19 Dec. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

uitgaven ten behoeve van de voltooiing van 
het vestingstelsel voor het dienstjaar 1930. 

S. 100. 21 Maart. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

inkomsten en uitgaven van het ,,Fonds ter 
verbetering van de Kustverdediging" voor 
het dienstjaar 1930. S. 101. 21 Ma.art. 

- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 
16 der Bedr.ijvenwet, S. 1928, 249, restanten 
op enkele artikelen van de begrooting van 
het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen 
voor het dienBtjaar 1929 worden toegevoegd 
a.an overeenkomstige artikelen van de be
grooting van het Staats bedrij f der Artillerie
Inrichtingen voor het dienstj aar 1930. 

S. 540. 31 Dec. 
- Wet tot nadere verhooging van de begrooting 

van het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrich
tingen voor het dienstjaar 1929 

S. 453. 29 Nov. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen 
voor bet dienstj aar 1930. S. 103. 21 Maart. 

- Wet tot verhooging van de begrooting van 
het Staatsbedrijf der Artillerie-Inricht ingen 
voor het dienstjaar 1930. S. 480. 19 Dec . 

- Wet tot wijzigin,; van de wet tot vaststelling 
van de be~_rooting van het Staatsmuntbedrijf 
voor het a.ienstjaa.r 1929. S. 447. 29 Nov. 

- Wet, houdende vastatelling van de begroo
ting van het Staatsbedrijf der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie voor bet dienstjaar 
1930. S. 75. 14 Ma.art. 

- Besluit, houdende aanwijzing van over
schotten op de begrooting van uitgaven van 
het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie voor het dienstjaar 1929, welke 
worden toegevoegd aan de daarnevens aan
gegeven kredieten voor het dienstjaar 1930. 

S. 542. 31 Dec. 
- Wet, houdende vaststelling van de begroo

ting van het Staatsvisschershavenbedrijf te 
IJmuiden voor het dienstjaar 1930. 

S. 76. 14 Ma.art. 
- Wet tot wijziging van <le begrooting van 

uitgaven van het Zuiderzeefonds voor bet 
dienstjaar 1929. S. 456. 29 Nov. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Zuiderzee
fonds voor het dienstjaar 1930. 

S. 113. 27 Ma.art. 
- ,vet tot wijziging van de begrooting van 

de Staatsmijnen in Limburg voor bet dienst
jaar 1929. t,. 509. 24 Dec. 

- Wet boudende vaststelling van de begroo
ting van de Staatsmijnen in Limburg voor 
het dienstjaar 1930. S. UO. 26 Ma.art. 

- vVet tot wijziging van de begrooting van 
uitgaven van bet Wegenfonds voor bet dien~t
jaar 1929. S. 507. 24 Dec. 

- vVet tot vaststelling van de begrooting van 
inkomst en en uitgaven van het \Vegenfonds 
voor het dienstjaar 1930. S. ll2. 27 Maart. 

- Wet t ot wijziging en verhooging van de be-
grooting van inkomsten en uitgaven van het 
Leeningfonds 1914 ,oor het dienstjaar 1930. 

S. 420. 13 Nov. 
- Wet tot verhooging van de begrooting van 

het Staatsruscberabavenbedrijf te IJmuiden 
voor het dienstjaar 1929. S. 532. 31 Dec. 

- Wet tot verhooging van de begrooting van 
bet Staatsbedrijf cler Algemeene Landsdruk
kerij voor het dienstjaar 1929. S. 241. 14 Juni. 

- Wet, houclende definitieve vaststelling van 
het slot der rekening van uitgaven en ont
vangst-en van Nederlandsch-Indie over het 
di enstjaar 1925. S. 350. 31 Juli. 

- Wet, boudende goedkeuring van bet besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indie tot nadere wijziging en aan
vulling van Afdeeling I van de begrooting 
van Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 
1929. S. ll9. 28 Ma.art 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van Ne
derlandscb-Indie tot nadere wijziging en 
aanvulling van Afdeeling III van de begroo
ting van Nederlandsch-Indie voor het dienst
jaar 1929. S. 120. 28 Maart. 

- Wet houdende goedkeuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indie t ot nadere wijziging en 
aanvulling van Afdeeling III van de begroo
ting van Nederlandsch-Indie voor het d ienst
jaar 1929. S. 121. 28 Maart. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indie tot nadere wij~iging en aan
vulling van Afdeeling IV van de begrooting 
van Nederlandsch-Indie vom· het dienstjaar 
1929. S. 122. 28 Maart 

- Wet, houdende goedkeuring van bet bealuit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
andsPh-Indie t.ot nadere wijziging en aan

vulling van Afdeeling V van de begrooting 
van Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 
1929. S. 123. 28 Ma.art. 

- Wet, houdende goedkeuring van het beeluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indie tot nadere wijziging en aan 
vulling van Afdeeling V van de begro )t ing 
van Nederlandsch-Inclie voor het dienstjaar 
1929. S. 124. 28 Ma.art,. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indie tot nadere wijziging en aan
vulling van Afdeelin~ VI van de begrooting 
van Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 
1929. S. 125. 28 Ma.art 
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- Wet, houdende goedkeuring , a n het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indic tot nadere wijziging en aan
YUlling van Afdeeling VIII van de begrooting 
van Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 
1929. S. 126. 28 Maart. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indie tot nadere wijziging en aanvul
ling van Afdeeling IX van de begrooting van 
Nederla.ndsch-Indii' voor het dienstjaar 1929. 

S. 127. 28 Maart. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indie t ot nadere w~jziging en aan
vullin" van Afdeeling X der begrooting van 
Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 1929. 

S. 128. 28 Maart. 
- - Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indie tot nadere wij ziging en aan
vulling van Afdeeling X der begrooting van 
Nedcrlabdsch-Indiii voor het dienstjaar 1929. 

S. 129. 28 Maart. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indie tot vaststelling van Afdeeling I 
der begrooting van Nederlandsch-Indie voor 
het dienstjaar 1930. S. 183. 15 Mei. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indie tot vaststelling van Afdeeling 
II der begrooting van Nederlandsch-Indie 
voor het dienstjaar 1930. S. 184. 15 Mei. 

- Wet houdende goeclkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indie t ot -vaststelling van Afdeeling 
III der begrooting van Nederlandsch-Indie 
voor het dienst,jaar 1930. S. 185. 15 Mei. 

- Wet, houclende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indie tot vaststelling van Afdeeling 
JIIA der begrooting van Nederlanclsch-Indie 
r,oor het dienstjaar 1930. S. 186. 15 Mei. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indii< tot vaststelling van Afdeeling 
I V der begrooting van Nederlandsch-Indie 
voor het dienstjaar 1930. S. 187. 15 Mei. 

- Wet, houdende goeclkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaa.J van Necler
landsch-Indie tot vaststelling van Afdeeling 
V der begrooting van Nederlandsch-Indie 
voor het dienstjaar 1930. S. 188. 15 Mei. 

- Wet, houdende goedkeuring van het l:-,esluit 
van den Gouverneur-Generaal van ~eder
landsch-Indiii tot vaststelling van Afdeeling 
VI der begrooting van Nederlandsch-Indiii 
voor het dienstjaar 1930. S. 189. 15 Mei. 

- Wet, hondende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
la ndsch-Indie tot vaststelling van Afdeeling 
VII der begrooting van Nederlandsch-Indie 
voor het dienstjaar 1930. S. 190. lfi Mei. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouvernew·-Generaal van Neder
landsch-Indie tot vaststelling van Afdeeling 
VIII der begrooting van Nederlandsch-Indie 
voor het dienstjaar 1930. S. l!H. 15 Mei. 

- Wet, houdende goedkeuring Ya n het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-lndie tot vaststelling van Afdeeling 

IX der begrooting van Nederlandsch-Indi_e 
voor het dienstjaar 1930. S. 192. 15 Me1. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landscb-Indie tot vaststelling van Afdeeling 
X der begrooting van Nederlandsch-Indi_e 
voor het dienstjaar 1930. S. 193. 15 Mei. 

- Wet, houdende goedkeuring van bet besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
land sch -Indie tot wijziging en aanvulling 
van Afdeeling I der begrnoting van Neder
landsch-Indie voor bet clienstjaar 1930. 

S. 310. 18 Juli. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landscb-Indie tot wijziging en ~an , ullir.g 
van Afdeeling II der begrooting van Neder
lanclsch-Indiii voor bet dienstjaar 1930. 

S. 31 1. 18 Juli. 
- \Vet , houdende goedkeuring va n het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landscb-I ndie tot wijziging en aan 1Tulling van 
Afrleeling III der begrooting van Neder
landsch-Indie voor het dienstjaar 1930. 

S. 312 . 18 Juli. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landscb-Indie tot wijziging en aanvulling 
van Afdeeling IIIA der begrooting van 
Nederlandsch-Indie voor bet dienstjaar 1930. 

S. 313. 18 Juli. 
Wet, houdende goedkeuring van bet besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indie tot wijziging en aanvulling van 
Afdeeling IV der begrooting van N ederlandsc~ 
Indie voor bet dienstjaar 1930. S. 314 18 Juh. 

- Wet, boudende goedkeuring van bet be
sluit van den Gouverneur-Generaal van Ne
clerlandsch-Indie tot wijziging en aanvulling 
van Afdeeling V dcr begrooting van Neder
landscb-Indic voor het dienstjaar 1930. 

S. 315. l 8 Juli. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indie tot wijziging en aanvulling van 
Afdeeling VI der begrooting van N ederlandsch 
Indie voor het dienstjaar 1930. 

S. 316. 18 Juli. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indie tot wijziging en aanvulling van 
Afdeeling VII der begrooting van Neder 
landsch-Indie voor het dienstjaar 1930. 

S. 317. 18 Juli. 
- Wet, houdencle goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indie tot wijziging en aanvnlling van 
Afdeeling VIII der begrooting van Neder-

landsch-Indie voor het dienst,jaar 1930. 
S. 318. 18 Juli. 

- Wet, houdende goeclkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indii' tot wijziging en aanvulling van 
Afdeeling IX der begrooting van Neder
landsch-Indie voor het dienstjaar 1930. 

S. 319. 18 Juli· 
- Wet, houdende goeclkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indie t,ot wijziging en aanvulling van 
Afdeeling X der begrooting van Nederlandsch
Inclic voor het dienstjaar 1930. 

S. 320. 18 Juli-
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Wet, houdende verhooging van het krediet
bedrag, dat benoodigd zal zijn voor de voor
zienin~ in de behoefte aan kasgeld voor den 
I n discnen dienst hier te lande gedurende 
het jaar 1930. S. 32,. 18 ,fuli. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indie tot nadere wijziging en aan
vulling van Afdeeling III van de begrooting 
van Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 
1930. · S. 520. 31 Dec. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van eder
landsch-Indie tot nadere wijziging en aan
vulling van Afdeeling IIIA van de begrooting 
van Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 
19:10. S. 521. 31 Dec. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indie tot nadere wijziging en aan
vulling van Afdeeling IV van de begrooting 
van Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 
1930. S. 522. 31 Dec. · 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indie tot nadere wijzif!ing en aan
vulling van Afdeeling VIII van o.e begrooting 
van Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 
1930. S. 523 . 31 Dec. 

- Wet, houdende voorziening in de behoefte 
aan kasgeld voor den Indischen dienst hier 
te lande gedurende het jaar 1931. 

S . 501. 24 Dec. 
- Wet, houdende wijziging van de Surinaam

sche begrooting voor het dienstjaar 1928. 
S . 492. 23 Dec. 

- Wet, houdende vaststelling van de Suri
naamsche begrooting voor het dienstj aar 1930. 

S. 194. 15 Mei. 
- Wet, houdende voorziening in de behoefte 

aan kasgeld voor den Surinaamschen dienst 
hier te lande gedurende de jaren 1931, 1932 
en 1933. S. 461. 29 Nov. 

- "Vet, houdende vaststelling van het slot 
der rekening van de koloniale uitgaven en 
ontvangsten voor Cura,;iao over het dienstjaar 
1926. S. 427. 28 Nov. 

- Wet, houdende wijziging van de Cura,;iaosche 
begrooting voor het dienstjaar 1928. 

S. 500 . 24 Dec. 
- Wet, houdende voorziening in de behoefte 

aan kasgeld voor den Curac;,aoschen dienst 
hier te lande, gedurende het tijdvak van 
17 October 1929 tot en met ultimo December 
1932. S. 178. 14 Mei. 

Belastingen (Gemeentelijke ). Zie: Gemeentebe
lastingen. 

Belastingen. (Rijks direete) Besluit, betreffende 
wedderegeling voor klerken b\j den belasting
dienst. S. 57. 28 Fehr. 

- Wet, houdende bepalingen tot voorkoming 
van dubbele belasting. S. 244. 14 Juni . 

- Wet, houdende nadere wettelijke voorziening 
in verband met het in werking treden van 
de wet van 15 Juli 1929, S. 388, en houdende 
wijziging van die wet. S. 245 . 14 Juni. 

- Zie ook: Dividend- en tantibrwbelasting . 
I nkomstenhelasting. 

/a;ting'.' 
Vennogens- en Verdedigingsbe-

Belemmeringenwet. Koninkljjk bes\uit. (Belem
meringenwet Art. 2). - Een voorwaarde in 

een verguuning aan een tramwegmaat8chappij 
tot den bouw van nieuwe bruggen, in verband 
met de omlegging ,•an een trambaan, ver
leend krachtens eene veenpolderverordening, 
welke voorwaarde beoogt het onderhoud van 
de tot dusver gebezigde bruggen ook voor de 
toekomst ten voile ten laste dier maatschappij 
te brengen, is geen voorwaarde die op grond 
van de vergunning in het belang van den 
veenpolder moet worden gesteld. - Het
zelfde geldt Yan een voorwaarde, vo\gens 
welke het onderhoud van de walmuren over 
een 2.ekere lengte vanaf de brughoofden voor 
rekening der maatschappij zal zijn. 11 Dec. 

- Wet tot. herz:iening van eenige wetten be
treffende den waterstaat. S. 508. 24 Dec. 

Bevo lkingsregister. Bes\uit tot tijdelijke afwij
king en wijzi"ing van Ons besluit van den 
12den December 1922, S. 670, tot vaststel
ling van voorschriften omtrent het, houden 
van bevolkingsregisters, en van het Konink
lijk bes\uit van 27 Juli 1887, S. 141, sedert 
gewijzigd, regelende de verplichting der inge
zetenen tot het doen van aangifte voor de 
bevolkingsregisters. S. 392. 27 Sept. 

Bioscoopwet. Besluit., houdende nadere wjjzi
ging van het K. B. van 22 December 1927, 
S. 403, tot regeling van het vergunningsrecht, 
bedoeld in artikel 8, en het recht t.er zake van 
de keuring van films, bedoeld in art. 15 derde 
lid, der Bioscoopwet. S. 64. 6 Maart. 

Bisamrat. Wet, houdende bepalingen tot 
wering en bestrijcling van de bisamrat. 

S. 443. 29 ~ov. 
- Besluit, houdende inwerkingtreding van de 

bepalingen tot wering en bestrijding van de 
bisamrat. S. 513. 30 Dec. 

Bosehwezen. Besluit, houdende algemeene 
voorschriften ter voorkoming van nadeel door 
de iepenziekte en dengrooten en kleineniepen
spintkever. S. 141. 17 April. 

- Besluit tot vaststelling van algemeene rege
\en voor bet verleenen van bjjdragen ingevolge 
artikel 12 der Boschwet 1922. 

S. 206. 20 Mei. 
Bruggen . Wet, houdende overneming van de 

Knuitsbrug, de Hodenpijlsche brug en de 
Carperhoeksche brug in den Rjjksweg Delft
l\faassluis in beheer en onderhoud bij het Rijk. 

S. 254. 14 Juni. 
- Zie ook : Scheepvaart . 

Burgerlijke Rechtsvordering. Zie: Tractaten. 
Burgerlijke Stand. Beschikkingvan den Hoogen 

Raad der Nederlanden. (Goedkenring door
haling in akte van den burgerlijken stand.) -
De bepaling Yan art. 16 B. W . kan niet anders 
beteekenen, dan dat de goedkeuring der door
haling in een akte moet geschieden bij af
zonderlijke verk!aring, die geteekend moet 
worden op dezelfde wijze als de akte zelve. 
Het is in strijd met genoemd artikel de onder
teekening der akte te doen dienen ook als 
teekening van de goedkeuring der doorhaling. 

23 Jan. 
- Wet, houdende maatre."elen met het oog 

op het verloren en verminkt zijn van registers 
van den burgerlijken stand te Leiden als 
gevolg van den stadhuisbrand. 

S. · 167. 14 Mei. 
Burgerlijk Wetboek. Beg]uit tot vaststelling 

van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld hij art. 509, lid 2, Burgerlijk Wet. 
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boek (gedwongen verpleging van uit hoof<le 
van gewoonten ,·an drankmisbruik onder 
curateele gestelden) . S. 73. 12 Maart. 

- Besluit, bepalende het tijdstip van inwer
kingt.redin~ van de wet van den 12den Decem
ber 1929, S. 528, bet-reffende herziening curn
teele, bepaaldelijk met het oog op drank
zuchtigen. S. 106. 22 l\faart. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
l 9 J uni 1922, S. 403, tot Yaststelling van een 
al$emeenen rnaatregel van hest,uur, bedoeld 
biJ de artikelen 385c van het, Burgerlijk Vi' et
boek en 39decies, Ja,i,tste lid, van het Wetboek 
van Stra.frecht. S. llfl. 27 Maart. 

- Wet, houdende nieuwe wettelijke regeling 
van de arbeidsovereenkomst van kapitein 
en schepelingen. S. 240. 14 ,Tuni. 

Cheque- en girodienst_ Zie Posterijen . 
Comptablliteit. Wet, houdende nadere wette-

1/jke voorziening in verbancl met het in wer
king treden van de wet van 15 Juli 1929, 
S. 388, en hondende W\iziging van die wet. 

S. 24.5. 14 Jnni. 
- Wet, houdende wijziging en aanvulling cler 

Comptabili teitswet (Stbl. 1927, n°. 259\. 
S. 308. 18 Ju li . 

- Wet tot kwijtschelding van boete aan de 
N. V. in liquidatie ,,Commissiehandelmaat
schappij" te Utrecht. S. 478 . l!l Dec. 

- Zie ook : Begrootingen en Rekeningen. 
Consulaten. Besluit. houdende wijziging en 

aanvulling van het K. B. van den 19den 
November 1926, R. 384, ter uitvoering van 
de artikelen 1, 6a en lla der Consnlaire Wet. 

S. 98. 20 Maart. 
- Besluit tot nadere aanvulling van het bij 

K. B. van 21) Maart 1930, S. 98, gewijzigd en 
aangevuld Besluit van 30 November 1926, 
S. 384, ter uitvoering van de artikelen 1, 6a 
en Ila der Consulaire Wet. S. 367. 18 Aug. 

Curai;iao. Besluit tot nadere wijziging van het 
K. B. van 22 December 1915 (S. 519, Publi
catieblad 1916 n°. 5) betreffende in Cura9ao 
·aanwezige orenbare en notarieele oude ar
chieven. S. 166. 12 Mei. 

- Besluit betreffende uitzenrling naar Suri
name en naar Cura,;ao van Rijksambtenaren, 
die zich voor de vervnlling van eenig ambt 
in den burgerlijken dienst aldaar heschik
baar stellen, en regeling van hun terugkeer 
hier te lande, S. 381). 29 Aug. 

- Zie ook : Begrootingen en Rekeningen. 
,, ,, Posterijen en Giro. 

Curateele. Zie : Burgerlijk W etboek. 
Dading. Wet, houdende goedkeuring <lading 

Staat-ter Gast en Nibbrig. S. 94 . 19 Maart. 
Dienstplicht. Zie Militaire Zaken. 
Dividend- en Tantiemebelasting. Koninklijk 

besluit. (Aanslag Dividend- en Tantiemebe
lasting) . - Als plaats van vestiging in den 
zin van art. 14bi., der wet van 11 Januari 
1918, S. 4, moet worden beRchouwd de ge
meente. waar bet bed1·ijf van de betrokken 
vennootscbap op bet tijdstip van den aanslag 
wordt uitgeoefend. · 3 Juli. 

- KoninkliJk besluit. (Wet tot heffing van op
centen ten behoeve der gemeenten op de 
dividend- en tantiemebelasting Art. 3.) -
Ook een aan boord van een woonark gevestigd 
kantoor kan een vaste inrichting zijn. 

18 Oct. 
pomeinen. Wet, hondende goedkeuring van 

de onclerhandsche overdracht, door r uiling, 
van militairen grond te Norg aan Mr. E. 
Pelinck te Assen. S. 26 . 24 Jan. 

- Wet, boudende goedkeuring van den onder
hanrlschen verkoop aan de Gemeente Bergen 
op Zoom van gronden, behoorende tot het 
tnrein Kijk-in-de-Pot te Bergen op Zoom, 
gelegen tusschen den Zuid-Singel, cle Oude 
Antwerpsche baan en de Antwerpsche straat. 

S. 93. 19 Maart. 
- \Vet, houdende goedkeurin_lk van den onder

hanclschen verkoop, aan de uemeente 's-Her
togenbosch, van de affuitloodsen c. a ., aan 
de St. Jacobsstraat te 's-Hertogenbosch. 

S. 95. 19 Maart. 
- Wet, houdende goedkeuring van den onder

handscben verkoop, aan de gemeente Zaan
dam. van de twee perceelen weiland, kadas
traal bekend aldaar in Sectie K, nos. 2163 
en 6264, samen groot 61,50 A. 

S . 171. 14 Mei. 
- ~ Tet, houdende goedkeuring van de onder

handsche overdracht, door ruiling, van mili
taire gronden onder Otterlo aan Helene Laura 
Emma Juliana Muller, cchtgenoote van An
thony George Kri:iller te Wassenaar. 

S. 172. 14 Mei. 
- Wet tot goedkeuring van de overeenkomst 

van rniling van domeingrond in de hout
vesterij Breda met A. van den Heyning te 
Alphen. S. 242. 14 J uni. 

- \Vet, houdende goedkeuring van den onder
hanclschen verkoop van een perceel domein
grond, gelegen aan den Singelweg te Vlissin
gen, aan de gemeente Vlissingen. 

S. 248. 14 Ju.ni. 
- Wet, houdende goedkeuring Yat1 den onder

handschen verkoop aan de gemeente W' oerden 
van het brandspuitenhuis met erf, staande 
en gelegen aan de Lange Groenendaal te 
Woerden. S. 249. 14 Juni. 

- \Vet, houdende goedkeuring van den onder
handschen verkoop van domeingrond te 
Schaesberg aan de gemeente . Schaesberg. 

S. 306. 18 Juli. 
- Wet, houdende herziening van de wett.elijke 

bepalingen betreffende verkoop van do
meinen. S. 307. 18 Juli. 

- Wet,, houdende goedkeuring van den onder
handschen verkoop aan de Gemeente Bussum 
van de voorm,i,lige batterijen nos. 2, 3 en 4 
te Bussum. S. 449. 29 Nov. 

-:- Wet, houdende goedkeuring van den onder
bandschen verkoop van diverse gronden met 
een huis en tuin te Winterswijk, aan de ge
meente Winterswijk. S. 450. 29 Nov. 

- \Vet, houdende goedkeuring va.n den onder
handschen verkoop aan de Vereeniging ,,De 
Vakschool voor Brielle en Omstreken" te 
Brielle Yan de voormalige kazerne ,,Den 
Doelen" c. a. aan de La1igestraat, aldaar. 

S. 451. 29 Nov. 
- W'et, houdende goedkeuring van den onder

handschen verkoop van voormalige vesting
gronden c. a . van de oostzijde van Brielle 
aan de gemeente Brielle. S. 452. 29 Nov. 

- Wet, houdende goedkeuring van de onder
handsche overdracht door ruiling van gronden 
onder Maarssen aan de N. V. ,,Nederlandsche 
Kininefabriek", gevestigd aldaar. 

S. 502. 24 bee. 
Drankwet. Zie Sterke dra.nk . 
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Drinkwaterleiding. Wet tot wijziging van 
de wet van den 24sten Maart 1917, S. 248, 
houdende t oezegging van rentelooze voor
schotten (subsidies) aan de Naamlooze Ven
nootschap Waterleiding-l\faatschappij ,,Tho
len" gevestigd t e Tholen, ten behoeve van de 
watervoorziening der in die vennootschap 
opgenomen gemeenten. S. 177. 14 Mei. 

- Wet, houdende beschikbaarstelling van 
een renteloos voorschot nit 's Rijks kas ten 
behoeve van de op te richten ).Taamlooze 
Vennootscha:P. Waterleiding Maatschappij 
,,Noord-Ovenjssel", gevestigd te Zwolle. 

S. 33i. 18 Juli . 
Eieren. Wet tot regeling van den uitvoer als

mede wijziging en aanvulling van de bepalin
gen betreffende den in- en doorvoer van 
kippen- en eendeneieren. S. 44]. 29 Nov. 

Fabrieken. Zie H inderwet. 
Faillissementswet. Wet, houdende nieuwe wet

telijke regeling van de a rbeidsovereenkomst 
van kapitein en schepelingen. 

S. 240. 14 Juni . 
Financieele verhouding. Rondschrijven van 

den Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan de gemeentebesturen, betref
fende beroepschriften in verband met het 
K. B . van 4 November 1929, S. 476, (Finan
cieele verhouding). 24 Fehr. 

- Besluit, houdende bepalingen tot verzeke
ring van de gemeentefondsbelasting, te heffen 
van binnenschippers en van tot de bemanning 
van een binnenvaartuig behoorende personen, 
die t.:innen het Rijk hun bedrijf of beroep uit
oefenen, zonder er een vaste woonplaats te 
hebben. S. 72. 12 Maart. 

- Wet, houdende nadPre wettelijke voorziening 
in verband met bet in werkine- treden van 
de wet van 15 Juli 1929, S. 388,"en houdende 
wijziging van die wet. S. 245. 14 Juni. 

- Beslissing van den l\1inister van Financien 
en den Minister van Binnenlandscbe Zaken 
en Landbouw, bet.reffende uitvoering van de 
Wet op de ·financieele verhouding t usschen 
bet Rijk en de gemeente. - Met de ,,ge
meenterekeningen", waarover in art. 17, 
t weede lid, van het K . B. van 4 November 
1929, S. 476, gesproken wordt, werden, naar 
analogie van het bepaalde in art. 9, tweede 
lid, van dat K. B., bedoeld de gemeente-
1·ekeningen, zooals deze door Ged. Staten zijn 
afgesloten, of voorzoover zij nog niet afge
sloten zijn, . de voorloopig vastge~telde ge
meenterekeningen. - Derhalve hebben Ged. 
Staten bij de vaststelline- van het bedrag der 
gein.iddelde opbrengst van de gemeentelijke 
inkomstenbelasting, bedoeld in bovenge
noemd art. 17, tweede lid, t enake van de 
opbrengst dezer belasting over 1928 terecht 
in aanmerking genomen de som, welke wegens 
die belasting in de door hun College afge
sloten gemeenterekening is verantwoord. 

1/15 Aug. 
- Beslui t tot vaststelling van den algemeenen 

maatregel van bestuur, als bedoeld is in de 
artikeleu 19 en 20 van de wet van den 15den 
Juli 1929, S. 388, houdende herziening van 
de financieele verhoudin$ tusschen het Rijk 
en de gemeenten en w\jziging van eenige 
bepalingen der Provinriale wet en der Ge
meentewet. S. ·357 _ 7 Aug. 

- Besluit tot wijziging van den Algemeenen 

Maatregel van Bestuur van 4 November 1929, 
S. 476, als bedoeld in de artikP!en 7 en 37, 
l ste en 3de lid van de wet van 15 Juli 1929, 
S. 388, boudende berziening van de fincncieele 
verhouding t usschen het Rijk en de gemeen
ten en wij ziging van eenige bepalingen der 
Provinciale wet en der Gemeentewet. 

S. 365. 14 Aug. 
- Beslissing van den ~1inister van Binnen

Jandscbe Zaken en Landbouw en den Minister 
va.n Financii'n, betreffende uitvoering van de 
vVet op de fi nancieele verhouding tusschen 
bet Rijk en de gemeenten. - inkomsten, 
welke na afkoop van voor de politie-dienaren 
aangegane ver/.ekeringen, nog dientengevolge 
door de gemeente zijn ontv:tngen, moeten bij 
de vaststelling van het in art . 9 van bet K. B. 
van 4 November 1929, S. 475, door de letter u 
voorg,,st,elde bedrng, als inkom~.ten terzake 
,an de poli tie worden aangemerkt 

27 Aug. /5 Sept. 
- Beslis8ing van den Minister van Binnen

lanclschc Zaken en Landbouw en den Minister 
van Financien, betreffende nitvoering van de 
Wet op de financieele verhouding tusscben 
bet Rijk en de gemcenten. - Aangezien in 
de hier in aanmerking komende jaren in de 
betrokken gemeente geen openbaar ,·ervolg
onderwijs i~ gegeven, kunnen ook de uitgaven 
wegens subsidie aan het bestnnr eener bij
zondere school voor het geven ,-an vervolg
onrlerwjjs voor die jaren, ingevolgc art. 102 
der La,,crondPrwijswet 192'l niet. vallen onder 
volgnu~ mer 157 der enumeratie van Bijlage 
A van hct K. B. van 4 November 1929 
(Stbl. n°. 476). 27 Aug./:\ SPpt. 

- Beslissing van den Minister van Binnenland
scbe Zaken en Landbouw en den "l\finister 
van Financien. betreffende uitvoering van 
de Wet op de financieele verhouding tusschen 
bet, Rijk en de gemeenten. - n e ,vet van 
l:, Juli 1929 S. 388, zoowe! als het Kon. Be
sluit van 4 November 1929, S. 476, heoogen 
enkel vaststelling van bet in a rt. 9 van -~e
noemd K. B . door de letter u voorgeste1de 
bedrag ten aanzien van ,,gemeenten" en niet 
van ,,afdeelingen van gemeenten", zoodat 
een vaststelling van dat bedrag voor elke dier 
afdeelingen afzonderljjk, met deze wettelijke 
voorschriften in strijd zou zjjn. - Waar de 
hnisvesting van gezinnen in de hier bedoelde 
noodwonin~en, het gevolg is van wangedrag 
of slechte oewoning en niet van ar mlastig
heid, kunnen de te clier zake gedane uitgaven 
niet gerekend worden te behooren tot de uit
gaveo, bedoeld onder volgnummer Hl2 der 
enumeratie van Bijlage A van vorengemeld 
K. B. 27 Aug. /5 Sept. 

- Beslissing van den Minister van .Binneo
landsche Zaken en Landbouw en den Minister 
van Financieo. Uitvoering van de Wet op 
de financieele verhouding tusschen bet Rijk 
en de gemeenten. - Niet de vraag, welke 
bestemming fie gemeenteraad aan een le&aat, 
naar de bepalin_g van het testament, hact be
hooren te geven, maar de vraag, welke be
stemming hij daaraan feitelijk gegeven heeft, 
is beslissend voor het al of niet opnemen van 
de opbrengst van dat !egaat onder volgnum
mers 26 en 33 der enumeratie van Bijlage B 
van het K. B. van 4 November 1929 (Stbl. 
n°. 476). 27 Nov. 
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- Beslissing van den Minister van Finanoien 
en den Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbonw. Uitvoering van de Wet op 
de finanoieele verhoucling t.ussohE'n het Rijk 
en de gemeenten. - Voor de bereken.ing v:an 

e gemiddelde opbrengst der gemeentehJke 
inkomstenbela~ting, bedoeld in art . 17, eerste 
lid, van het K . B . van 4 November 1929, 
S. 476, is het in aanmerking nemen van een 
bedrag wegens op de opbrengst dier belasting 
in minderino- gebraohte kwade posten, alleen 
"eoorloofd, ~vanneer zoodanige vermindering 
b ij de verantwoording dier belasting in de 
gemeenterekening heeft p!aats gehad. 

28 Nov. /4 Dec. 
- Beslissincr van den ;'llinister van Finanoien 

en den ;\li nister van Binnenlandsohe Zaken 
en Landbouw. Uitvoering van de Wet op 
de finanoieele verbouding tussohen bet Rijk 
en de gemeenten. - Waar in <li t geval sp1·ake 
is van een overboeking van den dienst 1928 
op den dien~t 192 :1, voor welke over boeking 
a rt. 17, vijfde lid, van hct K. B. van 4 No
vember 1929, S. 476 niet van toepassing is, 
hebben Geel. Sta ten ten onreohte het daarop 
betrekking bebbend bedrag bij de vastelling 
van het bedrag dor gemiddelde opbrengst 
,·an de gemeentelijke inkomstenbelasting, 
bedoeld in bet eerste lid van gemeld artikel, 
in aanmerking genomen. 28 Nov. / 4 Dec. 

- Be~lissin" van den Minister van Binnenland-
ohe Zak; n en Landbouw en den Minister 

van F inanoien. Uitvoering van de Wet op de 
fi nanoieele verhouding t usschen het Rijk en 
de gemeenten. - De salarissen van vako~der
wijzeressen in de nuttige handwerken b1J het 
openbaar gewoon lager onderwijs, vallen niet 
onder de a ndere uitgaven ter verzekering 
van den goeden gang van het openbaar ge
woon lager onderwijs, welke voor opneming 
onder volgnummer 88 der enumeratie van 
Bijlage A van het K. B. van 4 November 
1929, S. 476 in aanmerking komen. - Even
min kan onder volgnummer 147 dierzelfde 
enu meratie worden gebracht de vergoeding , 
door de gemeente aan besturen van bijzon
dere soholen voor vakonderwijzers, ingevolge 
art. 101, negende lid, der Lager-onderwij swet 
1920, verleend. 28 Nov./8 Dec. 

- Beslissing van den Minister van Finanoien 
en den Minister van Binnenlandsohe Zaken 
en Landbouw. Uitvoering van de Wet op de 
fi nancieele verhouding t ussohen het Rijk en 
de gemeenten. - Gedeputeerde Staten hebben 
bij de vaststelling van het bedrag der ge
middelde opbrengst, bedoeld in art. 17, eerste 
lid, va n het K on. Besluit van 4 November 
1929, S. 476, het door hen in aanmerking ge
nomen bedrag wegens kwade posten, bedoeld 
in het zevende lid van gemeld artikel, t erecht 
uitsluitend gebaseerd op een bij de gemeente
rekening overgelegden specifioatiestaat van 
in die rekenino- verant woorde bedragen we
gens gemeentclij ke inkomstenbelasting. 

1 Dec./4 Dec. 
- Beslissing van den Minister van Binnen

landsche Zaken en Landbouw en den Minister 
va n Financien. Uitvoering van de Wet op de 
finitncieele verhouding t usschen het R ijk en 
de gemeenten. - Art. 9, Jetter u K on. besluit 
4 November 1929, f:. 476. Bijdrage verpleeg
gelden Jeden ziekenfonds. 3 Dec./ J 2 Dec. 

- Wet tot aanvulling van artikel 30, letter C, 
en wijziging van itr t ikel 30, letter E . der wet 
van 15 Juli 1929, S. 388 houdende herziening 
van de financieele verhouding t u~schen het 
R ijk en de gemeenten en wij ziging van eenige 
bepa lingen der P ro,i ncia le wet en dcr Ge
meentewet. S. 531. 31 Dec. 

Forensenbelasting. Zie Gemeentebelastingen. 
Gemeentebelastingen. Beschikking van den 

Hoogen Raad der Nederlanden. - Terecht 
is voor de belastbaarheid door den Raad van 
Beroep de eisch gesteld, dat de openbare weg, 
waaraan de ongebouwde eigendommen van 
belanghebbende belenden of waarop zij uit
gang hebben, ten laste der gemeente Ut recht 
wordt onderhouden. - Al moge a rt . 242c der 
gemeentewet dezen eisch niet stellen, dit doet 
niet t er zake, claar in art. 1 der bet,rokken 
gemeenteverordening deze eisch Wt' l wordt 
gesteld, en een gemeente, indien zij van de 
bij ar t . 242c verleende bevoegdheid tot be
lastinghefling gebrn.ilc wil maken, bevoegd 
is zich een beperking a ls hier aanwezig op te 
Jeggen. 15 J an . 

- Beschikking van den H oogen Raad. (Ge
meente!ijke belasting op vermakelijkheden te 
Bergh) . - Een da·u spa rt ij die t oegankelijk is 
voor· de leden der vereeniging, hunne vrouwe
lijke familieleden, mannen mits jonger clan 
18 jaar buiten 's H eeren berg wonencl e en al 
daar wonende vrouwen - deze beide laatste 
cateo-orieen van personen na int roductie door 
een l id onder goedkeuring der cli rectie en 
tegen entree - is eene vermakelij kheid, die 
sedert, de jongste wij ziging der gemeentever
ordening tot belastingheffing aanleiding geeft . 
- Wei zou de vermakelijkheid niet belast baar 
zijn, als zij een volkomen· huiselijk of anders
zins besloten karakter droeg, doch ten cleze 
is terecht aan~enomen, dat dit geval zioh 
hier niet voorcteecl. 5 l\Iaa1·t. 

- Besohikking van den Hoogen Raad. ( \\-egen
belasting in de gemeente Wijmbritseradeel). 
- Voor de beantwoording cler vraag of ge
bouwde eigendommen en daarbij behoorendc 
erven geacht moeten worden gelegen te zijn 
in de onmicldellij ke nabijheid van een rnr
harden openbaren weg za l men ook omstan
digheden van plaatselijken aard in aanmer
king mogen nemen. Doet men d it , clan kan 
men aannemen, clat in een platte landsge
meente als Wijmbritseradeel zoodanige ge
bouwen en erven , d ie op een afstand va n 
87 ½ meter van den verha rden weg zij n ge
legen en daarmede door een reed z(jn ver
bonden, in de onmiddellijke omgeving van 
clien weg zijn gelegen. 26 l\Iaart. 

- Kon.inklijk besluit . (Aanslag woonforens. -
Verkoop wooing aan naamlooze vennoot
schap . - Wet tot bevordering van de rich
tige hefling der directe belasti ngen. ) - De 
aanslag is t en onrechte opgelegd, nu de ge
meubileerde wooing niet bet eigendom is van 
den aa ngeslagene of zijn echtgenoote, en 
dezen ook niet krachtens anderen t itel eenig 
recht tot beschikking over genoemde woning 
hebben gehad. - Wei is waar is de woning, 
welke op naam van de echtgenoote van den 
aangeslagene stond , verkocht aan een naam
looze vennootschap, in welker geplaatst kapi
taal de aangeslagene voor een zeer groote ge
deelte heeft dee]genomen, doch een en a nder 
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mag er niet toe leiden dezen verkoop a ls niet 
geschied te beschouwen, nu de Minist,er van 
Financien daartoe geen machtiging, overeen
komstig art. l, tweede lid, q.er wet van 29 
April 1925, S. 171, heeft verleend - Deze 
wet is ook dan van toepassing, wanneer het, 
gelijk hier, betreft een aanslag van een ge
meente, welke haar inkomstenbelasting niet 
door bemiddeling van de rijksadministratie 
behandelt. 5 April. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Boomrecht 
in de gemeente Overasselt). - Art . 238 der 
Gemeentewet, heeft retributien op het oog, 
waaronder het boomrec,ht te Overasselt is te 
rangschikken. Deze heffing mag alleen worden 
geheven, wanneer het gemeentebestunr, waar 
het het. gebruik van gemeentewerken of ge
meentebezittingen of inrichtingen betreft, 
iets veroorlooft of toelaat of wanneer door 
of van wege het gemeentebestuur diensten 
worden verstrekt . - Dit is niet het geval, 
wanneer iemand op den berm van eenen 
openbaren weg boomen heeft, niet omdat het 
gemeentebestuur hem dit toe\aat, doch krach
ten~ een hem toekomend recht van v66r- of 
overpoot. Terecht heeft derhalve de Raad 
van Beroep ten deze den· opgelegden aanslag 
vern ietigd. 16 April. 

- Beschikking van den Hoogen R>tad. (School
geldheffing voor Lager Onderwijs in de gc
meente Rheden.) - Uit de omstandigheid, 
dat de heffing van Rchoolgcld op eene open
bare school voor La,z,er Onderwijs valt onder 
de artt. 265b en 265c der Gemeentewet voll?t, 
dat beroep in ca,satie tegen een uitspraak 
van een Raad van Beroep voor de gemeente 
ingesteld moet worden door den Burgemees
ter, ten?.i_i de belasti ngverordening ingevolge 
art. 265d dier wet bepaalt, dat een of meer 
gemeente-ambtenaren voor het instellen van 
dit beroep in de plaats van den Burgemeester 
treden. - Hii,ruit volgt, dat de te Rheden be
staande regeling, dat in geval van beroep een 
door Burgemeester en Wethouders aange
wezen genieente-).mbtenaar in de plaats van 
den Burgemeester treedt als in strijd met de 
wet verbindende kracht mist. Niet Burge
meester en \Vethouders doch de gemeente
verordening zelve had Llien ambtenaar moeten 
aanwijzen. 30 April. 

- Beschikking van den Hoogen Raad (Zake
li_jke bela~ting op het hedrijf te RotterdamL 
Ten onrechte is de keuringsdienst voor waren 
voor het gebied Rott11rdam in de rnkelijke 
belasting aangeslagen. - De keuringsdienst, 
zooals deze werkt, al doet zij oak wel tegen 
belooning onderzoekingen voor particulieren, 
oPfe.it geen bedrijf nit in den zin van art. 242e 
der Gemeentewet. 21 Mei. 

- Beschikking van den Hoogen Raad. (Ge
mecntelijke Rchoolgeldheffin~ U; Doetinchem). 
- Waar a rt. 1 der Verordenrng op de In
vordering van schoolgeld voor het, ondP,rwijs 
aan het gymnasium te Doetinchem van 29 
Juni 1923 bepaalt, dat voor de toepassing 
van de artt. 264 en 265b de gemeente-secre
taris in de plaats treedt van den Raad, van 
Burgemeester en Wethouders en van den 
Burgemeester is de belanghebbende, die z£~h 
met een bezwaarschrift tegen den aanslag 
had gewend tot den gemeenteraad in stede 
van tot den secretaris der gemeente, terecht 

in ha11.r heroep niet-ontvankelijk verklaard. -
De omst.andigheid, dat de Raad van Beroep 
op een anderen grond haar niet-ontvankelijk 
verklaarde maakt de uitspraak van dien ,Raad 
van Beroep niet oojuist, zoodat het cassatie
beroep moet worden verworpen. 4 J uni. 

- Beschikking van den Hoogen Raad. (St,raat
belasting der gemeente Hoorn). - Voor de 
juistheid van een opgelegden aanslag is van 
belan?; de toestand bij den aanvang van het 
belastingjaar en niet de toestand, die later 
bij splitsing van den eigendomstoestand zou 
kunnen intreden. 18 Juni. 

- Beschikking van den Hoogen Raad. (School
geldheffing aan de Hoogere Burgerscholen, de 
Handelsschool en het Erasmiaansch gymna
sium te Rotterdam). - Art. 1 der Verorde
ning op heffing van schoolgeld aan de ge
meentelij ke Hoogere Burgerscholen, de ge
meentel(jke lycea voor meisjes en het Eras
miaansch gymnasium te Rotterdam van 
28 Juli 1921 is in dien zin te verstaan, dat 
onders voor het voor hunne minderjarige 
kinderen verschuldigde schoolgeld belasting
pliJhtig z(jn, ook al zijn zij niet in het bezit 
der ouclerlijke macht. Deze uitlegging van 
het artikel is in overeenstemming met art. 
353 van het B. W., dat den ouders de ver
plichting oplegt am hunne minderjarige kin
deren te onderhouden en op te voeden, doch 
bij verlies der ouderlijke macht of voogdij 
hen niet ontheft van de verplichting am tot 
de kosten van onderhoud en opvoeding, naar 
evenredigheid van hun inkomen, bij te dragen. 

25 Juni. 
- Beschikking van den Hoogen Raad. - De 

straatbelasting kan alleen betrekking hebben 
op eigendommen, binnen de gemeente gelegen. 

25 Juni. 
- Beschikking van den Hoogen Raad. Straat

geld der gemeente Amsterdam. - Waar art. 1 
der betrokken verordening tot heffing van 
straatgeld te Amsterdam ongebouwde eigen
dommen te Amsterdam antler de heffing 
betreft, indien zij, in de gemeente, belenden 
aan een openbaren waterweg, heeft de Raad 
van Beroep terecht onderzocht, of de Zuider
zee ter plaatse, waar de perceelen, ter zake 
waarvan de belasting is opgelegd, aan die 
zee belenden, een openbaar vaarwater is. 
Terecht is deze vraag ontkennend beant
woord, nu beslist is, dat de Zuiderzee ter 
plaatse slechts bij uitzondering bevaren kan 
worden, daar het water daar zeer ondiep is, 
zoodat bevaring alleen bij gunstige omstan
dic,heden mogelijk is. - Eveneens heeft de 
R~ad van Beroep met juistheid beslist, dat 
een perceel alleen dan over water uitgang 
heeft naar een openbaren waterweg, wan
neer men van dat perceel, zoo vaak men dit 
belieft, althans als regel, varende dien open-· 
baren waterweg kan bereiken. 24 Sept. 

- Beschikking van den Hoogen Raad. Straat
belasting der gemeente Zandvoort. - Al 
moge art. 8 der Verordening op de heffing 
eener straatbelasting in de gemeente. Za~~
voort van 22 Nov. 1927 niet gelukk1g ZJJn 
geredigeerd, omdat krachtens de daarin ge
noemde Wet op de Personeele Belasting 1896 
niet 1>erceelen doch gebruikers van perceelen 
worden aangeslagen, is de strekking van dit 
voorschrift, dat de Straatbclasting wordt be-



1003 ALPHABETISCH REGISTER 1930 G 

rekend naar de huurwaarde van het perceel, I 
zooals die voor den eersten g rondslag van I 
de Personeele belasting is bepaald en dF>t we! 
voor de voile huurwaa,·de, zuJkg met terzijde
stelling van die bepalingen der wet op de I 
Personeele belasting, volgens welke de huur
waarde slechts ten deele als belastbare huur
waarde wordt beschouwd of verminderd. -
Volgens art. 242c der Gemeentewet is aan den 
gemeentelijken wetgever onder toezicht der 
Koningin overgelaten om de in dit artikel 
bedoelde ,,bijdrage" met het oog op de plaat
selijke omstandigheden te regelen en staat de 
vraag of hierbij de billijkheid is betracht niet 
ter beoordeeling v11,n den rechter. 24 Sept. 

- Beschikking van den Hoogen R aad. Wegen
belasting in de gemeente Hennaarderadeel. -
Voor de belastbaarheid in de wegenbelasting 
der gemeente Hennaarderadeel is sedert de 
laatste wijziging der verordening alleen ver
eischt dat de perceelen belenden aan den we! 
uitgang hebben op openbare in de gemeente 
gelegen wegen. Dat, aan den weg wa11,raan 
de perceelen belenden of waarop zij uitgang 
hebben door de gemeente kosten worden ten 
laste gelegd is niet vereischt, ook niet in art. 
242c der Gemeentewet. - Ee11 perceel beeft · 
uitgang op een openbaren land- of waterweg 
in de gemeente, ook al is het op niet onaan
zienlijken afstand van <lien weg gelegen en 
.tl kan die alleen bereikt worden langs een 
bepuinden reed, die niet aan den eigenaar 
van het perceel toebehoort, mits slechts ten 
behoeve van dit perceel over dien reed een 
recht, van overgang bestaat . }s dit niet het 
geval, zoodat de openbare weg alleen bereikt 
kan worden over het perceel van een antler 
krachtens <liens ,,gedoogen", clan kan men 
niet met recbt van een ,,uitgang" op den 
openbaren weg spreken. 5 Nov. 

- Beschikking van den Hoogen Raad der 
Nederlanden. Zakelijke belasting op bet be
drijf in de gemeente Vlissingen. - Het ad
ministratiegebouw eener stoomvaartmaat
schappij, waarin het reizigersvervoer zich niet 
concentreert en ook de goederen niet worden 
in ontvangst genomen of bewaard, is niet een 
station in den zin va n art. 242e der Gemeente
wet. 26 Nov. 

- Bescbikking van den Hoogen Ra11,d der 
Nederlanden. - Zakelijke belasting op bet 
bedrijf in de gemeente Vlissingen. - Waar 
feitelijk vaststaat, dat bet door een stoom
vaartmaatscbappij uitgeoefende vervoerbe
drijf en bet door baar gedreven hotel twee 
afzonderlijke ondernemingen vormen, ver
zet zi0b art . 242e der Gemeentewet er niet 
tegen baar afzonderlijke aanslagen, op elke 
dier ondernemingen betrekking hebbende, 
op te leggen. 26 Nov. 

- Bescbikking van den Hoogen Raad der 
Nederlanden. vVegenbelasting in de gemeente 
Brummen - Art. 265d der Gemeentewet. -
Art. 265d der Gemeentewet scbrijft voor, dat 
de aanwijzing van den gemeenteambtenaar, 
die in de plaats van den Gemeenteraad, van 
Burgemeester en Wetbouders en van den 
Burgemeester zal treden, slecbts kan ge
schieden in de belastingverordening zelve 
en niet, zij bet ook kracbtens een desbetref
fende bepaling in de ve'rordening, door den 
gemeenteraad. ,,1aar in art . 12 der Veror-

dening op de heffing eener wegenbelasting 
in de gemeente Brummen hiermede geen 
rekening is gehouden , is dit artikel niet ver
binclend en was in casu de secretaris der ge
meente niet. bevoegd om voor die gemeente 
beroep in. cassatie in te st.ellen. 3 Dec. 

- Beschikking van den Hoogen Raad. Ge
meentelijke Straatbelasting te Brunssum. -
Art. 242c der Gemeentewet. Een perreel kan 
niet geacbt worden aan een openbaren weg 
te belenden, wanneer het van clien weg ge
scheiden is door eei1 terrein, dat. ongebouwd 
is en als weg wordt gebruikt. \".' anneer <lit 
ongebouwd terrein was te beschouwen als 
een tot het gebouwd perceel behoorend erf, 
zou ten deze kunnen worden aangenomen, 
dat de hoogere belasting voor gebouwde 
eigendommen en daarbij beboorende erven 
verschulcligd was, doch op gronden, waarvan 
de j uistheid niet met vrucbt is cassatie kan 
worden bestreden, is aangenomen, dat zulks 
niet bet geval was. 3 Dec. 

- Beschikking van den Hoogen Raad der 
Nederlanden. Wegenbelasting in de gemeente 
Katwjjk. - Artt. 242c en 265b der Gemeente
wet. ·_ Een perceel , clat op een afstand van 
185 meter van een openbaren weg is gelegen, 
kan, wanneer niets anders vaststaat dan het 
bestaan v11,n dezen afstand en het feit dat het 
perceel met den openharen weg verbonden 
is door een niet openbaren weg, niet geacbt 
worden in de onmiddellijke nabijheid van 
den openbaren weg te zijn gelegen. - \ Van
neer de belastbaarheid van een perceel in de 
gemeentelijke wegenbelasting om twee rede
nen ontkend wordt en de eene reden bij de 
bebandeling door de belangbebbende, in de 
belasting aangeslagen, naamlqoze vennoot
schap wordt teruggenomen, terwijl de on
juistbeid van den anderen grond - de niet 
verbindbaarbeid van de gemeentelijke be
lastingverordening - bij arrest van den 
Hoogen Raad is aangenomen, mag de Raad 
van Beroep den aanslag, voor zooverre deze 
op <lit perceel betrekking heeft, na verwijzing 
niet meer vernietigen. ! 7 Dec. 

- Zie ook : Dividend- en tantiemebelasting. 
Gemeentebesturen. Besluit, houclende vast

stelling van de instructie der Rijkscommissie 
van ad vies voor de gemeente-financien. 

S. 17 . 17 Jan. 
- Koninklijk Besluit. (Gemeentewet Art. 213.) 

- V\Taar de verordening op bet bebeer van 
het grondbedrijf ter verkrijging van de boek
waarde ten aanzien van alle eigendommen, 
welke bij bet inwerkingtreden der verorde
ning reeds in bet bezit der gemeente zijn, 
aangeeft de waarde welke zjj op bet tijdstip 
van den inbreng vertegenwoordigden, is deze 
waarde uiteraard de gescbatte waarde op bet 
tijdstip van den inbreng en niet de waarde, 
waarvoor de eigendommen in de boeken cler 
gemeente stonden vermeld. Geel. Staten beb
ben derbalve aan een raadsbesluit tot wijzi
ging der begrooting, dat in strijd was met 
voornoemde strekking der verordening, 
terecht hunne goedkeuring onthouden. 

· 21 Jan. 
- Koninklijk Besluit. De Kroon beslist, met 

vernietiging van bet besluit van Ged. Staten, 
opnieuw dat art. 221 der Gemeentewet de 
strekking heeft het gehee!e financieele beheer 
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der gemeente aan de cont r j ]e van Ged. Stat en 
te onderwerpen . Hierop is geen uj t zondering 
toegela ten voor het geval een bepaalde ge
meentedienst met t oepassing va n art. ll4bis, 
alsafzonderlijk bedrijf is georgalliseerd. 22 J a n. 

- Konfoklijk Beslujt . (Gemeentewet Art. 213.) 
- Een raadsbesluit tot toekenning va n een 
vacantietoelage aan gemeentepersoneel be
treft de hu ishouding der gemeente, waartoe 
hct oordeel allereerst aan den _gemeenteraa d 
staat. In zoodarug geva.l mag, als uit een oog
punt van financieel belei<l t egen de begrooting 
geen bezwaar bestaat, daaraa n niet dan om 
zeer dringende redenen goedke11ring worden 
onthouden. Waar Ged . tat en in het onder
havie: geval niet aannemelijk hebbcn gemaakt , 
dat deze ui tgave voor een gemeente va n eene 
draaakracbt als de onderhavige uit een oog
punt van fina ncieel beleid verwerpelijk is, 
en evenmin dat er een zeer rlringende reden 
aanwezig is, om dezen vacantiebijslag t e 
weren, hebben zij aan het raadsbesluit t ot 
wijzigin~ der gemeentebegroot ing in verband 
daarmeae ten onrecbte goedkeuring ont 
houden. 24 J"an. 

- Kollinklijk besluit. (Gemeentewet Art. 213 .) 
- E en raadsbesluit tot verbooging der pen-
sioenkorting voor gemeenteambtenaren be
t reft de huishouding der gemeente, waartoe 
het oordeel a llereerst aa n den gemeenteraad 
staat. In een zoodallig g:eval mag, a ls uit een 
oogpunt va n financieel beleid tegen de be
grooting geen bezwaar bestaat, 1uet clan om 
zeer clringende redenen goedkeuring aan de 
begrooting worden ont houden . Waar Ged . 
Stat en in bet onderbavig geval aiet aanneme
lijk bebben gemaakt , dat zich zulke dringende 
redenen voordoen, is aan de uit bet raadshe
sluit voortvloeiende begrootingswijzigingen 
derhalve t en onrechtegoedkeuring- onthouden . 

24 J an. 
- Arrest va n den Hoogen R aad . (A. P . V. voor 

Amsterdam art. 16/\; Mot .- en Rijwielwet 
art . 7.) - Bij openbare kennisgeving van 
B. en W ., bedoeld in art,. 165 A. P . V. voor 
Amsterdam, is de maximum-snelheid voor 
motorrijtwgen bepaald voor alle binnen de 
bebouwcle kom der gemeente gelegen wegen . 
Vaststaat , clat de ma x .-snelheid geldt voor 
de N.Z. Voorburgwal en cla t op alle t oegangs- , 
wegen tot de bebouwde kom der gemeente 
op de grens dier bebouwde kom waarschu
wingsborden zijn geplaat st, v. h . door den 
:Minist er van Wa terstaat vastgest elde model. 
- Waar de ma x.-snelheid door B. en W. met 
was vastgest eld voor den N .Z. Voorburgwal 
in bet bijzonder, doch, in voege als biervoren 
vermelcl, als gelegen in een dee! uitmakende 
van de kom, mocht het aangegeven zijn van 
de max.-snelheicl voor genoemclen weg, resp. 
het door waarschuwingsborclen verboden 
zijn sneller t e rijden, als bewezen worden 
aangenomen op groncl v . b. geplaatst zijn van 
borden aan de toegangswegen t ot de kom . -
Ten onrechte wordt bij de subsidiaire grief 
beweerd, dat het derde lid van a rt. 165 
A. P. V. voor Amsterdam - bepalende dat 
de max.-snelheden worden aangege,·en op de 
in art. 7, eerste lid, Mot .. en Rijw.wet be
doeld<l, door den Minister, belast. met de uit 
voering dezer wet, vast gestelde wijze - on
voldoende zou zijn t er verwezenlijkjna der 

bij art. 7 :\lot.- en R ijw.wct gewilde verze
kering, daar het niets naders inboudt om 
treut de plaatsen, waar het aangeven der 
ma x.-suelheid moet geschieden. Imrners het 
aanwijzen dier plaa t. en behoort tot de aan 
B. en W. toekomende ui t voering der veror
dening . - De l\1irust er heeft de \\·ijze van 
aangeven , in bet derde lid van art. 165 der 
Verordening bedoeld, vastgest eld in § 2 Mot.. 
en Rijw.beschikking. 27 J an. 

Arrest van den Hoogen R aad. ( Gemeentewet 
a rtt . 135 en 179a.) - A rt . 45 der Verordening 
op de Straatpolit ie voor Arnbem beeft de· 
strekldng a ls verboden aa n t e rnerken alle 
recla me, welke u it een oogpunt van welstand, 
hetzij op zich zelf, hetzij in rnrba nd met de 
omgeving ontoelaatbaar is en voor ieder be
paald geval B. en W. t e laten beoordcelen 
of die omstandigheid zich voordoet. Der
halve is bet stellen v . d. a lgemeen bindenden 
regel v. h. daar toc bevoegd gezag, den Ge
meenteraad, uitgegaan. \Va t aan B . en W. is 
opgedragen slui t niet in zich verordenende 
macht, doch is enkel uitvoering der , erorde
ning, welke uitvoering aan h.en mocht worden 
overgelaten . (Cone!. Adv.-Gen. cf. : anders 
de K antonrechter en de R echt-h. : de ver
plichtingen der b urgerij door den Gemeente
raad op te leggen mogen niet a fhankelij k zijn 
v . h. goedvinden v . e. a ndere macht. Art . 46 
mist bindende kracht .) 10 Fehr. 

- K onmkl ij k be luit . (Ge meentewet Art. 213.) 
- Waar va tstaat clat de financieele toestand 
der gemeente een zeer omzicht ig beleicl vor
der t , moet en ook de kapi taalsuitgaven zoo
veel mogelijk worden beperkt en dient te 
worden gewaakt dat dezc de draagkracbt der 
bevolking niet te boven gaan. Al moge een 
rueuw gebouw voor het openbaar gymnasium 
noodzakelij k zijn , zoo client toch te worclen 
onderzocht, of in een nieuw gebouw niet op 
een minder kosthare wijze clan door het ge
meentebest uu r wordt beoogd kan worden 
voorzien . Aangezien dit het geva l blijkt , heb
ben Ged. Staten terecht aan de wjjziging der 
begrooting h un /!Oedkeuring onthouden. 

12 F ehr. 
- Wet , houdencle machtiging tot het mede

onder teekenen van de hoofdovereenkomst, 
welke wordt aangegaan tusschen de Xeder
landsche Spoorwegen, de gemeente 's-Graven
hage en de N. V. ,,Vuilafvoer Maatscbappij" 
(V.A.)L ) S . 66. 7 :\Iaart . 

- K oninklij k besluit. (Gemeentewet art . 213.) 
- Terecht hebben Ged. taten goeclkeuring 
onthouden aan ecn raaclsbesluit tot het bren
gen op de begrooting van een post voor sub
sidie voor resta uratiekosten van een bisto
risch mon ument, nu het ~emeentelijk subsidie 
op zichzelf ten eenenmale onvoldoende m oet 
worden geacht voor het beoogde doe! en om
t,rent het verkrijgen ,,a n de, zeer aanzien
ijke, meer benooc!igde fondsen voor de rest au

ratie vooralsnog geen uitzicht bestaat. 
10 ) Iaart. 

- Beslni t , houdendc bepalingen t ot verzeke
ring van de gemeentefondsbelasting, t e beffen 
van binnen cruppers en van tot de beman-
1ung van een binnenvaartui~ behoorende per
sonen, ilie binnen het Rijk nun bedrij f of be
roep nitoefenen, zondcr er een vaste woon 
plaat s t e hebben. S. 72. . 12 :\Iaa rt . 



1005 ALPHABETISCH REGISTER 1930 G 

- Besluit tot schorsing van het besluit van den 
Raad der gemeente Rucphen en Sprundel 
van 24 Februari 1930, strekkende tot weder
invoering der kermis te Rucphen en Sprundel 
op de dagen, waarop vroeger de kermis aldaar 
werd gehouden. S. 79. 17 Maart . 

Ingetrokken. S. 140. 14 April. 
Arrest van den Hoogen Raad. Gemeentewet 

art. 135.) - Zulk een bepaling, welke o. m. 
kan strekken om te verhinderen het aan
richten van schade door losloopende honden 
op niet afgesloten erven, betreft een alge
meen gemeentelijk belang, dns de huishouding 
der gemeente. - De omstandigheid, dat er 
wetten bestaan, welke minder ver gaande 
maatregelen bevatten, tegen .het veroorzaken 
van schade en gevaar door losloopende hon
den, brengt niet mede, dat de bepaling met 
de wet in strijd zou zijn, daar de gemeente
raad in het algemeen bevoegd is naast de 
Rijkswet regelingen te treffen van verdere 
strekking. - (Adv.-Gen.: In bepaalde ge
vallen is wellicht strijd met de Jachtwet aan
wezig: i. c. blijkt daarvan niet.) :l4 Maart. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. artt. 
424-474; Gemeentewet art. 135.) - De 
wet schrijft nergens den gemeentelijken wet
gever voor om in de omschrijving der bij 
verordening strafbaar gestelde feiten met 
zoovele woorden het element van opzet of 
van schuld op te nemen. Uit het niet ver
melden van schuld in de omschrijving van 
het feit is nog geenszins de verplichting voor 
den rechter af te leiden om bij gebleken af
wezigheid van a lle schuld een veroordeeling 
uit te spreken. - De zorg, dat op voor het 
publiek toegankelijke plaatsen het publiek 
wordt beschermd tegen het tentoonstellen, 
verkoopen en ten verkoop in voorra.ad hebben 
van voor de eerbaarheid aanstootelijke ge
schriften, betreft de openbare zedelijkheid, 
zoodat de Raad bevocgd was op dit stuk ver
ordeningen vast te stellen. - H et Hoofdstuk 
der Alg. Politieverordening of de afdeeling, 
waarin het artikel is opgenomen, kan niet 
beslissend zijn voor de al of niet verbindbaar
heid der bepaling. 24 llfaart. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den Raad der gemeente Doetinchem van 
23 September 1929, strekkende tot het ont
slaan, op staanden voet, van G. Pieterson, 
als directeur, en G. Postma als opzichter, van 
het, gemeentelijk gasbedrijf, en benoeming 
van G. Pieterson op nader vast te stellen voor
waarden tot opzichter en G. Postma tot 
fitter. S. 143. 23 April. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 207.) 
- Onthouding van goedkeuring aan een ge-
meentebegrooting moet zijn gegrond op b_e
zwaren tegen de begrooting, hetzij deze be
treffen het voorkomen of het ontbreken van 
bepaalde posten op de begrooting, dan we] 
de hoegrootheid of de bestemming van be
paalde posten, hetzij het evenwicht of de 
eindbedragen van de begrooting. Een be
zwaar ,an Ged. Staten tegen het h. i. ten 
omechte lijden van een aantal administra
tieve mandaten in de aan hen aangeboden 
maar nog niet door hen vastgestelde rekening 
over 1926 behoort bij de vaststelling van deze 
rekening onder de oogen te . worden gezien, 
en niet bij de begrooting voor 1929. De andere 

bezwaren van Ged. Staten betreffen het ont
breken op de begrooting van posten betref
fend teruggave van zekE're bedragen aan een 
oud-ontvanger ; echter is de burgerlijke rech
ter en niet Ged . Staten bevoegd te beslissen 
of deze gelden aan den oud-ontvanger be
hooren te worden teruggegeven . 1 M ei. 

- Koninklijk besluit. - Gemeentewet. Aan
koop van perceelen wei- en bonwland door de 
gemeente Deve nter. - Voorgenomen ver
koop van effecten tot gedeeltelijke dekking 
van de kosten van dezen aanko:ip niet g ,ed
gekeurd. 6 Mei. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
Burgemeester en \Vethouders van 's-Graven
hage van 1 April 1930, n°. 10623, Afdeeling 
S. en B., tot, afvoering van het Hooftshofj e 
van de lijst, bedoeld in artikel 1 der Monu
mentenvenrdening 1920. S. 213. 24 Mei. 
Verlenging van die schorsing 

S. 536. 31 Dec. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 212 

j 0 • art. 2051.) - Nu B. en W. voor het ge
woon onderhoud der gemeentelijke bestra
tingen een bepaald bedrag hebben noodig ge
oordeeld, hadden deze kosten, waarvan de 
noodzakelijkheid door den hoofdingenieur 
van den prov. waterstaat is bevestigd, door 
den Raad op de begrooting moeten worden 
gebracht, zoodat, nu de Raad geweigerd heeft 
zulks te doen, dit terecht door Ged. Staten 
met toepassing van art. 212 I • lid is geschied. 

24 Mei. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. artt. 

139 en 180. \ - Een nadere motiveering van 
het niet aari.nemen v. e. in strijd met de be
wezenverklaring zijnde feitelijke bewering v. 
verdachte wordt door de wet niet geeischt. -
De stelling, dat een raadslid als zoodanig niet 
het misdr\if van art. 139 Sr. ka n plegen en 
een Regl. van Orde daaraan niets kan ver
anderen, is onjuist. Immers een Regl. van 
orde heeft o. m. ten doel om een onbelem
merden gang van zaken in de vergaderingen 
v. d. Raad te waarborgen en aan deze strek
king beantwoordt geheel een bepaling, waar
bij aan een lid v. d. Raad, dat voortgaat den 
geregelden gang ran zaken door zijn gedra
gingen tE' belemmeren, hetzij krachtens ee~ 
door den Voorzitter gegeven bevel, hetz1J 
krachtens een besluit van den Raad, voor den 
duur der vergadering, de toegang tot en het 
verblijf in de Raadszaal en de overige ver
trekken v. h. gebonw, waarin deze zaal is 
gelegen, worden ontzegd. vVanncer de ver
plichting v. h. ordeverstorend raadslid om 
de zaal en het gebouw te verlaten, stennt op 
een op voorstel v. d. voorzitter genomen be
sluit v. d. Raad, is de Burgemeester de bij n.rt. 
139 Sr. bedoelde ambtenaar, bevoegd tot het 
doen der daarin omschreven vordering. Voorts 
is niet in te zien waarom het door den Raad 
vastgestelde Regl. van Orde niet zou gelden 
tegene,ver een raadslid zelf. - Nu de Burge
meester bevoegd was te vorderen dat de vnr
dachte de raadszaal en het gebouw zoude ver
laten, en verdachte niet bereid was aan die 
vordering gevolg te geven, waren de dienaren 
der polit,ie, die den verclachte uit de zaal en 
het gebouw wilden geleiden, in de recht
matige uitoefening hunner bediening. 26 Mei. 

- Wet, houdende nadere wettelijke voorzie-
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ning in verband met het in werking treden 
van de wet van 15 Juli 1929, S. 388, en hou
dende wijziging van die wet. 

S. 245. 14 Juni. 
- Arrest van den Hoogen Raad. - De bepa

ling, dat eigenaren van gebouwen moeten 
dulden, dat daaraan kenteekenen en dgl. in 
verband met het motor- en r\jwielverkeer 
worden en blijven aangebracht, gaat niet 
buiten de grenzen van de wettelijk toegelaten 
eigendomsbeperking. 16 Juni. 

- Arrest van den Hoogen Raad (Sv. art. 358; 
Gemeentewet art. 131>; Sr. artt. 1-91.) -
Art. 1 der Verordening luidt: ,,Het is ver
boden in cleze gemeente ter bepaling van het 
gewicht van Vl}rkens gebruik te maken van 
andere dan de gemeentelijke weeginrich
tingen. - Dit verbod is niet van toepassing, 
wanneer de bepaling van het gewicht plaats 
heeft anders dan bij het verkoopen, afleveren, 
koopen of in ontvangst nemen van varkens.". 
- Aangenomen al dat de voorschriften van 
het eerste en tweede lid van art .. 1 in zoodanig 
verband staan, dat zij slechts een enkele wils
uiting bevatten, volgens welke de in het 
eerste lid omschreven handeling wortlt ver
botlen, wanneer zij geschiedt bij het ver
koopen, afleveren, koopen of in ontvangst 
nemen van ,arkens, - genoemde verbods
bepaling mist verbintlende kracht. Immers 
door dit verbod wortlt in zijn algemeenheitl 
die hantlelin (f getroffen, ook dan wanneer 
daarbij, zooai's zeer we] mogelijk is, uitslui
tend het bijzonder belang van 'ingezetenen 
gemoeid is, en het openbare belang daarbij 
in geen enkel opzicht is betrokken. Zoorlanige 
veror .ening reikt derhalve verder dan de 
regelingsbevoegdheid van den gemeentelijken 
wetgever. (Anders de Atlv.-Gen., die tevens 
viin oordeel is: 1°. dat de woorden uit het 
tweede lid ,, bij het in ontvangst nemen der 
varkens" niet een bestantldeel van het straf
bare feit weergeven: 2°. dat noch de rege
lingen van de IJkwet noch de afschaffing van 
de ~jk van weegwerktuigen bij de wet van 
11 Juli 1882, S. 91, de gemeente verhindert 
een regeling betreffentle het gebruik van 
weeginrichtingen te maken; 3°. tlat de ver
ordening niemands eigendom aantast. 

23 Juni bladz. fl88. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 213.) 

- Al mogen de particuliere belangen van ta] 
van ingezetenen eener gemeente bij de al of 
niet oprichting van een waterschap zijn be
trokken, zoo heeft de gemeente als zoodanig 
daarbij deswege nog geen belang. Nu ook 
overigens niet is gebleken tlat eenig gemeente
belang daarbij is betrokken, hebben Ged. 
Staten terecht goetlkeuring onthouden aan 
eene wijziging der gemeentebegrooting in ver
band met het verleenen van een subsidie aan 
eene commissie, ten doe] hebbend de oprich
ting van bedoeld waterschap te voorkomen. 

· 3 Juli. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 207.) 

- Weliswaar betreft de vraag van de grootet 
van het salaris van een gemeenteveldwachter 
de huishouding der gemeente, waarvan het 
oordeel allereerst aan den gemeenteraad staat, 
doch het algemeen rijksbelang van de open
bare ortle en veiligheid is daarbij toch in z66 
nauwe en belangrijke mate betrokken, dat 

ten dezen het toezicht van Geel . Staten zich 
vertler behoort uit te strekken, clan in het 
algemeen ten aanzien van de huishoutling der 
~emeente geoorloofd is. In casu bebben Geel. 
/Staten terecht hun goedkeuring aan de ge
meentebegrooting onthouden op gronrl dat 
de jaarwedtlen tler ,eltlwachters met het oog 
op de wenschelijkheitl van eene goede ambts
vervulling te laag zijn te achten. 3 Juli. 

- Besluit tot schorsing van het door den Raad 
tler gemeente Kerkrade genomen besluit van 
26 Juni 1930 betreffende verlenging en wijzi
ging van de onder dagteekening van 22 Juli 
1925 met de Rheinische Elektrizitats- und 
Kleinbahn-Aktien Gesellschaft te Aken ge
sloten overeenkomst in zake de levering van 
electrische stroom. S. 289. 18 Juli. 

- Besluit tot vernietiging van de verordening 
van den Raad der gemeente Sittard, vastge
steld bij besluit van 30 September 1929 tot 
aanvulling van de algemeene politieverorde
ning voor deze gemeent,e en gewijzigcl bij be
sluit van 27 Januari 1930. 

S. 340. 22 Juli. 
- Koninklijk besluit . (Gemeentewet art. 122a). 

- Als orgaan, door middel waarvan eene be-
langhebbende gemeente bij het inste!len van 
beroep op de Kroon ingevolge dit artikel heeft 
te handelen, moet worden aangemerkt de 
Raad. B . en W. die beroep hebben ingesteld 
zonder daartoe door den Raad te zijn ge
machtigd, zijn derhalve in hun beroep n.iet
ontvankelijk. Een door den Raad na het be
roep verleende bekrachtiging kan in dezen 
niet baten. - Onder ,,aanwijsbare kosten" 
moeten worden ,erstaan die, ten aanzien 
waarvan post voor post wortlt aangetoond, 
dat de uitgaYen voor de desbetreffende ge
meente lager zouden zijn geweest, indien de 
arbeiders, ter zake van wier hoofdverblijf in 
die gemeente de vergoeding wordt gevraagd, 
er niet aanwezig waren geweest. 22 Juli. 

- Koninklijk besluit. - De vraag van de 
grootte van het salaris van een gemeenteveld
wachter betreft weliswaar de. huishouding 
der gemeente, waarvan het oordeel allereerst 
aan den gemeenteraatl staat ; het algemeen 
Rijksbelang van de openbare orde en veilig
heid is daarmede echter in zoo nauwe en be
langrijke mate betrokken, dat ten deze het 
toezicht van Ged. Staten zich verder behoort 
nit te strekken dan in het algemeen ten aan
zien van de huishoutling der gemeente ge
oorloofd is. 1 Aug. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 207). 
- Nu Ged. Staten hun goedkeuring aan de 
gemeentebegrooting hebben onthouden op 
grond van een motief, dat neerkomt op eene 
in eene door het gemeentebestuur getroffen 
regeling aan te b1engen wijziging, welke, in 
verhouding tot den geheelen opzet, van onder
geschikt belang is te achten, bestaat er aan
leiding, hierin aan het gemeentebestuur de 
vrije hand te laten. De onthouding der goed
keuring door Geel. Staten is dus ten onrechte 
geschied. 4 Aug. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 106). 
- Een gemeenteverordening, waarbij is be-
paald dat aan de ambtenaren enz . der ge
meente bij het bereiken van den 65-j arigen 
leeftijd eervol ontslag wordt verleend, kan 
niet in den weg staan aan de bevoegdheid 
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van Ged. Staten om, waar het betreft het 
ontslag van den gemeenteontvanger, aan het 
desbetreffend raadsbesluit goedkeuring te 
onthou len, indien .daartoe termen aanwezig 
mochten zijn. 14 Aug. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 213.) 
- De onderhavige begrootingspost beoogt 
toepassing te geven aan eene verordening op 
bet leenen van geld onder hypothecair cre
diet, welke ten doe! heeft het mogelijk te 
maken, dat weinig kapitaalkrachtige p.er
sonen een eigen woning verkrijgen van eene 
geschatte waarde van ten hoogste f 6000. 
Deze verordening laat toe, dat gelden worden 
verstrekt tot 85 % van de geschatte waarde 
van het onderpand, indien deze niet meer 
dan f 4000 bedraagt. Bij een zoodanig per
centage neemt de gemeente een z66 belang
rijk risico op zich, dat uit een oogpunt van 
richting financieel beleid er bezwaar tegen 
bestaat, dat bovendien nog de mo~elijkheid 
wordt geopend, dat de gemeente cte gelden 
verstrekt tegen een lager percenta~e. dan 
waarvoor zij zelf moet leenen. 2'5 Sept. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (A. P. V. 
voor Amsterdam art. 335 ; Gemeentewet art. 
135; Wet A. B. art. 11.)- Op juiste gronden 
heeft de Rb. beslist, dat aan het Legrip ,,ver
strekken" in art. 335 A. P. V. van Amster
dam in overeenstemming met het gewone 
spraakgebruik de .beteekenis moet worden ge
hecht van overhandigen, ter hand stellen, 
zonder eenige beperking t. a. v. de bestem
ming van hetgeen overhandigd is. - De be
doelde bepaling, welke de strekking heeft te 
bevorderen, dat aan alle kinderen beneden 
een bepaalden leeftijd, voor wier gezondheid 
het gebruik van tabak nadeelig moet worden 
geacht, een anders voor hen openstaande 
gelegenheid om dat artikel in handen te 
krijgen, wordt onthouden, is aan te merl;;en 
als een regeling in het belang der opeµbare 
gezondheid. 13 Oct. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 461, 
Gemeentewet art. 150.) - De bepaling kent 
niet den eisch, dat het verbod op borden is 
kenbaar gemaa-kt. - De bewering, dat de 
gemeentewetgever niet bevoegd zouzijn, naast 
het algemeen verbod viin art. 461 Sr. bedoelde 
verbodsbepaling uit te vaardigen, gaat niet 
op. De bepaling betreft een huishouclelijk be
Jang der gemeente nl. de instandhoucling van 
gemeentelijk terrein, en tevens de openbare 
orde en zedelijkheid. - De grief, dat de ge
meentelijke wetgever zou zjjn getreden in 
hetgeen van algemeen rijksbelang is, moet 
afstuiten op de artt. 150 en 153 Gemeentewet. 

27 Oct. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente

wet art. 135.) - Uit de telastlegging, zooals 
deze is bewezen verklaard, volgt dat gerequi
reerde zich heeft bevonden in een localiteit, 
als bedoeld in art. 68a der verordening ( d. i. 
de voor het publiek . toegankeljjke localiteit 
waarvoor vergunning of verlof is verleend 
Red.) op een tijd, dat deze niet geopend 
mocht zijn. De bepalingen van art . 68 a-d 
hangen geenszins zoodanig samen, dat mocht 
Mn dier bepalingen verbindende kracht mis
sen, de overige geen zelfstandige reden van 
bestaan zouden hebben. Derhalve hebben 
Rb. en Kantonrechter - ook al zouden de 

bepalingen van art. 68b en laatste lid. (be
treffende localiteiten welke met die sub a 
genoemd ·binnenshuis gemeenschap hebben) 
de bevoegdheid in art. 135 der Gemeentewet 
aan den gemeenteraad toegekend overschrij 
den - (hetgeen volgens den Proc.-Gen. niet 
het geval is)-ten onrecbte den gereq11ireerde 
van rechtsvervolging ontslagen. 

27 Oct. bladz. H90 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 

114bis.) - De bepaling in eene verordening 
op het grondbedrijf, volgens welke de ge
meenteraad de waarde der in het bedrijf ge
brachte eigendommen vaststelt, is niet een 
bepaling, welke regelen stelt, afwijkend van 
die, gesteld in de artt. 113 en 114 der ge
meentewet, en is dus niet ingevolge art. 
114bis onderworpen aan de goedkeuring van 
Geel. Staten. 29 Oct. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente
wet artt . 71, 113, 222.) - Hof: De bepa
lingen der Gemeentewet brengen niet mede 
dat door vermelding in een gemeente-reke
iling, dat een schuldenaar der gemeente zijn 
schuld aan haar heeft voldaan, gevolgd door 
goedkeuring dier rekening (aangevoerd was 
dat de tbans van ged. opgevordertle gelden 
door den Ontvanger als ontvangen waren 
verantwoord Red.), die scbuldenaar jegens 
haar is gekweten, ook wanneer blijkt dat die 
voldoening inderdaacl niet heeft plaats ge
vonden. - Hooge Raad : Het, eerste cassatie
middel richt zich niet tegen dien grond, doch 
tegen een overweging, waarop 's Hofs be
slissing niet berust, zoodat het niet tot cas
satie kan leiden. - Hof : De grond voor de 
schuldplichtigheid van den oorspr. gedaagde 
is gelegen in het feit, dat hij als gemeente
ambtenaar voor de gemeente bestemde gelden 
in ontvangst heeft genomen en niet aan haar 
heeft afgedragen. ~ Hooge Raad : De grief 
dat, in het bestreden arrest cle gron.-1. van 
eischers schuldplichtigheid niet is aa.ngegeven, 
is onjuist. Het Hof was niet gehonden daar
voor nog wetsbepalingen aan te voeren~ -
Hof : De artt. 113 vlg. Gemeentewet stellen 
art. 71 dier wet niet ter zijde. Ook al zoude 
de oorspr. gedaagde de gelden hebben ont
vangen onder persoonlijke verantwoordelijk
beid van den ontvanger, dan was toch de 
burgemeester, nu ged. di .• gelden niet aan 
den ontvanger heeft afgedragen, in zijn hoe
danigheid aangewezen om den eisch tot vol
doening daarvan in te stellen.-Hoo&e Raad: 
Jn de desbetreffende middelen worctt thans 
een geheel antler verweer gevoerd, nl. dat, 
aangezien betR.Jing aan een gemeente rechts
geldig slechts kan geschieden aan den ont
vanger of aan een sub-ontvanger, een be
taling ten behoeve van een gemeente aA-n 
anderen gedaan rechtens geen beteekenis 
heeft. Deze nieuwe rechtsgrond kan in cas
satie echter niet worden onclerzocht, nu niet 
over schending van art. 48 Rv. is geklaagd. 

30 Oct. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 194b.) 

- Ged. Staten hebben terecht goedkeuring 
onthouden aan een raadsbesluit tot het ver
leenen van garantie voor een door eene ver
eeniging tot aanleg van een ijsbaan te sluiten 
geldleening uit overweging dat de bedoelde 
garantie meer risico op de gemeente legt clan 
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zij redelijkerwijze ter wille van de stichting 
van een ijs<'lub op zich beh.oort te nemen. 

5 N°'·· 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 194a .) 

- H et is in het algemeen in het geldelijk be- I 

lang der gemeente teach.ten, dat in eea raads
besluit tot het aangaan van eene geldleening 
naam en woonplaats van den geldschieter 
wot·den opgenomen, om het plegen van fraude 
te voorkomen. Slechts bijzondere omstandig
heden, die in casu niet aanwezig zijn, wet
ti!i;en afwijking van dezen regel. 11 Nov. 

- Wet, houdende bijzondere voorziening met 
betrekking tot de in 1931 te houden a lge-
1neene verkiez ingen van de leden der ge1neen• 
teraden en van de door die raden te verkiezen 
wethouders. S. 442. 29 Nov. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 194h.) 
- Waar niet is gebleken van een deugde-
lijken ~road, welke het voeren van het onder
werpehjke rechtsgeding zoude kunnen recht
vaardigen en, mede op grond van het inae. 
wonnen rechtskundig advies, moet worden 
aangenomen dat het. voorgenomen rechtsge
ding geen redelijke kans vanslagen biedt, heb
ben Ged. Staten terecht, goedkeuring van het 
des betreffend raads besluit onthouden. 29 Nov. 

- K oninklijk besluit . (Gemeentewet Art. 
114bis jo. a rt . 221.) - Een regeling van de 
decharge van den boekhouder van een ge
meent,ebedrijf, welke de voorloopig vastge
stelde bedrij fsreking aan dien functionaris 
tot decharge doet strekken zoodra deze is 
aevolgd door vaststelling van de gemeente
~ekening, is niet in overeenstemming met de 
wet. 3 Dec. 

- Koninklijk besluit. (Grondwet Art. 70 : Ge
meentewet Art. 121). - Nu door een der bij 
een gemeenschappelijke regeling tot onder
houd van een weg betrokken gemeenten aan
nemelij k is gemaakt dat eene redelijke voor
ziening in het beheer en onderhou.d van een 
<Tedeelte van dien weg slechts op een bepaalde 
~vijze kan worden getroffen en daardoor ook 
de belanoen der anrlere gemeenten worden 
oediend, behoort de thans geldende regeling 
te worden gewijzigd in voege als door de 
Kroon wordt aangegeven. 8 Dec. 

- Koninklijk besluit (Gemeentewet Art. 209.) 
- Waar de voorziening tegen het besluit 
van Geel. Staten tot niet-goedkeuring der 
cremeentebegrooting tijdig bij de Kroon is 
:;evraaod, verzet geen wetsbepaling noch 
~enig ;echtsbeginsel er zich t,egen om de 
gronden, waarop het beroep steunt, ook na 
het verstrijken van den beroepstermjjn aan 
te geven of aan te vullen, mits uiterlijk ter 
openbare vergadering van de Afd. van den 
Raad v . State voor de Geschillen van Bestuur, 
en mits de aanvulling · zich beperkt tot de 
punten, waaromtrent beroep .loopt. - Nu de 
be1.0ldiging van de gemeentewerklieden niet 
te laag is t e achten, terwij l de kosten aan 
levensonderhoud eer een dalende clan een 
stijgende lij n vertoonen en het hier betreft 
een belangrijke vaste jaarlijksche uitgave 
(loonsverhooging), bestaat tegen zoodanige 
uitgave, althans bij de tegenwoordige terug
loopende conjunctuur, uit een oogpunt van 
richting financieel beleid bezwaar. Geel . Staten 
hebben derhalve terecht goedkeuring aan de 
begrooting onthouden. 13 Dec. 

- K oninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 207.) 
- De vraag of de Raad terecht de wedde 
van een gemeentegeneesheer heeft verlaagd 
behoort langs den weg van art. 34 der Armen
wet beantwoording te vinden en niet ter ge
legenheicl. van de begrooting. Geel. Staten 
hebben derhalve ten onrechte op grond ,an 
bezwaren tegen bedoelde verlaging goed
keuring aan de begrooting onthouden. 

15 Dec. 
- Koninklijk besluit . (Gemeentewet Art. 194a . ) 

- Tegen een besluit van Geel. Staten tot 
onthouding van goedkeuriug aan een raads
besluit, waarbij een bouwcrediet is verleend, 
staat geen beroep op de Kroon open. Be
paaldel(jk kan dit recht van beroep niet wor
den ontleend aan n.rt. 200 j0 • art . 194a, aan
gezieu laatstgemeld wetsvoorschrift met het 
aangaan van geldleeningen kennelijk alleeu 
bedoelt het in teen opnemen van geld ten 
laste van de gemeente. 17 Dec. 

- Koninklijk besluit . (Gemeentewet Art . 213.) 
- Den Raad kan het recht niet worden oat-
zegd om met gebruikmaking van wettige 
middelen zijne hezwaren tegen eene vereeni
ging van zij ne gemeente met eene andere aan 
de daarbij betrokken autoriteiten kenbaar 
te maken, noch om zich van deskundige zijde 
omtrent de daarbij aan te voeren argumenten 
te doen voorlichteu. De vraag, of het inwinnen 
van zoodanig advies in het belang der ge
meente is, staat a llereerst t er beantwoording 
aan den Raad. Aangezien uit een oogpunt 
van financieel beleid tegeu den onderwerpe
lijken post geen bezwaar kan worden 6emaakt, 
ter wijl ook niet is gebleken van zeer dringende 
redeneu, welke het onthouden van goed
keuring aan de desbetreffende begrootings
wijziging zouden rechtvaardigen, is deze goed
kenring ten onrechte onthouden. 23 Dec. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 207.) 
- H oewel de vraag of voor een ambtenaar 
ter secretarie eene voldoende bezoldiging is 
uitgetrokken betreft de huishouding der ge
meente, waaromtrent het- oordeel a'.lereerst 
staat aan den gemeenternad, hebben Geel. 
Staten toch terecht goedkeuring onthoudeu 
aau de begrooting op gronrl dat eene bezol
diging van f 400 van den tweeden ambtenaar, 
die eene vrijwel volledi!:(e dagt-aak aan zijn 
arbeid voor de gemeente. heeft, ten eenen
male onvoldoende is te achten. Een beroep 
op een toelage van den burgemeester-secre
taris gaat niet op, aangezien zulk een toelage 
zeer ongewenscht is, daar arbeid voor de 
~emeente niet door den burgemeester-secre
taris persoonlijk, maar door de gemeente be
hoort te wr>rden betaald. 23 Dec. 

Zie ook: Armwezen. 
Financieele t•P-rhouding. 
Genieentebelastingen. 
Hinderwet. 
I nkomstenbelasting . 
KortingsverordeninJ. 
Onderwijs (Lager). 

,, ,, Sterke drank. 
,, ,, Volkshuisvesting. 

Gemeentegrenzen. Wet tot wijzigi.ng van de 
grenzen tusschen de gemeenten Beugen en 
Rijkevoort en Wanroij. S. 117. 28 Maart. 

Gemeenteverordeningen. Zie Gem'!.entebelasting. 
- Zie GemeentPbe.sturen. 
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Geneeskundlg Staatstoezicht. Besluit tot be
paling van <).en dag, waarop de W!3t van 2 
Juli 1928, S. 222, houdende nadere voor
schriften ten aanzien van de uitoefening der 
geneeskunst, in werking treedt. 

S. 267. 16 Juni. 
-,-- Zie ook. : Tractaten. 
Giro. Zie Posterijen en -. 
Grenzen. Zie Gemeentegrenzen. 
- Zie ook : Tractaten. 
Haring. Besluit tot nadere wijziging van het 

Reglement yoqr de Nederlandsche Haring
. controle (St;bl. 192R µ 0 • 83). S. 280. 18 Juli. 

Havens. Zie Scheepvaart. 
Hinderwet. Bes!uit, houdende de aanwijzing 

van kazernes als plaatsen waar munitie kan 
worden opgelegd. S. 27. 24 Jan. 

--,- Koninklijk besluit. (Hinderwet Art, 4. ) -
De enkele omstandigheid dat in een veror
dening krachtens art. 4, sub 2°. niet met 
zooveel woorden tot uitdrukking is gebracht, 
dat zij is vastgesteld in het belang der open
bare orde, veiligheid of gezondheid, levert 
·geen voldoenden grond op om aan te nemen, 

. dat deze motieven niet aan de verordening 
ten grondslag zouden hebben gelegen. - Een 
beslissing van B. en W. omtrent het, al dan 
niet gebruik maken van de hun bij de ver
ordening toegekende bevoegdheid om ont
heffing van het gestelde verbod te verleenen, 
kan in beroep niet aan beoordeeling worden 

. onderworpen. 1 Febr. 
- Koninklijk bes!uit. (Hinderwet Art. 4.) -

Al heeft de Raad bij verordening krachtens 
art. 4 lid 1 sub 3° verboden eene inrichting, 
bestemd tot binvaring of verwerking van dier
lijken afval op te richten, en als zoodanige 
inrichting aangewezen het openbaar slacht
huis, zoo is toch, nu in dat openbaar slacht
huis eene inrichting om beenderen te malen 
niet aanwezig is, de verordening, voorzoover 
,daarbij het ~prichten van eene beenderen
malerij is verboden, in strijd met art. 4 lid 1 
sub 3° der wet, en kan derhalve. bedoelde 
verordening niet in den weg staan aan het 
verleenen der gevraagde vergunning. 5 April. 

- Koninklijk besluit. (Hinderwet Art. 2 X.) -
Nu vergunning is gevraagd voor de oprichting 
van eene jnrichting voor het prepareeren van 
dieren en bontvellen, terwijl door B. en W. 
vergunning is verleend tot het oprichten van 
eene inrichting tot het prepareeren en drogen 
van huiden en vellen, kan het besluit niet 

'. worden gehandhaa{d, daar de laatstgenoemde 
omschrijving eene verdere strekking h_eeft 

· dan hetgt'len is aangevraagd en, in strijd met 
de bedoeling van de aanvrage, mede een 
huidenz3uterij zou omvatten. 9 April. 
Arrest van den Hoogen Raad. - Onder een 

. inrichting, bedoeld in art. 2, IV, Hiuderwet 
is slechts te verstaan een inrichting, in hoofd
zaak dienende om de daar genoemde stoffen 
te bewaren. - Hieruit volgt, dat een benzine
tankwagentje, waarin we! tijdelijk benzine 
aanwezig is, doch enkel voor dadelijke af
levering aan de verbruikers, geen inrichting 
is in den zin van art. 2, IV, Hinderwet. -
Ook uit de artt. 5, 6 en 10 der wet .volgt, dat 
de wet niet geldt voor benzinetankwagentjes, 

, welke niet aan eene bepaalde plaat,s zij:n ge
. . bonden en waarbij naleving der boven-

genoemde artikelen is uitgesloten. 5 Mei. 
- Wet, houdende wettelijke voorziening in 

verband met het door den brand van het 
raadhuis der gemeente Leiden op 12 Februari 
1929 verloren gaan van de op dien datum aan-

. wezige minuten. van krachtens de Hinderwet 
en krachtens de v66r het in werking treden 
dier wet geldende K. B. verleende vergun
ningen. S. 333. 18 Juli. 

- Besluit tot vernietiging van de krachtens 
artikel 4, onder 2°., der Hinderwet door den 
Raad der gemeente Gorinchem in zijn ver
gadering van 12 Juli 1928 vastgestelde ver-

r· . ordening. . S. 28/'i. 18 Juli . 
- Koninklijk besluit. (Hinderwet Art. 4 j0 • 

art. 153 Ge~eentewet). - Een verordening 
krachtens art. 4 2° der Hinderwet, die tegen
gevolge heeft dat e-ene bestaande particuliere 

. slagerij, welker bedrijfsuitoefening ten voile 
beantwoord aan de bepalingen der wet, ge
dwongen wordt gebruik te maken van een 
slachthui.s, dqor vakgenooten opgericht in 
hun eigen particulier belang, en die zoodoende 
de concurrentie door even goed $eoutilleerde 

. slagerijen. verhindert, is in str1jd met het 
algemeen belang. 18 Juli . 

- Koninklijk. l;>esluit. (Hinderwet Art. 9.) -
Appellant, huurder en gebruiker van een 
bakkerij, waarvoor een hinderwetsvergunning 
is verleend, is voor de toepassing der Hinder
wet a ls rechtverkrijgende van den oorspron-

. kelijken concessionaris aan te merken. 1 Nov. 
- Koninklijk besluit. (Hinderwet Art. 12.) -

Een voorwaarde, aan een hinderwetsver
gunning verbimden, die de strekking heeft 
ontsiering van de omgeving te voorkomen, 
vindt geen _steun in de Hinderwet. - De 
voorwaarde in eene vergunning tot het op
richten van een ondergrondsche benzine
bewaarplaats met aftapinrichting luidend : 
,,dat de . geheele i)].richting zal worden ge
maakt en gebruikt overeenkomstig de des
betreffende voorschriften gesteld in de bij
lagen 1 a en II a van het rapport der Benzine
Commissie 1923, met uitzondering der be
palingen genoemd in sub I a tot en met d" -
verschaft geen genoegzame zekerheid ten 
aanzien van hetgeen de concessionaresse 
heeft te doen of na te laten. 7 Nov. 

- Circulaire van den Minister van Arbeid 
Handel en Nijverheid aan Heeren Ged. Staten 

. van de provincien, betreffende toepassing 
Hinderwet. 27 Nov. 

- Koninklijk besl.uit. (Hinderwet Art. 2 IV.) 
Een installatie voor centrale verwarming 
met een automatisch met olie gestookten 
ketel en _een electromotor van ¼ P.K. be
nevens eeµe inrichting tot het bergen en ver
werken van de daarvoor benoodigde stook
olie is niet eene inrichting als bedoeld in art. 2 

. der Hindenyet; met name is zij niet eene in

. rich ting _tot b_ew~ring van vluchtige producten 
aangezien de stookolie, welke gebezigd wordt 

. voor centrale verwarming, een destillatie

. product js vai;i. ruwe petroleum, dat feitelijk 
geen vluchtige bestan<).deelen bevat. 6 Dec. 

Hypotheken. Zie : Kadaster, hypothelcen en 
scheepsbewij~en .. 

Iepenziekte. ?:ie: Boschu:ezen. . 
Ind.iii. (Nederlandsch-) Besluit tot wijziging 
. en aanvulling -va)l hE,t K. B. van 21 Februari 
. 1923, S, 47, aangevulq bij ~- B.- v~~ 8 Sep-
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· temher 1923, S. 428, houdende aanwijzing, 
overeenkomstig artikel 133, vijfde lid, der 
hooger-onderwij swet, van het einddiploma 
der Westersch-klassieke afdeeling (Afdeeling 

· A II) van de Algemeene Middelbare School 
te Bandoeng. S. 139. 11 April. 

- Wet, houdende machtiging tot het sluiten 
van een overeenkomst, als bedoeld in arti
kel 5a der Indische Mijnwet met de t e 
's .Gravenhage gevestigde N. V. De Bataaf
sche Petroleum Maatschappij", betreffende 
de opsporing en ontginning van aardolie. 
enz. in een terrein in het gouvernement der 
Molukken . S. 260. 14 Juni. 

~ Wet, houdende verhooging van bet krediet
bedrag, dat benoodigd zal zijn voor de voor

. ziening in de behoefte aan kasgeld voor den 
Indischen dienst hier te lande gedurende het 
jaar 1930. S. 321. 18 Juli. 

~ Wet, betreffende het aangaan van eene geld
!eening ten laste van Nederlandsch-Indie. 

S. 415. 30 Oct. 
- Wet, houdende nadere wijziging en aanvul

ling van de J avasche Bankwet 1922. 
S. 421. 13 Nov. 

- Wet, houdende machtiging tot bet aangaan 
van een overeenkomst met ,,N.V. Koninklijke 
Paketvaart Maatschappij ", gevestigd t e 
Amsterdam, betreffende het on<lerhouden van 
scheepvaartverbindingen in Nederlandsch
Indie gedurende de jaren 1931 tot en met 
1945. S. 491. 23 Dec. 

- Wet , houdende tijdelijke heffing van op 
. centen op de invoerrechten in Nederlandsch-

Indie. S. 516. 31 Dec. 
- Wet, boudende wijziging van de in artikel 2 

der wet va,n 24 April 1929 (Ned. Stbl. n°. 194. 
· Indisch Stbl. n°. 285) (wijziging Indische 
· Staatsregeling) vervatte bepaling omtrent 

het tjjdstip van inwerkingtreding van § 2 
· van artikel 1 dier wet. S. 519. 31 Dec. 

- Zie ook : Begrootingen en Rekeningen. 
· ,, ,, Pensioenen en W achtgelden. 

,, ,, Po8te,·ijen en Giro. 
Inkomstenbelasting (Rijks- en Verdedigings

belasting II ). Wet houdende afschaffing 
van de Verdedigingsbelasting II en van de 
opcenten op den suikeraccij ns; heffing van 

• opcenten op de inkomstenbelasting ten be
hoeve van het Leeningfonds 1914 en wijziging 
van het tarief dier belastirrg en van het tarief 
van invoerrechten . S. 21. 24 J an . 

- Besluit, houdende beschikking op het be
zwaar, ingebracbt door J . I. Leutscher te 
Den Helder, tegen de gemeente, waar hij 
over het belastingjaar 1926/27 in de Rijks
inkomstenbelasting is aangeslagen. 

S. 54. 27 Fehr. 
- Wet, houdende nadere wette!ijke voor

ziening in verband met het in werking treden 
· van de wet van 15 Juli 1929, S. 388, en hou 

dende wijziging van die wet . S. 245. 14 Juni. 
- Wet-, houdende wijziging van artikel 106 

van de Wet op de Inkomstenbelasting 1914. 
S. 309. 18 Juli. 

- Zie ook: Trar!aten. 
Invallditeits- en Ouderdomsverzekering. Be

sluit tot wjjziging van het K. B. van 13 Maart 
1919, S. 107, tot uitvoering van, artikel 243 
der Invaliditeitswet, zooals dat besluit laatste
lijk is gewijzigd bij K. B . van 15 December 
1927 (Stbl. n°. 386). S. 2. 3 Jan. 

- Besluit ter uitvoering van artikel 193 der 
Invaliditeitswet. S. 14. 13 Jan. 

- Besluit tot wijziging va.n het K. B. .an IS 
J anuari 1921, S. 32, t er uitvoering va.n artikel 
12 der Ouderdomswet 1919, zooa.ls da.t be
sluit is gewijzigd bij dat van 15 Mei 1923 
(Stbl. n°. 206). S. 36. 31 Jan. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
17 September 1921, S. 1066, tot vaststelling 
van eene regelini;, houdende premiebetaling 
over meer dan een termijn, waarover loon 
in geld wordt uitbetaald, zooals dat besluit 
laatstelijk is gewijzigd bij K. B. van 25 Janu
ari 1929 (Stbl. n°. 12). S. 39. 1 Fehr. 

- Besluit t ot bepaling van den dag, waarop 
de artikelen V, VI, IX en XIIIbis van de wet 
van 24 Juni 1929, S. 330, houdende wijziging 
der Ouderdomswet 1919, in werking zullen 
treden. S. 55. 28 F ehr. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
17 April 1923, S. 146, laatstelijk gewijzigd 
bij K. B. van 24 Februari 1927, S. 43, tot 
vaststelling van een algemeenen maatregeI 
van bestuur, als bedoeld bjj de artikelen 5, 
18, tweede lid, 20, tweede lid, 21, vierde lid, 
22, tweede lid, 23, vierde lid der Ouderdoms
wet 1919 en tot vaststelling van een alge
meenen maatregel van bestuur als bedoeld 
in artikel XX van de wet van 19 Mei 1922, 
S. 352, zooals dat luidt volgens den tekst, 
bekendgemaakt bjj K. B. van 28 December 
1926, S. 449 en daarna gewijzigd is bij K. B. 
van 24 Februari 1927, S. 43, en tot vaststel
ling van een algemeenen maatregel va.n be
stuur, als bedoeld in de artikelen 10, vierde 
lid, 18, eer-ste lid, en XIIIbis van de wet va.n 
24 Juni 1929 (Stbl. n°. 330). 

S. 56. 28 Fehr. 
- Besluit tot wijziging van het K. B. van 21 

November 1919, S. 761, houdende aanwijzing 
van de loonklassen, wa.artoe de verschillende 
groepen van arbeiders voor de t oepassing 
der Invaliditeitswet behooren. 

S. 146. 24 April. 
- Besluit tot het vaststellen van eene regeling 

voor de toekenning va.n belooningen wegens 
het afsluiten van verzekeringen en het innen 
van premien aan de agenten der vrjjwillige 
ouderdomsverzekering. S. 204. 19 Mei. 

- Besluit tot wijziging van .bet K. B. van lS 
April 1921, S. 678, tot vaststelling van de 
regelen nopens de verdeeling der in artikel 19, 
eerste lid, der Wet op de Rijksverzekerings
bank, S. 1920, n°. 780, bedoelde kosten, 
zooals dat besluit laatst elijk is gewijzigd bij 
K. B. van 21 Juli 1928 (Stbl. n°. 304). 

S. 208. 20 Mei. 
- Wet, betreffende sa.menloop vrjj willige 

ouderdomsverzekering en verplicbte ver
zekering krachtens de Invaliditeitswet. 

S. 330. 18 Juli. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit va.n 21 ovember 1929, S. 761, hou
dende aanwijzing van de loonklassen , waartoe 
de verschillende groepen van arbeiders voor 
de toepassing van de Invaliditeitswet be
hooren, zooals dat besluit is gewij zigd bij 
Koninklijk besluit van 24 April 1930 (Stbl. 
n °. 146). S. 475. 15 Dec. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (I nval.wet 
art. 41.) - Het Hof heeft a.an het begrip 
,, benoodigde wiskundige reserve" een ver-
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keerde beteekenis toegekend door daaronder 
ook het .aanvangstekort - in plaats van uit
sluitend het reserveaccres - te doen vallen. 
- Terecht heeft de Rechtb. beslist, dat art. 
13 K. B. 28 November 1919, S 791, als zijnde 
in str.ijd met de bepalingen der Invaliditeits
wet, ten deze niet verbindend is. 19 Dec. 

Jachtwet. Besluit ter uitvoering van artikel 1 
derde lid, der Jachtwet 1923. S. 31. 30 Jan. 

- Circulaire van den Minister van J·ustitie aan 
Heeren Commissarissen der Koningin in de 
Provincien, betreffende dooden van schade
lijk gedierte door jachtaktehouders. 31 Jan. 

Kadaster en Hypotheken. Besluit, houdende 
wijziging van het K. B. van 30 Juli 1878, 
S. 104, zooals dat nader is gewjjzigd, betref
fende regeling der hypothecaire boekhouding. 

. S. 356 1 Aug. 
Kanalen. Zie Scheepvaart. 
Kapok. Zie Warenwet. 
Kiesrecht. Rondschrijven van den Minister 

van Binnenlandsche Zaken en Landhouw aan 
Heeren Commissarissen der Koningin in de 
provincien, betreffende uitvoering Kieswet. 
Gewetensbezwaren. 10 Jan. 

- Besluit tot wijziging van het model XI, be
hoorende bij het K. B. van 12 December 
1917, S. 692, sedert gewijzigd, tot uitvoering 
van artikelen der Kieswet, der Provinciale 
wet en der Gemeentewet. S. 11. 11 Jan. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
27 Mei 1929, S. 265, tot aanwijzing van de 
vrijstellingen, bedoeld in artikel 55 der Kies
wet. S. 363. 13 Aug. 

Koffle. Zie Warenwet. 
Koophandel. (Wetboek van) Wet, houdende 

nieuwe wetteljjke regeling van de arbeids
overeenkomst van kapitein en schepelingen. 

S. 204. 14 Juni. 
Kortingsverordening. Arrest van den Hoogen 

Raad. (L.O.-wet 1920 art. 30; Grondwet 
art. 151.) - Het Kortingsbesluit van 21 Juli 
1915 is in strijd met art. 30 der Lager Onder
wijswet 1920 en daarom, althans voorzooveel 
betreft ondenyjjzers bjj het lager onderwijs, 
onverbindend. - De H. R., rechtdoende ten 
principale veroordeelt de gemeente Amster
dam tot betaling van het gekorte bedrag. -
Anders Adv.-Gen. met betoog: dat het Hof 
op juiste gronden heeft beslist dat het Besluit 
we! verbindend is; dat echter, ware het an
ders, zich het geval zou voordoen dat door 
een ]atere wet zou zijn voorzien in het onder
werp der Amsterdamsche Verord. van 1915; 
dat in het cassatiemiddel evenwel art. 151 
Gemeentewet niet is aangehaald. - Adv.
Gen. bovendien: Het Kortingsbesluit re~elt 
pu bliekrechtelijke, geen privaatrechtehjke 
verhoudingen. Art. 151 Grondwet is dus niet 
geschonden 3 Jan. 

Krankzinnigen en Idioten. Bes1uit tot nadere 
wijziging van het K. B. van 2 December 
1918, S. 771, houdende reorganisatie van het 
Provinciaal Ziekenhuis nabij Santpoort. 

· S. 42. 12 Febr. 
- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 

van 23 Juni 1917, S. 476, houdende reoi-gani
satie van het .idiotengesticht ,,Lozenoord' te 
Ermelo. S. 59. 4 Maart. 

- Besluit, houdende nadere wijzjging-van het 

K. B. van 5 Augustus 1888, S. 114, tot be
paling van het maximum der verpleegden en 
het minimum der geneeskundigen in het 
krankzinnigengesticht ,,Voorburg", te Vught. 

S. 78. 14 Maart. 
- Besluit tot wijziging van het . K. B. van 

26 Januari 1927, S. 17A, waarbij 1°. aan de 
Vereeniging tot Christelijke Verzorging van 
Krankzinnigen in N ederland, gevestigd te 
Utrecht, vergunning wordt ve:rleend om van 
de Stichting ,,Vogelzang", welke in de ge
meenten Bennebroek, Bloemendaal en Hille
gom zal worden tot stand gebracht, vier 
paviljoenen in te richten tot een gesticht voor 
krankzinnigen en 2°. van die stichting de 
beide observatiepaviljoenen worden aange
wezen als eene inrichting, die niet als gesticht 
voor krankzinnigen wordt beschouwd, ook 
wanneer daarin meer dan twee krankzinnigen 
worden verpleegd. S. 114. 27 Maart. 

- Besluit houdende: - 1°. intrekking van het 
K. B. van 16 September 1895, S. 161, be
treffende het krankzinnigengesticht ,,Ende
geest" te Oegstgeest; - 2°. vergunning aan 
bet bestuur der gemeente Leiden, om de 
gebouwen van ,,Endegeest• te Oegstgeest, 
voor een gedeelte in te richten als krankzinni
gengesticht: - 3°. aanwijzing van twee 
paviljoenen gezamenlijk met den naam 
,,Voorgeest", behoorf'nde tot ,,Endegeest", 
als eene inrichting, welke niet als krank
zinnigengesticht wordt beschouwd, ook wan
neer daarin meer dan twee krankzinnigen 
worden verpleegd. S. 282. 18 Juli. 

- Besluit, houdende nadere wijziging van het 
K. B. van den 30sten December 1925, S. 547, 
waarbij aan de Vereeniging van Broeders
Penitenten, gevestigd in Huize Padua te 
Boeke!_ vergunning wordt verleend tot op
richting van een gesticht voor krankzinnigen 
in de gemeente Apeldoorn. S. 400. 11 Oct. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 2 December 1918, S. 771, houdende 
reorganisatie van het Provinciaal Ziekenhuis 
nabij Santpoort. S. 402. 11 Oct. 

- Bes!uit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 22 September 1915, S. 401, houdende 
reorganisatie van het krankzinnigengesticht 
,,Huize Padua" te Boeke!. S. 403. 11 Oct. 

- Besluit tot nadere vaststelling van model
registers voor de gestichten voor krank
zinnigen. S. 404. 13 Oct. 

- Besluit tot bepaling van het tijdstip -van 
inwerkingtreding van Artikel II der wet van 
31 Mei 1929, S. 275, houdende wijziging der 
wet tot regeling van het Staatstoezicht op 
krankzinnigen en aanvulling van artikel 39 
der Armenwet. S. 408. 22 Oct. 

- Besluit, houdende reorganisatie van de 
,,Sint Willibrordus Stichting'' te Heiloo. 

S. 412. 27 Oct. 
- Besluit, houdende aanwijzing van de Kliniek 

,,Ockenburgh", te s-Gravenhage, staande 
onder bestuur van ,,het Centraal bestuur der 
Vereeniging tot Christelijke verzorging van 
krankzinnigen in Neder!and!', als eene in
richting, die niet als gesticht voor krank
zinnigen wordt beschouwd, ook wanneer 
daarin meer dan twee krankzinnigen worden 
verpleegd. S. 473. 15 Dec. 

- Besluit tot nadere WIJZiging van het Ko
ninklijk Besluit van 25 Juni 1917, S. 476, 
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. houdende reorganisatie van het idioten
gesticht ,,Lozenoord" t e Ermelo. 

S. 512. 29 Dec. 
..,... Zie ook: Armwezen. 
Landbouw. Besluit tot uitvoer ing van artikel 

7 der Landbouwuitvoerwet 1929 (wet van 
31 Mei 1929, houdende voorschriften be
treffende het waarborgen van bepaalde eigen
schappen of hoedanigheid van uitgevoerde 
voortbrengselen van het landbouw-, tuin
bouw-, veeteelt- en zuivelbedrijf (Stbl. n°. 
277). S. 135. 5 April. 

- Besluit tot toepassing van art. 8 der Land
bouwuitvoerwet 1929, (wet van 31 Mei 1929, 
houdende voorschriften betreffende het waar
borgen van bepaalde eigenschappen o~ hoe
danigheid vll,n uitgevoerde voortbrengselen 
van het landbouw- , tuinbouw-, veeteelt - en 
zuivelbedrijf, S. 277) met betrekking tot uien. 

S. 137. 11 April. 
- Besluit tot toepassiog van artikel 11 de~ 
· Landbouwuitvoerwet 1929 (wet van 31 Mei 

1929, houdende voorschriften betreffende het 
waarborgen van bepaalde eigenschappen of 
hoedanigheid van uitgevoerdevoortbrengselen 
van het landbouw-, tuinbouw-, veeteelt- en 
zuivelbedrijf, S. 277) met betrekking tot uien. 

· S. 138. 11 April. 
- Besluit tot toepassing van artikel 8 der 

Landbouwuitvoerwet 1929 (wet van 31 Mei 
1929, houdende voorschriften betreffende het 
waarborgen van bepaalde eigenschappen of 
hoedanigbeid van uitgevoerde voJrtbreng
selen van het landbouw-, tuinbouw-, vee
teelt- en zuivelbedrijf, S. 277), met betrek
king tot kippen- en eendeneieren. 

S. 265. 16 Juni . 
- Besluit tot toepassing van artikel 11 der 

Landbomvuitvoerwet 1929 (wet van 31 Mei 
1929, houdende voorschriften betreffende 
het waarborgen van bepaalde eigenscbappen 
of boedanigheid van uitgevoerde voort
brengselen van bet landbouw-, tuinbouw-, 
veeteelt- en zuivelbedrijf, S. 277), met be
trekking tot den uitvoer van kippen- en 
eendeneieren. S. 266. 16 Juni. 

- Beslnit tot toepassing van artikel 8 · der 
Landbou,vuitvoerwet 1929 (wet van 31 Mei 

· 1929, houdende voorschriften betreffende het 
waarborgen van bepaalde eigenschappen of 
hoedanigheid van nitgevoerde v;oortbreng
selen van het landbouw-, tuinbouw-, veeteelt
en znivelbedrijf, S. 277. met betrekking tot 
melkproducten en tot gepasteuriseerde en 
gesteriliseerde melk en room. 

S. 281. 18 Juli. 
- Wet tot regeling van den uitvoer van uien. 
. S. 294. 18 Juli. 

- Besluit, houdende bevoegd verklaring van 
eene instelling om merken uit te reiken en 
aanmjzing van landen, waarheen uitvoer of 
aanbieding tot uitvoer verb'oden is; als be
doeld in art. 11 der Landbouwuitvoerwet 
1929 (wet van 31 Mei 1929, houdende voor
schriften betreffende het waarborgen van 
bepaalde eigenschappen of hoedanigheid van 
uitgevoerde voortbrengselen van het land
bouw-, t uinbouw-, veetealt- en zuivelbedrijf, 
Staatsblad n°. 277 ) en in artikel 1 · van den 
algemeenen maatregel van bestuur van 11 
April 1930 (Staatsblad n°. 137) tot toepas-

sing van artikel 8 van voornoemde wet, een 
en antler met betrekking tot uien. 

S. 385. 6 Sept. 
- Besluit tot va.ststelling van het t\jdstip van 

de inwerkingtreding van de K. B. van 11 
April 1930, houdende bepalingen tot toe
passing van artikel 8 en van artikel 11 der 
Landbouwuitvoerwet 1929 met betrekking 
tot uien (Staat sbladen nos. 137 en 138). 

S. 386. 8 Sept. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip van 

in werking treden van de K. B. van 16 Juni 
1930, .achtereenvolJrens tot toepassing van 
de artikelen 8 en ll~der Landbomvuitvoerwet 
1929 met betrekking tot den uitvoer van 
kippen- en eendeneieren (Staatsbladen nos. 
265 en 266). S. 387. 10 Sept. 

- Besluit tot wijziging van de regeling van den 
dienst der· Rijkslandbouwproefstations. · 

S. 401. 11 Oct. 
- Wet tot regeling van den uitvoer van melk

producten en van gepasteuriseerde en gesteri
liseerde melk en room. S. 482. 19 Dec. 

- Zie ook: Ongevallenverzekering. 
Leerplicht. Arrest van den Hoogen Raad. 
. (Leerplichtwet art. 3.) - De opvatting der 

Rechtb., dat de verplichting om voor een 
geregeld schoolbezoek· te zorgen eindigt, in
dien het kind, na zeven jaar leerling eener 
lagere schoo_\ te z(jn ge"'.eest, den dertiEm• 
jarigen leeft1Jd heeft bere1kt en op dat t1J d
stip- alle k!assen reeds doorloopen beeft, is 
onjuist. Het tijdstip, waarop de in art. 3, 
derde lid, der Leerplicbtwet voorkomende 
uitdrukking ,,doorloopen beeft" wijst, moet 
op dat van bet bereiken van den 13-jarigen 
leeftijd zijn gevolgd. 10 Febr. 

Levensverzekeringbedrijf. Besluit tot wijzi
ging van bet K. B. van 5 November 1923, 

· S. 507, tot uitvoering van artikel 15, lid 2, der 
Wet op het Levensverzekeringbedrijf 1922, 
(Stbl. n°. 716). S. 278. 3 Juli. 

Luchtvaart. Besluit, boudende bouwverbod 
in den zin der Luchtvaartwet ten aanzien 
van terreinstrooken, gelegen om en aangren
zende aan het luchtvaartterrein Schipbol. 

S. 339. 22 Juli. 
- Wet tot nadere bevordering van het onder

houden van luchtdiensten tusscben Neder
land eenerzijds en Nederlandscb-Indie en 
bet buitenland anderzijds door de Koninklijke 
Lucbtvaart l\faatscbappij voor Nederland en 
Kolonien. S. 341. 31 Juli. 

- Zie ook : Tractaten. 
Melk. Zie Landbouw. 

,, Warenwet. 
Militaire Zaken. Besluit, houdende de aan

wijzing van kazernes als plaatsen waar muni
tie kan worden opgelegd. S. 27. 24 Jan. 

- Besluit, houdende vaststelling van het 
contingent tot gewoon dienstplicbtige be
stemde ingeschrevenen der lichting 1931. 

S. 205. 19 Mei. 
- Besluit t ot wijz-iging van Ons besluit van 

23 Maart 1925, S. 105, gewijzigd bij Onze 
besluiten van 23 Juni 1925, S. 271, en 8 Octo
ber 1928, . 394, boudende voorloop_ige voor
zien.ingen omtrent het georganiseerel overleg 
voor het militaire personeel der zeemacht. 

S. 384. 4 Sept. 
Monumenten. Zie: Gemeentebestuur, 
Motor- en Rijwielwet. Arrest van den Hoogen 
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Raad. (Mot.- en Rijw.wet art. 2; Mot-. en 
Rijw.regl. artt. 1 en 5.) - Art. 2 l\fot.- en 
Rijw.wet bepaalt wel, dat op de bij Algem. 
Maatr. v. Bestuur te stellen regelen Ged. 
Staten der ptovincien moeten worden gehoord, 
<loch dit artikel schrijft niet voor, dat aan 
het hoofd van den uit te vaardigen maatregel 
van dat hooren zal worden melding gemaakt. 
Uit het niet-vermelden van het hooren der 
Ged. Staten mag derhalve niet worden af
geleid datdithoorenisachterwegegebleven, 
daargelaten of dit verzuim, ware het inder
daad begaan, de onverbindbaarheid v. d. 
overigens volgens de wettelijke eischen tot
standgekomen Algem. Maatr. van Bestuur 
tengevolge zou hebben. Nu het tegendeel 
niet blijkt, moet het er veeleer voor worden 
gehouden, dat Ged. Staten zijn gehoord. -
Art. 5 Mot.- en Rijw.regl. gebiedt den be
stuurder v. e. motorrijtuig, berijdende een 
weg, die zich met andere wegen vereenigt, 
indien bij ~elijktijdig . met den bestuurder 
v . e. motorrijtuig, die een dier andere wegen 
berijdt, het vereenigingspunt der wegen 
nadert, onvoorwaardelijk, zoo hij <lien antler 
aan zijn rechterhand heeft, voor dezeu den 
doorgang vrij te laten. Alzoo is het onver
schillig of die antler zich in overtreding 
bevindt (den linkerkant van zijn weg berijdt). 
- De dagv. laat geenszins de mogelijkheid 
open, dat requirant op andere wijze dan door 
stilhouden of langzamer rijden den doorgang 
zou hebben vrijgelaten. - De stelling, - als 
zou art. 5 niet toepasselijk zijn, daar de baan 
welke de aangeredene had behooren te volgen 
de voor verdachte rechterzijde van den weg, 
welke deze aangaf te willen berijden, niet 
kruiste, - is ongegrond, vermits de ver
plichting den doorgang vrij te laten voor 
dengene, die men a.an zijn rechterhand heeft, 
ook geldt, zoo die antler de hem rechtens voor
geschreven baan niet volgt. - Al mocht 
requirant in de meening hebben verkeerd, 
dat W., die links hield, wel naar rechts zou 
uitwijken, dit neemt de verplichting niet weg 
om stil te houden, toen W. niet uitweek. 
Overmacht is niet aanwezig. 24 Febr. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Mot.- en 
Rijw.regl. art 16.) - Het eerstelid van art. 16 
Motor- en Rijw.regl. is in dienzin te verstaan, 
dat de woorden ,,aan de linkerachterzijde'' 
een beteekenis hebben, die zich aansluit aan 
de voorafgaande : ,, ter weerszijden van bet 
rijtuig", welke kenlijk doelen op het uiteinde 
van het rijtuig. Deze opvatting i~ in over
eenstemming met de strekking der bepaling 
om de veiligheid van het verkeer te verzeke
ren, vermits alsdan het roode achterlicht 
tevens voor hen, die bij inhalen links voorbij 
,villen rijden, aangeeft, waar zich de uiterste 
linkerzijde van het rijtuig bevindt. Derhalve 
kon de Kantonreenter beslissen, dat de lan
taarn, die zich aan de achterzjjde v. h. rijtuig 
bevond, <loch 8 a 10 cm van het midden der 
achterzijde verwijderd was en 52 cm var. den 
linkerkant der ochterzijde, niet aan de linker
achterzijde geplaatst was. 28 April. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Mot.- en 
Rijw.regl. art. 68.) -Art. 681\fot.- en Rijw.
regl. bepaalt in zijn tweede lid duidelijk, dat 
in het bijzondere geval dat een rijwielpad 
met een weg gemeen ligt de bestuurder v. e. 

rijwiel bij in het inhalen v. e. andere wielrijder 
op zulk een pad, dat voor den bestuurder 
links van den weg is gelegen, verplicht is 

• · 11aar rechts uit te wijken en dat de ingehaald 
wordende bestuurder niet verplicht is uit te 
wijken. Er bestaat geen grond voor de mee
ning, dat dit tweede lid enkel toepassing zou 
mogen vinden, wanneer het passeeren op het 
rijwielpad is uitgesloten. 19 Mei. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Mot.- en 
Rijw. wet art. 7.) - Uit de omstandigheid dat 
art. 7 Mot.- en Rijw.wet t. a. v. de in acht 
te nemen maximum snelheid, uitdrukkelijk 
toelaat, dat de plaatselijk verordeningen, 
welke de gemeenteraden krachtens art. 6 
bevoegd zijn te maken, onderscheiden tus
schen verschillende categorieen van motor
rijtuigen - waarbij intusschen een voor alle 
categorieen ~eldende grens is aangegeven -
vol~t geenszms, dat het maken van een der
geliJ k onderscheid t. a . v. voorschriften van 
anderen aard aan den gemeentelijken wet
gever zou zijn verboden. 26 Mei. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Motor- en 
Rijw.wet art. l.) - Naar het spraakgebruik, 
hetwelk ten deze moet ·worden gevolgd, heeft 
een driewielig voertuig (transportrijwiel) als 
bij dagv. omschreven en hetwelk met trappen 
wordt voortbewogen, het kenmerk van een 
rijwiel. Dit karakter verliest het voertuig 
niet doordat bet afmetil!gen heeft of voorzien 
is van een beladen bak, dan wel ook geschikt 
of bestemd is om goederen te vervoeren. -
(Concl. Adv.-Gen. cf; anders de Rb., die het 
voertuig als een door trappen voortbewogen 
wagen beschouwd in verband met de con
structie en afmetingen, gelijk mede omdat een 
rijwiel bijzonderlijk bestemd zou zijn voor 
personen). 10 Juni. 

·- Arrest van den Hoogen Raad. (Mot. en 
Rijw.regl. art. 6). - De beslissing der Rb., 
dat de beide rijbanen met bet verhoogd 
middelpad elm geheel vormen en moeten be
schouwd worden als deelen van den Klever
parkweg is een feitelijke, in c1tssatie niet 
aantastbare. De in de Mot.- en Rijwwet en 
Regl. aan het begrip ,,weg" gegeven omschrij
ving brengt niet mede, dat rijbanen, deelen 
van een weg, zelf ook wegen zijn. 10 ,Tuni. 

- Koninklijk besluit. (Motor- en Rijw.regl. 
art. 9) . - Een raadsbesluit tot het gesloten 
verklaren van wegen krachtens art. 8 tweede 
lid Sub c, waarin aan het hoofd van het besluit 
is vermeld. dat de Raad heeft kennis gen omen 
van het advies der Commissie voor de Straf
verordeningen en de overwegingen daarin 
vervat, tot de zijne maakt, voldoet niet aan 
den eisch, gesteld in art. 9 derde lid, dat het 
moet zijn met redenen omkleed, en kan der
halve niet worden gehandhaafd. 3 Juli. 

- Koninklijk besluit. (Motor- en Rijw.regl. 
art. 36). - Wegen met eene voor het rijver
keer beschikbare breedte van 3. 70 m-5. 10 m 
komen niet voor eene indeeling in de lie 
klasse in aanmerking. - Tot indeeling van 
een weg, die slechts voor een deel binnen de 
bebouwde kom der gemeente ligt, is de ge
meenteraad niet bevoegd. Evenmin is de 
Raad bevoegd tot indeeling in de lie klasse 
van niet met name genoemde weggedeelten 
,,voorzoover zij doorgaandeverbindinggeven" 
tusschen de in het raadsbesluit vooraf ge-
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noemde wegen, aangezien de even genoemde 
restrictie dermate vaag en rekbaar is dat, in 
strijd met de kennelijke bedoeling van het 
raads besluit, vrij welalle wegen in de bebouwde 
kom der gemeente onder deze bepaling zoude 
vallen. · 20 Aug. 

- Koninklijk besluit. (Motor- en Rijw.regl. 
art. 8 j0 • art. ll.) - H et Motor- en Rijw.regl. 
erkent slechts individueele ontheffingen van 
het in art. 8 1 • lid bedoeld verbod als geldig. 
E ene algemeene ontheffing ten aanzien van 
motorrijtuigen, welke uitslui tend bestemd en 
ingericht zijn voor het vervoer van vrachten, 
is dus in strijd met het R eglement. Uit deze 
algomeene ontheffing voor vrachtautomo
bielen blijkt, dat de strekking van het be
sluit van B. en W. is, om uitsluitend voor 
autobussen de in hun besluit vermelde straten 
gesloten te verklaren. Zulks is echter in strijd 
met art. 8 van het R eglement, dat de cate
gol'ie a utobussen a ls zoodanig niet kent. 

2 Oct. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Mot.- en 

Rijw.wet artt. 6 en 75.) - De bepaling van 
art. 75, 1° lid, Mot.- en Rijw.re~l. is in zoo 
ruime bewoordingen bevat, dat zi] niet s lechts 
op die voorschriften van Hoofdstuk II van 
dat Reglement, welke eischen stellen a.an 
rij- en voertuigen, het oog heeft, maar ook 
op de voorschriften, waaraan anderen zich 
met betrekking tot rij- en voertuigen, geen 
motorrijtuigen zijnde, hebben te houden. 
Deze ruime woordkeus is begrijpelijk. (Der
halve zijn de langs spoorstaven voortbewogen 
rij- en voertuigen niet t e rekenen tot de in 
art. 6 vermelde rij- en voertuigen bij het in
halen waarvau het $eoorloofd is voor het 
uitwijken de linkerz1jde van den weg t e 
houden. Red.). 13 Oct. 

Mijnen, Besluit, betreffende uitkeeringen a.an 
gemeenten uit de opbrengst v11,n het r echt 
op de mijnen. . 97. 20 Ma.a.rt. 

- Besluit tot wijziging van het Mijnreglement 
1906. S. 105. 21 Maart. 

Naturalisatie. Wetten houdende naturalisatie 
van: 

Achathaler, J. S. 234. 
Arets (Aretz), H. A. 89. 
Arts, J. 293. 
Artz, T. J. 1. 90. 
Atteveld, J. J. van 437. 
Bakkers, P. W. 525. 
Barend, A. N. 438. 
Barkeij, M. 436. 
Bastiaans, J. J. 497. 
Bats, A. M. 22. 
Beaurei.ard, P. J. G. de 236. 
Beck, v. 89. 
Beckers, M. A. 437. 
Beckmann, A. M. wed. G. F. Alix. 

Bednarz, J. 
Beek, J. 0. van 
Beeking, F. F. E. 
Behle, H. M. 
Bellen, F. W. 
Benischek, W. 
Berant, C. D. 
Berg, C. van den 
Berg, G. van den 
Bergh, A. A. van den 
Bernaerts, A. 

90. 
435. 
436. 
236. 
437. 
239. 
4-39. 

22. 
89. 

527. 
239. 
497. 

14 Juni 
19 Mrt. 
18 Juli 
19 Mrt. 
29 Nov. 
31 Dec. 
29 Nov. 
29 Nov. 
24 Dec. 
24 Jan. 
14 Juni 
19 l\irt. 
29 Nov. 

19 Mrt. 
29 Nov. 
29 Nov. 
14 Juni 
29 Nov. 
14 Juni 
29 Nov. 
24 Jan. 
19 Mrt. 
31 Dec. 
14 Juni 
24 Dec. 

Beijer, M. 0. K. 
Beijer, W. G. de 
Bilgrai, H. 
Birnstiel, H. 
Bogacki, J. 
Boemen, F. L. J. 
Bolk, B. J. 
Bolte, W. T. 
Bosch, F. 
Boswijk, J. 
Bottenberg, W. C. 
Boumans, J . B . 
Braake, H . te 
Brandt, L. J. F. 
Braschos, P. 
Brehm, E. L. W. 
Breier, R . 
Breitinger, A. 
Brenner, S. 
Brenninkmeyer, 0. 
Brinkel, H. G. 
Brunenberg, F. 
Buchsbaum, M. 
Biirgt, H. ,an der 
Bij, P. van der 
Caesar, H. 
Cavadia, J. 
Ceulemans, L. C. 
Chin-A-Pauw, J. H. R. 
Christa, J. 
Coenaes, E. V. E. 
Cornelissen, J . A. 
Croon, N. E. A. 
Czerniawsk_y, 
Dahnert, W. J. 
Daniels, M. I. P. 
Dautzenberg, W. T . 
Decru, A. F. 
Dehnert, A. E . 
Deitz, A. K. 
Dekema, J . S. 
Derksen, J. l\f. 
Desser, M. S. 
Deubel, 0. W. 
Dittmann, J. C. 
Dohmen, J. A. 
Dolls, H. G. 
Dormann, H. G. 
Dors, H. 
Driessen, l\L 
Drysdale, C. 
Diirr, F. E. 
Dijkstra, R. G. C. 
Ebell, A. D. , We:!. A. A. Alta 
Ehreich, C. 
Ehreich. S. 
Ehreich; Z. (C.) 
Ekkelboom, E. 
Engelen, T. J. H. 
F.ngelstein, ::If. 
Ermingen, H. J. van 
Ettingshaus, K. E. A. 
Evers, J. H. 
Exler, A. 
Fa.assen, H . J. 
Fallenstein, J. A 
Firsoff, E. de 
Fischer, W. A. 
Florshei.~, S. J. 
Fox, W.W. 
Freri.ks, J. 
Freriks, W. T. 
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438 . 29 Nov. 
4-36. 29 Nov. 
293 . 18 Juni. 

24. 24 Jan. 
525. 31 Dec. 
525. 31 Dec. 
496. 24 Dec. 
236. 14 Juni 
527. 31 Dec. 
238. 14 Juni. 
439. 29 Nov. 

24. 24 Jan. 
237. 14 Juni 
235. 14 Juni 
437. 29 Nov. 
23 . 14 Juni 
23 . 14 Juni 
436. 29 Nov. 
235. 14 Juni 
488. 19 Dec. 
238. 14 Juni. 
234. 14 Juni 
235. 14 Juni 
439. 29 Nov. 
-1-36. 29 Nov. 
438. 29 Nov. 
436. 29 Nov. 
496. 24 Dec. 
293. 18 Juli. 
527. 31 Dec. 

23. 24 Jan. 
527. 31 Dec. 
234. 14 Juni 
435. 29 rov. 

90. 19 l\Irt. 
525. 31 Dec. 

90. 19 Mrt. 
24. 24 Jan. 

236. 14 Juni 
496. 24 Dec. 

24. 24 Jan. 
235. 14 Juni 

23. 24 Jan. 
237. 14 Juni 
439. 29 Nov. 
435. 29 Nov. 
439. 29 Nov. 
525. 31 Dec. 
435. 29 Nov. 
235. 14 Juni 
488. 19 Dec. 
234. 14 J uni. 
488. 19 Dec. 

22. 24 Jan. 
239. • 14 ,Tuni 
239. 14 Juni 
239. 14 Juni 
488. 19 Dec. 
293. 18 J uli 

24. 24 Jan. 
438. 29 Nov. 

24. 24 Jan. 
527. 31 Dec. 

24. 24 Jan. 
436. 29 Nov. 

22 . 24 Jan. 
525. 31 Di,c. 
496. 24 Dec. 
527. 31 Dec. 
488. 19 Dec. 

24. 24 Jan. 
24. 24 ,Tan. 
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Gassmann, H. 
Geelen, A. A. 
Geilen, H. H. 
Gelder, M. van 
,Geleick, G. J. A. 
Gernert, M. P. van 
Genechten, Dr. R. van 
Gesink, W. M. 
•Gestel, A. van 
Geubbels J. A. 
Geubbels, P. M. 
·Gilles, F. 
Goeldner, W. F. 
-Goeritz, A. E. E. 
Goldbeck, F. E . 
Goldschmidt, A. 0. 
Gommans, P. 
Goossens, F. J. 
Grapperhaus, F. H. 
Grashorn, J. 0. 
Gravendijck, M. 
Greef, J. G. de 
Groen, J. 
Groswarth, Th. J. 
Gundlach, V. Th. 
Gijsen, P. H. J. 
Hafels, 0. H. 

496. 
23. 

437. 
234. 
235. 
89. 

237. 
234. 
496. 
239. 
239. 
527. 
293. 
289.-
437. 

88. 
439. 
497. 

22. 
22. 

238. 
237. 

24. 
234. 
236. 
527. 

Hahn, A. G., wed. J.P. Frins 
Ha.kken, J. H. G. 

237. 
235. 

&8. 
497. 

88. 
435. 

90. 
89. 

-135. 

Halm, E. J. 
Hanke, N. F. 
Hanssen, J. H. 
Harms, R. 
Hartmann, B . H. 
Haubrich, P. J. 
Hauer, W. B. 
Haug, G. 
Hausbrand, G. F . 
liausman, F.. 
H 0 Yerbeke, R. A. 
Heckmnnus, M. J. 
h eemann, A. L J, 0. 
Heemann, A, llf G. A, 
Hee,·, R.. 
Heer, vV. 
Hein. H. (). G. P. H. 
Heinrich, F. A. 
Helwegen, A. 0. 
Belwegen, J. H . 
Hendricks, G. 
Hermanns, J\'L S 
Hermsen, G. 
Herfst, J. 
Herrebout, V, 
Hochstein, J. 
Hoffman o, J. H. 
Hollander, 0. 
Holl~,nder, P. 
Hiilsgens, H. J. 
Hiilsgens, H. P. 
Holzer, N. 
Horbach, K. F. E. 
Horn, F. 
Houben, J. H. 
Houben, P. J. 
Houb!'n, W. P. 
H oute, A. J. van 
Huben, A. M., wed. M. 

22 . 
438. 
235. 
488. 
496. 

89. 
236. 
238. 
438. 
438. 
525. 
497. 
527. 
525. 
437. 
438. 
89. 
90. 

436. 
23. 

439. 
235 . 
239. 
527 . 

22. 
90. 

438. 
438. 

90. 
497. 

24. 
527. 

H. AspE>rs. 
s. 435. 

Huke, G. H.. Oh. 239. 
Hummen, Adelh., wtd. F. Horstik 

s. 24. 

24 .Dec. 
24 J an. 
29 Nov. 
14 Juni 
14 Juni 
19 Mrt. 
14 Juni 
14 Juni 
24 Dec. 
14 Juni 
14 Juni 
31 Dec. 
18 Juli. 
14 Juni 
?9 Nov. 
19 Mrt. 
29 Nov. 
24 Dec. 
24 Jan. 
24 Jan. 
14 Juni 
14 Juni 
24 Jan. 
14 Juni 
14 Juni 
31 Dec. 
14 Jnni 
14 Juni 
19 J\irt. 
24 Dec. 
19 Mrt. 
29 Nov. 
19 J\1rt. 
19 Maart 
29 Nov. 
24 Jan. 
29 Nov. 
14 Juni 
19 Dec. 
24 Dec. 
19 Mrt. 
14 Juni 
14- Juni 
29 Nov. 
29 Nov. 
31 Dec. 
24 Dec. 
31 Dec. 
::n Dec. 
29 Nov. 
29 Nov. 
19 irt. 
19 J\1rt. 
29 Nov. 
24 Jan. 
29 Nov. 
14 Juni 
14 Juni 
31 Dec. 
24 Jan. 
19 Mrt. 
29 Nov. 
29 Nov. 
19 Mrt. 
24 Dec. 
24 ,Tan. 
31 Dec. 

29 Nov. 
14 Juni 

24 Jan. 

Hijlkema, G., Wed. H. Jensen 236. 
Ingenbleek, A. E. J\L 23. 
Israels, G. 24. 
Jores, A. 8 ., wed. G. Yersteegen 24. 
Jansen, F. A. 88. 
Janssen, J . H. 23. 
Janssen, J. Th. 293. 
Janssen, M. F. 22. 
Janssen, P. J. 22 . 
Janssen, P. J·. H. 88. 
Jelen A. L. 436. 
J ensen, H. P. 236. 
Jessen, J. Th. 234. 
Jetten, P. G. 234. 
Jong, J. J\L de n25. 
Jonkers, E. L. 88. 
Joosten, :P. J. 90. 
Jordaan, W. 23. 
Jussen,O. H .. wed. V. J.Rouhl 

14 Juni 
24 Jan. 
24 Jan. 
24 Jan. 
19 J\1rt. 
14 Juni 
18 Juli 
24 ,Tan. 
24 ,Tan. 
19 ·Mrt. 
29 Nov. 
14 Juni 
19 Juni 
14 Juni 
31 Dec. 
19 111:rt. 
19 llfrt. 
2-i Jan. 

S. 235. 14 Juni 
,Jiitten, K. E., wed. J. H. H . Joha 

S . ..!39. 14 Juni 
Kaiser, E. B. S., wed. P. Bringmann 

S. 237. 14 Juni 
Kaltofen, A. E. F. J. 23. 14 ,Jan. 
Kamann, Oh. J. P. 439. 29 Nov. 
Kammer, J. H. W. 235. 14 Juni 
Kamp, M. 2'15. 14 Juni 
Kauwling, J. F. H. P. T. 238. 14 Jnni 
Kelleter, J. J. 496. 24 Dec. 
Kerkdijk, G. J. 89. 19 Mrt. 
Kerkhof, W. M. 527. 31 Dec. 
Kessler, (). J. 1\1. 90. 19 J\1rt. 
Kens, G. 527. 31 Dec. 
Keijsers, J. L. 24. 24 Jan. 
Klein, I. H. 90. Hl Mrt. 
Kleinen, H. 525. 31 Dec. 
Klinkers, W. 239. 14 ,Juni 
Kloth, M., wed. K. Bartels 437. 29 Nov. 
Klusmann, K . 436. 29 Nov. 
Knip, A. W. M. 238. 14 Jnni 
Kohler, H. W. 236. 14 Juni 
Kok, P. J. W. de 293. 18 Juli 
Koninkx, A. M. E . 435. 29 Nov. 
Kr,rber, F. H. 236. 14 Juni 
Korn, B. 497. 24. Dec. 
Kopelman, H. . 235. 14 Juni 
Kossmann, 0., gcsch. echtg. v. J. H . W. Gilsels 

S. 525 31 Dec. 
K o\jen, 0. 439. 29 Nov. 
Krabl>endam, 0. A. 488. 19 Dec. 
Kraft, R. E. 439. 29 N,)v. 
Kroes, P. J. C'., gesch. echtg. v. H. L. Fichardt 

s. 89. 19 J\frt. 
Kroger, J. B. 236. 14 Juni 
Krohn, M., gesch. echtg. v. J. H . Moltzer 

Krouenbitter, H. A. 
Krout, B. E. 
Krug, F. 0 . 
Kruts, I. 
Kunze, W. P. 
Kiinzli, P. W. 
Knpferschmiedt, J. J\'L 
Kupferschmiedt, M. L. 
Kurd, H. 
Kuijken, H. J. 
Laerbusnh, M. 
Lambracht, F. K. A. A. 
Lamers, A. M. T. 
Lamers, Ja. 
Laugs, 111. M. 

S. 527. 31 Dec. 
89. 19 Mrt. 

436. 29 Nov. 
22. 24 Jan. 

237. 14 Juni 
439. 29 Nov. 
436. 29 Nov. 
496. 24 Dec. 
236. 14 Juni 
23. 14 Jan. 

438. 29 Nov. 
488. 19 Dec. 
234. 14 Juni 
23. 24 Jan. 
22. 24 Jan. 

234. 14 Juni 
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Laugs, W. L. 
Leenders, A. M. 
Leenders, G. H. 
Lefor, K. 
Lekanne (Deprez), J. J. C. 
Lemmens, P. J. 
Levie, J. S. 
Lewin, J. 
Liesens, W. H. H. 
Linnartz, H. A. 
Lion, R. 
Lobnmiiller, H. G. 
Lottum, J. van 
Luckassen, A. T. 
Maan, P. W. de 
Mai, M. . 
Mandelkern, C. 
Manuskowski, A. M. 
Manuskowski, S. E. 
Martens, P. J. 
Matz, J. 
Mat-z, L . . 
Mayntz, W. M. H. 
Mebus, K. 

234. 14 Juni 
435. 29 Nov. 
435. 29 ov. 
435. 29 Nov. 
436. 29 Nov. 
236. 14 Juni 
ii27. 31 De<> . 
293 . 18 Juli 
239. 14 Juni 
239. 14 ,Juni 
496. 24 Dec. 
439. 29 Nov. 

90. 19 Mrt. 
234. 14 Juni 
238. 14 Juni 
525 . 31 Dec. 
527. 31 Dec. 
238. 14 Juni 
293 . 18 Juli 
237. 14 Juni 
496. 24 Dec. 
435. 29 Nov. 

S9. 19 Mrt. 
438. 29 Nov. 
236. 14 Juni Meegen, M. van 

Mense, T. R. M., wed. P. L. W. Koldeweij 
S. 439. 29 Nov. 

235. 14 Juni. 
88. 19 Mrt. 
23. 24 Jan. 

497 . 24 Dec. 

Menzenbach, 0. F. 
Merken, F. 
Messing, R. L. 
Meuser, C. T . L. 
Meijer, J . 
Meyers, H. 
Michael, M. S. 
Michel, 0. P. 
Minnaert, H. 

437 . 29 Nov. 
239. 14 Juni 
239. 14 Juni 
238. 14 Juni 
237. 14 Juni 
238. 14 Juni 
238 . 14 Juni 

23. 24 Jan. 
89. 19 M:rt. 

Mohlberg, B . J. 
Mohlberg, H . 
Molenclijk, G. 
Molenclijk, J. H. 
Monne, M., wed. H . H. Tubbesing. 

Monnickendam, M. 
Moreau, G. J . 11'.L 
Moreou, H. J. 
Moreau, J . M. C. L. 
Moskowsky, A. 
Miilder, R. G. 
Miiller, A. K. 
Miillcr, F. 
Muller. H. A. G. 
Muller, J . 
Muller,- J .. G. 
-Nanninga, C. H. 
Nanninga, J . C. 
Nasberg, S. 
Neumann, F. M. A . J. 
Niessen, J. L. 
Nieters, T. H. 
Nieuwimhuis, K. J . 
Nissen, P. 
Noach; S. 
Noack, P . J. 
Notermanns, F. X. 
Novotny, T. A. K. 
Nuyten, D. 
Oberstein;' A. 
Obwurzer, E . A. J. 11'.L von 
Ollhoff, E. 0. W. 
Otten, A. J. K. 
Otto, F. 
Pa,i'en, J. 

24. 24 Jan. 
488. 19 Dec. 
293 . 18 Juli 
488. 19 Dec. 
293. 18 Juli 
89. 19 Mrt. 

488. 19 Dec. 
435. 29 Nov. 
496. 24 Dec. 
237. 14 Juni 
435. 29 Nov. 
237. 14 Juni 
234. 14 Juni 

90. 19 Mrt. 
239. 14 J uni 

89. 19 Mrt. 
293 . 18 Juli 

88. 19 M:rt. 
525. 31 Dec. 
497. 14 Dec. 
437. 29 Nov. 
293 . 18 Juli 
439. 29 Nov. 

90. 19 Mrt. 
i\27. 31 Dec. 
439. 29 Nov. 
496. 24 Dec. 
437. 29 Nov. 
525. 31 Dec. 
236. 14 Juni 
497. 24 Dec. 

Pajgin, L. 
Pappe, H.P. 
Pas. M. J. H . te 
Peeters H. H. 
Peeters; P. G. 
Pehlemann, H.J. W. 
Penders, C. A. M. 
Penders, H . J. 
Penders, J. B. A. 
Penders, J. B. M. 
Penders, J. M. 
Peremans, L. J. A. 
Peters, J. H. 
Peters, P: 
Petzhold, C. A. A. 
Pinkers, L. A. J. E. 
P lank, P. A. van der 
Plate, E. G. 
Pleiner, C. W. 
Point!, C. 
Pongs, E. P. W. 
Postulart, H . W. 
Preuss, 0. K. 
Piint, J. H . 
Pusch, P. F. 
Raaijman, H. W. 
Raesfeldt, B . K. F. 
Rafalowitch, S. 
Rang, J . H. 
Ranter, J . 
Rechter, H. 
Recoules, M. C. A. l\I. 
Reenen, C. van 
Rehbach, F. C. A. 
Reisinger, O. 
Reurink, J . 
Reuters, A. C. 
Reijs, A. 
Ricardo, C. D. 
Riechers, C. Cbr. 
Rieken, M. B. 

293. 18 Juli 
22. 24 Jan. 

293. 18 Juli 
237. 14 Juni 

23 . 24 Jan. 
497. 24 Dec. 
496. 24 Dec. 
237. 14 Joni 
438. 29 Nov. 
435. 29 Nov. 
237. 14 Juni 
236. 14 Joni 
496. 24 Dec. 
436. 29 Nov. 
238. 14 Juni 
236. 14 Juni 
435. 29 Nov. 
237. 14 Juni 

88. 19 Mrt. 
23 . . 24 Jan. 

496. 24 Dec. 
88. 19 l\Irt. 
23. 24 Jan. 
90. 19 Mrt. 
23 . 24 Jan. 

437. 29 Nov. 
88. 19 Mrt. 

239. 14 ,Tuni 
239. 14 Juni 
437. 21l Nov. 
497. 24 Dec. 

90. 19 Mrt. 
439 . 29 Nov. 
496. 24 Dec. 
237. 14 Juni 

88. 19 l\frt. 
239. 14 Juni 
438. 29 Nov. 
438. 29 Nov. 

24. 24 Jan. 
88. 19 l\1rt. 

Riet, B. van, wed. E. A. Pfeiffer 

Roberts, H . 
Roder, N. 
RoPmers, P. J. 
Roosendaal, M. A. 

Rosenau, J . P. 
Roske, J. O. R. 
Rouhl, S. A. 
Rubin, R. 
Ruddijs, H. F . 
Ruhnau, A . K. 

S. 293. 18 Juli 
90. 19 Mrt. 

488. 19 Dec. 
90. 19 Mrt. 

van, wed. F. A. Krause. 
488. 19 Dec. 
488. 19 Dec. 
496. 24 Dec. 
235. 14 Juni 
488. 19 Dec. 
497. 24 Dec. 

Rutten, A. M., wed. W. Smits 
Riitten, B. P . . 

'438. 29 Nov. 
22. 24 Jan. 
88. 19 Mrt. 

235. 14 Juni Riitten, M. M. 
Rijnders, P. L. 
Salomon, B., wed. I. Loew 
Salomon, R. 
Saltykoff, P . · 
Schafers, W., wed. T. Kessels 
Scherer, T. 
Schiffer, M. A. J. 
Schillings, K. J. 
Schmeitz, J . H. 
Schmeitz, P. 
Schmitz, E . J. 
Schmitz, T . J . J. 
Schmitz, W. A. 
Schneider, J. Ph. 
Scholtes, J . J. 

437. 29 Nov. 
438. 29 Nov. 
238. 14 Juni 
238. 14 Juni 
496. 24 Dec. 

24. 24 Jan. 
293 . 18 Juli 

22. 24 Jan. 
488. 19 Dec. 
435 . 29 Nov. 
497. 24 Dec. 
238. 14 Juni 

22. 24 Jan. 
236. 14 Juni 
235. 14 Juni 
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Schoonbrood, L. 
Schrap, J. B. 
Schulteis, J. 
Schumacher, J. H. L. 
Schunk, P. J. 
Schupper, H. 

236. 14 Juni 
239. 14 Juni 
488. 19 Dec. 
234. 14 Juni. 
437. 29 Nov. 
234. 14 Juni 

Schiire, W. A. 
Schutte, H. G. 

G. 525. 31 Dec. 
wed. W. B. Schmitz. 

497. 24 Dec. 
Schiitz E. B. 235. 14 Juni 
Schwank, F. H. Chr. 88. 19 Mrt. 
Schijns, F. J. E. 237. 14 Juni 
Sekir, Max. 527. 31 Dec. 
Senger, W. C. F. 525. 31 Dec. 
Sislowitz, M. 237. 14 Juni 
Sloot, A. 24. 24 Jan. 
Sluijpers, N. J. 88. 19 Mrt. · 
Smets, J. 23. 24 Jan. 
Spanjersberg, J. B. 88. 19 Mrt. 
Speelman, M. 22. 24 Jan. 
Spiekermann, J. J . 436. 29 Nov. 
Spiekermann, P. Th. A. 293. 18 Juli 
Spinneken, J., wed. J. Hos. 525. 31 Dec. 
Spur, E. 89. 19 Mrt. 
Stahl, A. 496. 14 Dec. 
Stainer, A. 23. 24 Jan. 
Starmanns, P. J. 23. 24 Jan. 
Stein, S. 23. 24 Jan. 
Stephan, P. J. 497. 24 Dec. 
Sternhell, E., wed. M. Rubin. 488. 19 Dec. 
Stickelbruck, B. 238. 14 Juni 
Stickelbruck, J. H. 238. 14- Juni 
Stock, C. 488. 19 Dec. 
Stolberg Stolberg, E. A. H. M. zu 89. 19 Mrt. 
Storm, J. R . 527. 31 Dec. 
Storms, J. H. 436. 29 Nov. 
Storms, H. H. 436. 29 Nov. 
Strasek, F. 437. 29 Nov. 
Sumet, F. 234. 14 Juni 
Swenne, M. H. 293. 18 Juli 
Tacha, F. 239. 14 Juni 
Tarre, H. H. P . 237. 14 Juni 
Temminck, S. H. H. 439. 29 Nov. 
Then-Bergh, W. 488. 19 Dec. 
Theunissen, J. L. 438. 29 Nov. 
Theuwissen, P. J. 437. 29 Nov. 
Tillemans, H. L. F. 89. 19 Mrt. 
Timmermanns, H. J. 439. 29 Nov. 
Toonen, W. 22. 24 ,Jan. 
Trelde, E. M. 438. 29 Nov. 
Tritschler, P. 236. 14 Juni 
Uchtmann, F. H. 497. 24 Dec. 
Uchtmann, J. H. Ch. 497. 24 Dec. 
Ullman, J. 525. 31 Dec. 
Una, G. A. S. 437 . 29 Nov. 
Vaessen, W. H. A. 89. 19 Mrt. 
Vallen, R. H. 24. 24 Jan. 
Vandegard, L. H. 237 . 14 Juni 
Veeckens, A. J. C. T. Zegers 89. 19 Mrt. 
Veer, A. F. B. van der 435. 29 Nov. 
Verhorst, E. C. 237 . 14 Juni 
Versteegen, J. A., wed . . T. H. van Rossum 

S. 88. 19 Mrt. 
Versteegh, C. J. F., wed. D. J. Reek. 

497. 24 Dec. 
Vervoort, M. A. M. 22. 24 Jan. 
Voorden, S. H. van, wed. ,J.M. J. H. Briicher 

Vos, P. M. 
Vremann, H. 
Wachinger, F. V. 
Wachmann, D. 

S. 234. 14 Juni 
439. 29 Nov. 
234. 14 Juni 
435. 29 Nov. 
236. 14 Juni 

Wackers, R. J. 88. 19 Mrt. 
Wackers, F . X. 439. 29 Nov. 
Wagner, B. 0. 488. 19 Dec. 
Wahlen, J. H. J. 23. 24 Jan. 
Weening, Isidore 525. 31 Dec. 
Weevers, Julie 235. 14 Juni 
Weissmann, J. 437. 29 Nov. 
Wenink, F. G. 234. 14 Juni 
Werschkull, E. 0. 293. 18 Juli 
Wertheim, E. 525. 31 Dec. 
Wetzel, F. 235. 14 Juni 
Wiemer, W. H. 238. 14 Juni 
Wilson, G. 497. 24 Dec. 
Windt, H. ,J. van der 22. 24 Jan. 
Winnen, J. J . H . 89. 19 Mrt. 
Wintels, H. J. 437. 29 Nov. 
Winter, G. 435. 29 Nov. 
Wisgrill, F. J. 436. 29 Nov. 
Withoot, J. J . 438. 29 Nov. 
Witje, J. A. P. 497. 24 Dec. 
Witsenhuijsen, H. 22. 24 Jan. 
Wittuwa, G. J. 90. 19 Mrt. 
Wolferink, H. B. 436. 29 Nov. 
Wouters, J. 527. 31 Dec. 
Wouters, J. D . 88. 19 Mrt. 
Wrede, W. L. 90. 19 Mrt. 
Wynands, J. 438 . 29 Nov. 
Wijnne, J. J. L. A. 235. 14 Juni 
Zucker, H. I. 436. 29 Nov. 
Natuurwetenschappelijk onderzoek . Wet tot 

regeling van het toegepast-natuurweten
schappelijk onderzoek. S. 416. 30 Oct. 

Nederlandsche Bank. Besluit, houdende goed
keuring van uitbreiding van den werkkring 
der Nederlandsche Bank met de bevoegdheid 
tot deelneming in het kapitaal en aan de 
werkzaamheden der ,,Bank for International 
Settlement.s". S. 181. 14 Mei. · 

Nederlandsch fabrikaat. Rondschrijven van 
den Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan de Gemeentebesturen, be
treffende voorkeur Nederlandsch fabrikaat; 
werkverruiming, (vervolg op circulaire van 
6 Maart 1926, N°. 1466, Afd. B.B.). 15 Jan. 

Nijverheidsonderwijs. Zie Onderwijs (Middel
baar). 

, Onderwijs. (Hooger) Besluit tot aanvulling 
van het K. B. van 22 Augustus 1906, S. 229, 
laatstelijk gewijzigd bij K. B. van 11 Maart 
1927, S. 52, waarbij warden aangewezen de 
buite ; ]a· drnte in tellingen en de buiten
landsche getuigschriften, bedoeld in artikel 
134 der hooger-ondenvijswet. S. 1. 3 Jan. 

- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen
koms~ig artikel 157 der Hooger-onderwijswet 
van de afdeeling gymnasium van het St. 
Ignatiuscollege te Amsterdam, van de St. 
Willebrordusstichting, gevestigd te Amster
dam. S. 13. 13 Jan. 

- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen
komstig artikel 157 der Hooger-onderwijswet 
van het Marnix-gymnasium te Rotterdam van 
de Vereeniging voor Middelbaar Onderwijs, 
Handelsonderwijs en Voorbereidend Hooger 
Onderwijs op Gereformeerden grondslag, 
gevestigd te Rotterdam. S. 32. 30 Jan. 

- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig arti
kel 133, vijfde lid, der Hooger-onderwijswet 
van het getuigschrift van de afdeeling hoo
gere burgerschool met vijfjarigen cursus B 
van het Christelijk lyceum te Bandoeng. 

S. 4:1. 12 Fehr. 
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- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen
komstig artikel 157 der Hooger-onderwijswet 
van de afdeeling gymnasium van het Canisius 
College te Nijmegen van de St. Willebrordus
stichting te Amsterdam. S. 47. 26 Febr_ 

- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen
komstig artikel 157 der Hooger-onderwijswet 
van de afdeeling gymnasium van het Room -eh 
Katholiek lyceum te Haarlem (Overveen). 

S. 60. 5 Maart. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overnen

komstig artikel 157 der Hooger-oliderwijswet 
van de a.fdeeling gymnasium van het Amster
damsch lyceum te Amsterdam. 

S. 61. 5 Maart. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig arti

kel 157 der Hooger-onderwijswet van de af
deeling gymnasium van het Vrijzinnig Chris
telijk Lyceum te 's-Gravenhage. 

S. 109. 24 Maart. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

K. B. van 21 Februari 1923, S. 47, aangevuld 
bij K. B. van 3 September 1923, S. 428, hou
dende aanwjjzing, overe(\Ilkomstig artikel 
133, vijfde lid, der ho2¥er-onderwijswet, van 
het einddiploma der westersch-klassieke af
deeling (Afdeelin& A II) van de Algemeene 
Middelbare School te Bandoeng. 

S. 139. 11 April. 
- Besluit tot aanvulling van het K. B. van 

26 Mei 1922, S. 387, houdende vaststelling 
van een programma voor het eindexamen der 
gymnasia en het daarmede gelijkgeste!de exa
men, vermeld in artikel 12 der hooger
onderwij wet. S. 155. 5 Mei. 

- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen
komstig artikel 157 der Hooger-onderwjjswet 
van de afdeeling gymnasium van het Christe
lijk Ivceum te Haarlem. S. 156. 5 Mei. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 4 Juli 
1905, S. 227, laatstelijk gewijzigd bij K. B. 
van 2 Mei 1929, S. 223, ter uitvoerins van 
art ikel 33, onder r, der hooger-onderwi.1swet. 

S. 163. 12 Mei. 
- Besluit tot aanvulling van het K. B. van 

22 Augustus 1906, S. 229, laatstelijk gewijzigd 
bij K. B. van 3 Januari 1930, S. I, waarbij 
worden aangewezen de buitenlandsche in
stellingen en de buitenlaodsche getuigschrif
ten, bedoeld in artikel 134, der hooger-onder
wijswet. S. 164. 12 Mei. 

- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen
komstig artikel 157 der Hooger-onderwij nvet 
van het Roomsch-Katholiek gymnasium (af
deeling van het Sint- Aloysius College te 
's-G ravenhage), uitgaande van de St. Wille
brordusstichting te Amsterdam. 

S. 179. 14 Mei. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig arti 

kel 133, vijfde lid, der hooger-onderwijswet 
van het getuigschrift van de afdeeling B van 
de Roomsch-Katholieke Algemeer.e Middel
bare School der Strada vereeniging en van 
het getuigschrift van de A-fdeelinu B van de 
Salemba Algemeene Middelbare School van 
de Vereeniging voor Christelijke scholen, 
beicle te Weltevreden. S. 196. 17 Mei. 

- Besluit tot wijziging van het K . B. van 28 
Dec. 1022 (Stbl. n°. 714-). S. 228. 13 Juni. 

- Besluit ter uitvoering , an artikel 132, derde 
lid, der hooger-onderwijswct. (Amerikaansche 
get,uigschriften.) S. 273. 3 Juli. 

- Besluit tot aanwijzing ovP,,·eenkomstig arti
kel 157 der hooger-onderwijswet van de af
deeling gymnasium van het Roomsch
Katholiek lyceum voor meisjes te Rotterdam 
van het Zedelijk Lichaam: Vereeniging van 
Vrouwen tot het geven van onderwijs, ge
vestigd te ·s-Hertogenho eh . 

S. 283. 18 .Juli. 
- Wet tot toelating van bezitters van het di

ploma, bedoeld in het K. B. van 21 December 
1023, no. 16, tot de examens in de vereenigde 
facultei t en der rechtsgeleerdheid en der lette
ren en wijsbegeerte. S. 349. 31 Juli. 

- Besluit tot aanvulling van het K. B. van 
25 Augu tus 1925, S. 365, tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 170 der Hooger
Onderwijswet van het ,,Fonds t en behoeve 
van de Indologische studien aan de Rijks
universiteit te Utrecht", als hevoegd om bij 
de faculteiten der rechtsgeleerdheid en der 
letteren en ''1isbegeerte aan de Rijksuniver
siteit t e Utrecht bij:r.onclere leerstoel!'n t e 
vestigen. . 366. Iii Aug. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 
Academisch statuut. S. 371. 2a Aug. 

- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen
komstig artikel 157 der Hooger-onderwijswet 
van de afdeeling gymnasium van het St. 
Janslyceum E'n de afdeeling gymnasium van 
het, St. Marialyceum te 's-Hertogenbosch van 
de Ve eeniging ,,Ons l\fiddelbaar Onderwijs 
in Noordbrabant" te Tilburg. 

S. 376. 25 Aug. 
- Beslui t tot aanvulling van het K. B. van 

16 September 1927, S. 310, ter uitvoering van 
artikel 121 der hooger-onclerwijswet. 

S. 382. 2 Sept . . 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig arti

kel 157 cler hooger-onderwijswet van het 
Roomsoh-Katholiek gymnasium te Rotter
dam va n de Vereeniging tot St.ichting en 
Instandhoudina van Roomsch-Kat,holieke 
hoogere burge~scholen, gymnasia en lycea, 
gevestigd te Rotterdam. S. 40fl. 23 Oct. 

- Besluit tot hernienwde aanwijzing overeen
komstig Mtikel 157 der hooger-onderwijswet 
van het R.-K. gymnasium te :Maast.richt van 
de Vereeniging ,,Katholiek Onderwjjs'' aldaar. 

S. 410. 23 Oct. 
- Besluit, tot hernieuwde aanwijzing over

eenkomstig artikel 157 der hooger-onderwijs
wet van de afdeeling gymnasium van het 
R.-K. Lyceum voor meisjes te 's-Gravenhage. 
uitgaande van de St. Willibrordusvereeniging 
gevesti!!d aldaar. S. 464-. 4 Dec. 

- Zif' ook : Gemeentebelrtstingen. 
,, ,. J,idie. (Nederl.). 

Onderwijs. (Lager) Koninklijk besluit (Lager 
Onderwijswet 1920 Art. 73.) - Het voorschrift 
van het l c lid laat geen and ere uitlegging toe 
clan dat de aanvrage tot het ontvangen der 
benoodigde gelden en de verkfaring gelijkt dig 
moeten worden ingediend. vVannen bij de 
aanvrage wel is gevoegd een verklaring, in
houdende dat de school zal worden bezocht 
door een bepaald aantal lecr lingen, d.och dat 
deze verk laiin!l'. niet door de ouders was on
derteekend, en-een door de ouders geteekende 
verklaring eerst later is ingezonden, is der
halve niet aan het voorschrift van het 1 c 
lid voldaan. 2 Jan. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
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1920 Art. 101 5• lid.) - De kosten van een 
vakonderwijzeres in de nuttige handwerken 
voor meisjes bevorderen niet alleen den om
vang van het onderwijs, maar ook den goeden 
gang van het hier bedoeld vakonderwijs, en 
daa:rmede het onderwijs in het algemeen aan 
de school. Nu op de vergoeding, bedoeld bij 
het. 9• lid, geen aanspraak kan worden ge
maakt, komen deze kosten dan ook krachtens 
art . 101 8• lid in ·,erband met het 5• lid en 
art. 55 onder o voor vergoeding in aanmer
king. 6 Jan. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 72.) - De mogelijkheid van over
plaatsing van leerlingen naar andere bijzon
dere lagere scholen door wijziging van de 
schoolgrenzen kan bij de beslissing in beroep 
op een aanvrage krachtens art. 72 voor uit
breicling van een schoolgebouw geen punt van 
overweging uitmaken, omdat in clit beroep 
alleen gerekend kan worden met de bevolking 
en de grootte van de onderhavige school, en 
niet met clie van andere bijzondere scholen 
in de gemeente. 20 Jan. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 72.) - Het gebruik van een naai
machine ten behoeve van het onderwijs in de 
nuttige handwerken voor meisjes kan, althans 
ten plattelande, niet gezegd worden de nor
male eischen, aan het geven van lager onder
wijs te stellen, te boven te gaan. 20 Jan. 

- Koninklijk besluit. (Rijksvergoecling ex 
art. 97, der Lager Onderwijswet voor het 
hoofd der school. ) - De ontheffin~ bedoeld 
in art .. 96, 4• lid der Lager OnderwiJswet laat 
we! toe de vacture van het hoofd meer dan 
6 maanden open te laten, maar stelt het 
hoofd niet vrij van den eisch, gesteld in art. 
109, 2• lid. 20 Jan. 

- K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 101 8• lid.) - Aan een appellant, 
die aan een wet rechten ontleent, is het recht 
van beroep verleend om in beter positie te 
komen, weshalve hij tengevolge van het in
st,e\len van beroep niet in slechter toestand 
mag geraken. Op clien grond bestaat er geen 
aanleiding een door den Raad krachtens 
art. 101 8• lid vastgestelde vergoeding in be
roep te verlagen, al hadden bij clie vaststel
ling bepaalde uitgaven buiten de rekening 
kunnen zijn gelaten. 31 Jan. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderw~jswet 
1920 Art. 37.) - Het bezigen van ongepaste 
uitdrukkingen door een onderwijzer tegen
over zijn hoofd en zonder voldoende inacht
neming van de aanwezigheid van de leer
lingen, druischt dermate in tegen gezonde 
begrippen van tucht en opvoedkunde, dat 
slechts zeer bijzondere omstandigheden een 
verontschuldigin6sgrond daarvoor zouden 
kunnen opleveren. Waar van zoodanige om
standigheden niet in voldoende mate is ge
bleken, hebben Ged. Staten ten onrechte de 
door B. en W. uitgesproken straf als te zwaar 
vernietigd. 31 Jan. 

- Rondschrijven van den Minister van Onder
wij s, Kunsten en Wetenschappen aan Burge
meester en vVethouders der gemeenten be
treffende : H erplaatsing van wachtgelders. 

10 Fehr. 
- Koninklijk besluit. (Lager Ondenvijswet 

1_920 Art. 73). Onderteekening der verklaring, 

bedoeld in art. 73 lid 1 sub a, alleen door de 
moeders der kinderen, zonder dat blijkt van 
het gevoelen van den _vader, is onvoldoende 
voor de geldigheid der verklaring. Lat,ere 
aanvulling van de lij st door handteekening 
van de vaders kan het gebrek niet wegnemen, 
omdat de aan de wettelijke eischen voldoende 
verklaring bij de aanvrage moet worden over
gelegd. 12 Fehr. 

- Kon.inklijk Besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 51.) - Da omstand:gbeid dat appel 
lant vast zou worden werkzaam gesteld als 
onderwijzer aan een school voor gewoon lager 
onderwijs onder een hoofd, dat een oud-leer
ling van hem is en een bestuur, dat hem bl(j
kens het verleden, toen hij onder datzelfde 
bestuur aan een andere school werkzaam was, 
slecht gezind is, is niet een zoodanig bezwaar, 
dat dit medebrengt dat hij deze benoeming 
redelijkerwijze in verband met zijne persoon
lijkheid en omstandigheden niet kon aan
vaarden. 27 Fehr. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 51.) - Terecht heeft de Minister bij 
de nadere regeling van het wachtgeld van 
appellant rekening gehouden met de akten 
van bekwaamheid, welke deze ten tijde van 
het ingaan van het ontslag bezat en zijn 
akten, na dat ontslag verkregen, clie dus op 
de laatstgenoten jaarwedde geen invloed 
hebben kunnen uitoefenen, buiten aanmer
king gelaten. 5 Maart. 

- Koninklijk besluit. (Lager Ond,mvijswet 
192() .Art. 10.) - De bevoegdheid van Ged. 
Staten in art. 10 omschreven, blijft bestaan, 
onafhankelijk van de den appellant rloor de 
rechterlijke macht opgelegde straffen, en 
maakt omgekeerd geen inbreuk op de uit
spraken der rechterlijke macht. Die bevoegd
heid blijft evenzeer bestaan, wanneer de onder
wijzer niet meer als zoodanig in functie is. 

20 Maart. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 100.) - Het feit dat de gemeente
raad over 1926 abusievelijk eene vergoecling 
als bedoeld in art. 100 1 • lid heeft toegekend, 
praejudicieert niet omtrent de vraag, of ook 
voor het jaar 1927 recht op vergoeding be
staat, daar dit recht niet voortvloeit uit de 
enkele omstancligheid, dat het gemeente
bestuur ten vorigen jare eene vergoeding 
heeft toegekend, doch uitsluitend afhankelijk 
is van het feit, of bin.nen de laatstverloopen 
twee jaren, krachtens art. 100, l • lid aan
spraak op vergoeding voor het schoolbestuur 
bestond. 21 Maart. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 97 .) - Aan het feit, dat zich voor
doet het geval, bedoeld in art. 97 lid 2 sub e, 
verandert niets door de omstanrligheid dat 
ook de wedde van een onderwijzer derzelfde 
schoolvereeniging aan een andere school 
voor rekening van het schoolbestuur kwam 
om cler wille van het niet-aanstellen van 
denzelfden wachtgelder. Evenmin doet daar
aan af, dat de wachtgelder, in den loop van 
het jaar heeft opgehouden wachtgeld te ge. 
nieten. 21 Maart. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 101 5• lid.) - Nu de appelleerende 
schoolbesturen niet voldoende hebben aan
getoond dat een bedrag van f 0.50 per leerling 
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voor in rekening te brengen administratie
kosten te laag zou zijn, en Ged. Staten van 
oordeel zijn, dat die kosten eerder op minder 
dan op meer dan f 0.50 per leerling zijn te 
schatten, is door dat college het bedrag te
recht op f 0.50 per leerling gehandhaafd. -
Noch art. 101, noch eenige andere wetsbepa• 
ling schrijft voor, bij de berekening van de 
vergoeding rente van teveel betaald voorschot 
in mindering te brengen. Derhalve is een der
gelijke aftrek ontoelaatbaar. 27 Maart. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 75.) - Een motief, aan het alge
meen belang ontleend, kan geen grond op• 
l_everen tot afwijzing der aanvrage. - Niet
nakoming van het voorschrift van art. 1 
van het K. B. van 31 Dec. 1920, S. 953, kan 
niet leiden tot een afwijzende beschikking. 
- Uit de bereidverklaring tot storting van 

· de waarborgsom vloeit voort de verbintenis 
om deze waarborgsom in de gemeentekas te 
storten, we]ke verbint,enis hare sanctie vindt 
in de slotwoorden van den eersten volzin 
van art. 79, l • lid. - Nu bij de aanvrage is 
overgelegd een opgave van het getal leer
lingen, voor wie het gebouw ruimte moet 
bieden, is aan art. 73, 1 • lid c. voldaan. Daar
aan doet niet af, dat daarbij een lager aantal 
leerlingen is opgegeven dan het totaal aantal, 
dat als maximum in de klassen tezamen zal 
worden toegelaten. - Al moge de aansluiting 
der vereeniging bij den Schoolraad rechtens 
geen effect sorteeren v66r de vereeniging 
door de goedkeuring der statuten rechts
persoonlijkheid heeft gekiegen, zoo belet 
toch geen enkele wetsbepaling de bestuurders 
der vereeniging reeds vo6r deze goedkeuring 
de voor de aansluiting bij den Schoolraad be
noodigde stappen te doen. 29 Maart. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 205.) - Nu bij een gebouw, waarin 
z.ijn ondergebracht een school voor gewoon 
1. o. en een school voor m. u. 1. o., afzonder
lijke schatting van de beide deelen niet heeft 
plaats gevonden, kunnen Ged. Staten niet 
verklaren dat de vereeniging blijvend heeft 
opgehouden het schoolgebouw overeenkom• 
stig zijn bestemming te gebruiken, wanneer 
de school voor m. u. l. o. was overgebracht 
naar een nieuw, krachtens art . 72 gesticht, 
gebouw. Immers zou het gevolg der beslissing 
van Ged. Staten moeten zijn, dat de vergoe• 
ding voor het geschatte gebouw met twee
voudige bestemming gehee] zou vervallen, daar 
toepassing van het 3• lid slechts het verva]. 
!en en niet vermindering van de jaarlijksche 
vergoeding kan ten gevolge hebben ; dit ge
volg zou kennelijk in strijd zijn met de strek
king van art. 20. 10 April. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 201.) - Door art. 201 ; 3• lid, zooals 
dat krachtens art. VII der wet van 30 Juni 
1924, S. 319, gedurende den in art. 193, 2• lid 
gestelden termijn werd gelezen is, voor de 
toepassing der bepaling betreffend het school
geld voorzien in het onderwerp eener ge
meentelijke schoolgeldverordening, inhou
dend dat voor de toepassing daarvan worden 
gelijkgesteld met scholen voor gewoon I. o. 
de scholen, die ingevolge art. 193, 2• en 3• lid 
der wet blijven ingericht als scholen voor 
u. I. o. l,edoeld in art. 2bis der wet van 17 

Aug. 1878, S. 127, zooals deze luidde op 31 
Dec. 1920, en met scholen voor u. I. o. de 
scholen, die ingevolge eerstgenoemd wets
artikel blijven ingericht als scholen voor 
m. u. I. o. bedoeld in het in de tweede plaats 
aangehaald wetsartikel. Derhalve hebben 
krachtens art. 151 Gem.wet met het inwer
kingtreden van de wet van 30 Juni 1924, 
S. 319 op 1 Juli 1924 de bepalingen der ge
meenteverordening van rechtswege opge. 
houden te gelden. 16 April. 
Be~chikking van den Hoogen Raad, (School

geldheffing voor Lager Onderwijs in de ge. 
meente Rheden.) - Uit de omstandigheid, 
dat de heffing van schoolgeld op eene open• 
bare school voor Lager Onderwijs valt onder 
de artt. 265b en 265c der Gemeentewet volgt, 
dat beroep in cassatie tegen een uitspraak 
van een Raad van Beroep voor de gemeente 
ingesteld moet worden door den Burge
meester, tenzij de belastingverordening inge
volge art. 265d dier wet bepaalt, dat een of 
meer gemeente-ambtenaren voor het inste]. 
!en van dit beroep in de plaats van den 
Burgemeester treden. - Hieruit volgt, dat 
de te Rheden bestaande regeling, dat in 
geval van beroep een door Burgemeester en 
W ethouders aangewezen gemeente-ambtenaar 
in de plaats van den Burgemeester treedt als 
in strijd met de wet verbindende kracht 
mist. Niet Burgemeester en Wethouders 
doch de gemeenteverordening zelve had dien 
ambtenaar moeten aanwijzen. 30 April. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 22.) - Al heeft men aan te nemen 
dat het onderwijsbelang gebaat zal worden 
door de opheffing van een openbare lagere 
school, zoo moet daarnaast toch in het oog 
worden gehouden de zekerheid, dat het be
lang van de appelleerende ouders en anderen 
daardoor zal worden geschaad, omdat deze 
opheffing voor hen zou beteekenen eene ver
mindering van de veiligheid van hunne kin• 
deren. Bereidverklaringen van enkele ge
meentebesturen om in verband met de ge. 
opperde bezwaren over te gaan tot het treffen 
of overwegen van maatregelen kunnen, zoo
Jang daaraan geen afdoende gevolg is ge
geven, de bezwaren niet opheffen. 13 Mei. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920, Art. 23). - Een voorwaardelijke goed• 
keuring van Ged. Staten op een besluit tot 
opheffing eener openbare lagere school is 
in strijd met de wet 14 Mei. 

·- Koninklijk besluit. (Drie-jaarlijksche ver
rekening, bedoeld in het achtste lid "\Tan art. 
101 der Lager-Onderwijswet.) - Het ge
meentebestuur heeft terecht bij de ,aststel
ling van de kosten van de openbare scholen 
voor gewoon lager onderwijs ter berekening 
van het gemiddelde bedrag per leerling ,an de 
kosten dier scholen een bedrag voor admini
stratiekosten in aanmerking genomen. -
Wanneer later, bij de drie-jaarlijksche ver
rekenin(I, blijkt, dat een bijzondere school 
in dat t1jdvak geen administratiekosten heeft 
gemaakt, mag het gemeentebestuur de zijner
zijds terecht in aanmerking genomen ad• 
ministratiekosten op de gemeente!ijke ver
goeding niet in mindering brengen. 16 Mei. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920, art. 38). - Aan appellant i~ ongevraagd 
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ontslag ver!eend daar hij, nadat hij met het 
resultaat van zijne ingevolge de Pensioenwet 
1922 plaats gehad hebbende keuring, krach
tens welke hjj voor de waarneming van zijne 
betrekking niet ongeschikt werd geacht, was 

. in kennis gesteld, bij voortdurip.g zonder ver
lof uit zijne betrekking is weggebleven, voor-

. gevend ongesteld te zijn, evenwel zonder deze 
bewering door overlegging van eene genees
kundige verklaring aannemelijk te maken, 
hoewel om overlegging bjj vorige gelegen
heden telkens door B. en W. met aandrang 
was verzocht. Daargelaten of deze gedraging 
van appellant moet warden aangemei;kt als 
een zoodanige ernstig plichtsverzuim, dat 
r eeds op <lien grond een ongevraagd ontslag 
zou zijn gerechtvaardigd, zou in de gegeven 
omstandigheden, nu een behoorlijke vervul
ling van zijne betrekking door appellant niet 

- was te verwachten, zijn handhaving strijdig 
zijn met de belangen van het onderwijs. 

. · 27 Mei. 
- Koninkljjk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 72.) - Nu de gemeenteraad niet 
binnen 3 maanden eene beslissing heeft ge
nomen op een verzoek ex art. 72, moet hij 
geacht warden tot de gevraagde medewerking 
-t e hebben besloten; daaraan doet niet af de 

. omstandigheid, dat de burgemeester heeft 
verzuimd het verzoek terstond ter tafe] te 
brengen in de vergadering, waar het behoorde. 
Echter moet het schoolbestuur geacht warden 
het hieruit voor dit bestuur voortvloeiende 
recht te hebben verwerkt, doordat het be
sloten heeft de uitvoering van het werk voor
loopig uit te stellen en later een nieuwe aan
vraag heeft ingediend. Derhalve hebben Ged. 
Staten ten onrechte buiten beschikking ge
laten het beroep van het schoolbestuur tegen 
de afwijzende beschikking van den Raad . 

2 Juni. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920, art. 23). - Uit onderwijskundig oog
punt behoeft niet aan twee vierklassige 
scholen de voorkeur te worden gegeven boven 
een zevenklassige school. Aan een zeven
klassige school kan worden volstaan met een 
onderwijzer minder dan aan twee vierklassige 
scholen, zoodat inrichting van twee vier
klassige scholen i. p. v. verbouwing der be
staande school tot een zevenklassige niet is 
in het financieel belang van het Rijk. Even
min is zulks in het belang der gemeentefinan
cien, daar de jaarlijksche exploitatiekosten 
van eene nieuwe zevenklassige school ge
ringer zijn dan die van twee vierklassige 
scholen, waarvan een nieuw is en een ver
bouwd. 4 Juni. 

- Besluit tot wijzigiflg van het programmavoor 
het examen ter verkrijging van eene aan
teekening, bevoegdheid verleenende tot het 

, geven van huis- en schoolonderwijs in handen-
arbeid. S. 225. 6 Juni. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920, art. 13). - Ten onrechte hebben de 
Raad en, in beroep Ged. Staten inplaats van 
aan elk der, aanvragers afzonderlijk aan deze 
gezamenlijk een tegemoetkoming toegekend, 
vermits op deze wijze niet voor elk afzonder
lijk wordt uitgemaakt, welk gedeelte der ver
voerkosten ten laste der gemeente en welke 
gedeelte te zijnen laste komt. 7 Juni. 

- Koninklijk besl~it. (Lager Onderwijswet 
1920, art. 72). - Wanneer het schoolbestuur 
in de aanvrage ex art. 72 slechts in het alge
meen gelden uit de gemeentekas vraagt voor 
uitbreiding en verbouwing van eene bijzondere 
school, wordt door een gunstige beslissing op 

. dit verzoek de gemeente niet verder gebonden 
dan tot medewerking tot uitbreiding en ver
bouw in het algemeen, zoodat voor B. en W. 
vollP vrijheid blijft bestaan, om tegen de ver
schillende onderdeelen, waaruit de uitbreiding 
en verbouw bestaan, ingevolge art. 77 lid 6 
bezwaar te maken. De - van den Raad ge
vraagde medewerking behoort derhalve on
voorwaardelijk te wor9-en verieend. 

11 Juni. 
- Besluit tot aanvulling van het K. B. van 

15 Februari 1924, S. 48, tot vaststelling van 
algemeene regelen omtrent den bouw en de 
inrichting der lokalen waarin lager school
onderwijs gegeven wordt, voor zoover de 
scholen, waartoe die lokalen behooren, ge-

. heel of gedeel_telijk uit openbare kassen wor
den onderhouden, omtrent de inrichting. der 
terreinen voor het onderwijs in lichamelijke 

. oefening aan die scholen, alsmede omtrent 
het aantal kinderen, dat in die scholen mag 
worden toegelaten. S. 262. 14 Juni. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920, art. 13). - Onder ,,woning" in art. 13 
bedoeld is te verstaan de plaats waar de 
kinderen feitelijk zijn ondergebracht (i. c. een 
woonschuit). Voor de toepassing van dit art. 
doet niet ter zake of de ouders enz. in de ge
meente al of niet zjjn gedomicilieerd in den 
zjjn van art. 74 B. W. of aldaar hun_ hoofdver
blijf hebben naar art. 244a Gemeentewet. 

18 Juli. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920, art. 125) .. - Een school, waarvoor geen 
rijksvergoeding is toegekend, behoort niet tot 
de scholen als in art. 88 bedoeld. Nu blijkens 
de onherroepelijk geworden beslissing van den 
Minister van 0. K. en W. de onderhavige 
school na 31 Mei 1929 niet meer voor rijks
vergoeding in aanmerking kwam, was appel
lant, aan wien op 29 Juli 1929 ontslag is ver
leend wegens opheffing der school, op het 
tijdstip van zijn ontslag niet onderwijzer aan 
een school, als bedoeld in art. 88, zoodat de 
Minister terecht art. 125 op hem niet van 
toepassing heeft geacht. 18 Juli. 
~ Koninklijk besluit. - Medewerking door den 

gemeenteraad tot stichting van een bijzondere 
lagere school. - Art. I van het K. B. van 31 
December 1920, S. 953, heeft weliswaar ten 
doe! het gemeentebestuur zekerheid te ver
schaffen of een instelling of vereeniging inder
daad rechtspersoonlijkheid bezit, <loch deze 
bepaling beoogt niet en kan niet beoogen de 

. ~ronden, waarop krachtens art. 75, 2• lid 
JUncto art. 73 der wet de medewerking moet 
worden geweigerd uit te breiden. 1 Aug. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920, art. 97 j0 • Bezoldigingsbesluit Burg. 
Rijksambtenaren 1928, art. 2). - Bij de toe
passing van art. 2 Bez. bes!. B. R. 1928 moet 
onder de gei;nee.nten, opgesomd in Bijlage E . 
van dat besluit, warden geacht te behooren 
het gebied, dat daarvoor is .aa,ngewezen door 
het daartoe bevoegd gezag. Ten aanzien van 
gedeelten v'll,n gemeenten, in genoemde Bij-
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lage vermeld, is dat gezag de Raad. u de 
Raad het terrain, waarop de school is ge
vestigd, heeft gebracht onder het gebied van 
Heerenveen, in genoemde Bijlage geplaatst 
in de tweede klasse, moet het onderwijzend 
personeel der school geaoht worden een tweede 
klasse standplaats te bebben. l Aug. 

- Rondschrijven van den Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen . aan de Ged. 
Staten der Provincien, betreffende toepassing 
van artikel 13, eerste lid , der Lager-Onder
wijswet 1920 ten aanzien van binnen chip
pers, visschers en bewoners van woon chepen. 

7 Aug. bladz. 990 
- K on inklijk besluit. (Lager Oodenvijswet 

1920, art. 85). - Een beroepschrift, a ls be
doeld in het derde lid, i slechts dan tijdig 
ingekomen, wanneer het binnen den beroeps
termijn is ontvangen door bet college, waar
bij het beroep moet worden ingediend, of 
wanneer het althans binnen <lien termijn is 
ontvangen ten postkantore van de gemeente, 
waar dit college is gevestigd. 11 Aug. 

- Lager Onderwijswet 1920 Art. 51.) - In 
verband met den tekst van het JO• lid, zooals 
deze luidde v66r de wijzigingswet van 30 Dec. 
1926, S. 455, toen het voorschrift inhield, 
dat na afloop van het in het vorige lid be
doelde tijdvak opnieuw een wac)1tgeld kon 
worden toegekend, telkens voor den duur van 
ten hoogste 5 jar en, moet worden aange
nomen, dat de huidige wetsbepaling niPt ge
doogt, ten tweeden male daaraan toepa sing 
te geven. 4 'ept. 

- K oninklijk besluit. (Lager Onderwij wet 
1920 art. 72.) - De gevrnagde medewerking 
tot uitbreiding van ePne bestaande school 
met drie lokalen moet worden verleend, nu in 
verband met de terke toeneming van het 
aantal leerlingen niet kan worden gezegd dat 
deze uitbreiding de normale eischen , aan bet 
geven van lager onderwij te stellen, te boven 
gaat. - Eventueele overplaatsing van leer 
lingen naar een andere b1jzondere school, al 
staat die onder hetzelfde bestuur, daarge
laten of daartegen geen bezwaren bestaan, 
kan geen punt van overweging uit,maken, 
omdat bij de beslissing omtrent de aanvrage 
tot uitbreiding alleen gerekend kan worden 
met de bevolking en de grootte van de chool, 
om uitbreiding van welker gebouw het gaat. 
- Bouw van een gymnastieklokaal aan de 
onderhavige school moet geacht worden de 
normale eischen, aan het geven van lager 
onderwijs t e stellen, te boven te gaan, aan
gezien het op korten afstand van de school 
gelegen gymnastieklokaal van het openbaar 
gymnasium voor het gymnastiekonderwijs 
aan de onderhavige school op daarvoor ge
schikte uren kosteloos gebruikt kan worden. 

12 ept. 
Besluit tot schorsing tot 1 Maart 1931 van 

bet besluit van den Raad der gemeente Di
dam, van 29 Augustus 1930, waarbij be
noemd is tot onderwijzeres aan de openbare 
lagere school Didam-kom Mejuffrouw J. C. M. 

tork, thans onderwijzere aan de openbare 
!agere chool te Wadcno\jen. . 391. 20 ept. 

- Koninklijk beslui t. (Lager onderwijswet 
1920 Art. 72. ) - De opvatting van bet ge
meentebestuur, krachtens welke in art. 72 
met ,,de leer- en hulpmiddelen" slechts zijn 

bedoeld die leer- en hulpmiddelen, welke 
tevens het karakter van een meu belstuk 
dragen, vindt noch in de woorden, nocb in de 
geschiedenis der wet steun. Ook schoolboeken 
moeten tot do leermiddelen worden gerekend 
te behooren. 26 Sept. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwij swet 
1920 Art. 97.) - Zoolang een school niet is 
geopend, kan van doorbrengen van dien t
tijd als hoofd of onderwijzer aan die school 
in den zin van art. 3 van bet K . B. ,·an 27 
Dec. 1924, 8. 5 5, zooals dat is gewijzigd bij 
beslui ten van 17 • ov. 1925, S. 446 en 11 
Fehr. 1926, . 23, en van art. 3 van . 1 van 
Hfdst. V van bijlage C van het Bezoldigings
beslui t 1928 niet worden gesproken. De werk
zaamheden. door een hoofd of ondenl'ijzer 
v66r de opening der school verricht, komen 
derhalve voor de berekening der vergoeding 
ex art. 97 niet a ls in diensttijd verricht in aan
merking. Oct. 

- Besluit tot vernietiging wegens strijd met 
de wet van de artikelen 2, 3, 4 en 6 der In
structie voor het onderwijzend personeel aan 
de openbare scholen in de gemeente Beerta, 
vastgesteld bij bes1uit van den Raad dier 
g;emeente van 28 Juni 1929, en gewijzigd bij 
Raadsbesluit van 8 April 1930. 

S . . 398. 9 Oct. 
- K oninklijk be luit. (Lager Onderwij swet 

1920 Art. 72.) - Nu vaststaat dat de ge
meeente een centraal gelegen vrijstaand gym
nastieklokaal zal stichten ten dienste Yan het 
openbaar- en bet bijzonder onderwijs, zou 
het de normale ei chen, aan het geYen van 
lager onderwij s te stellen, t e boven gaan, in
dien aan een bijzondere school een eigen 
gymnastieklokaal werd gesticht. 17 Oct. 

- K oninklijk be luit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 85.) - Burg. ·en Wetb., die bij een 
be lissing van Ged. taten op een door hen 
bij Ged. Staten ingesteld beroep, waartoe zij 
kracbtens art. 5, 3° lid bevoegd waren, ten 
deele in bet ongelijk zijn gesteld, zijn in dezen 
als .,belanghebbenden" in den zin van art. 17 
aan te merken en dus in bun beroep bij de 
Kroon ontvankeLjjk. - Nu de wet zich niet 
uit preekt over bet tijdstip, waarnaar de 
schatting der comm.is ie van schatters mo t 
plaat hebben, moet ten dezen be lissend 
worden geacht het tijdstip, waarop de schat
ting ge chiedt, zoodat geen aanleiding be
staat, enkel rekening te houden met de om
standigbeden ten tijde, waarop tot den bouw 
der school werd besloten, en den invloed, 
welken de aanleg van een weg langs bet ter
rein op de waarde daarvan heeft gehad, 
buiten beschouwing te laten. 28 Oct. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 100.) - De wet houdt geen be
paling in, krachtens welke de vergoeding ex 
art. JOO niet zou mogen worden t oegekend, 
wanneer de onderwijzer, wien het betreft, 
handel drijft, en scbrijft evenmin deswege 
eene mindering op de vergoeding voor als 
in art. 97 lid 2 onder a is voorgeschreven ten 
aanzien van de rijksvergoeding, ook a ls bet 
betreft een onderwijzer, wiens bezoldiging 
niet voor rijksvergoeding in aanmerking 
komt. Nu ingevolge a rt. 100 de ver€;oeding 
moet worden verleend, kan van str1jd met 
art. 5 lid 3 geen sprake zijn. 8 Nov 
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- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
22 October 1923, S. 489, zooals dit is gewij
zigd bij K. B. van 24 December 1925, S. 512, 
tot rangschikking onder het buitengewoon 
lager onderwijs van de scholen voor doof
stomme, blinde, zwakzinnige en slechthoore;,
de kinderen, zoomede van de scholen voor 
imbecillen en van de scholen, verbonden 
aan gi,stichten, bedoeld in artikel 7 der wet 
van 27 April 1884, S. 96, voor zwakzinnigen 
(idioten en imbecillen). S. 424. 20 Nov. 

- Wet tot wijziging van artikel 193, vijfde lid, 
der La,ger-onderwijswet 1920. 

S. 446. 29 Nov. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 101 2• lid.) - Bij het vaststellen 
van het aantal leerlingen der .,overeenkom
stige" openbare scholen kan gehruikt worden 
de maatstaf van art. 28, wat betreft de tel
data, mits daarbij in het oog wordt gehouden, 
dat de strekking van het 2• lid is, om vast 
t,e stellen bet gemiddeld bedrag per leerling 
van de kosten der open bare scholen per jaar. 
Ten aanzien van een openbare school, die 
op 30 April van het jaar, waarover de ver
goeding worclt berekencl, is opgeheven, kan 
derhalve worden aangenomen dat het aan
tal leerlingen, bedroeg het op 16 Maart al
daar aanwezige aantal. Echter behooren, 
om te geraken tot een zuivere berekening 
van het gemiddeld bedrag per leerling van 
de kosten over dat iaar, de werkelijke kosten 
over die school, welke in bedoeld jaar slechts 
4 maanden heeft bestaan, met drie te worden 
vermenigvuldigd. 29 Nov. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 72-.) - Nu de door het schoolbestuur 
beweerde noodzakelijkheid van een speciaal 
lokaa l voor godsdienstonderwijs niet is aan
getoond en daaraan, mede naar het oordeel 
van den hoofdinspecteur, ook geen behoefte 
bestaat, moet de aanvrage om beschikbaar
stelling van gelden voor den bij bouw van 
zoodanig lokaal geacht worden de ,,normale 
eischen" te boven te gaan. 2-9 Nov. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 11 September 1923, S. 440 
(Kweekscholenbesluit), laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 2 Juli 1928 (Stbl. 
n°. 236). S. 470. 13 Dec. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 72.) - Nu gebleken is dat het raad
zaam is, dat de aan te leggen centrale ver
warming van grootere capaciteit zal zijn dan 
de bestaande, behoort medewerking te wor
den verleend tot de gevraagde vernieuwing, 
voorzoover de bestaande onderdeelen van de 
installatie terwille van de grootere capaciteit 
der nieuwe inrichting door grootere vervangen 
clan we! verlengd of uitgebreid moeten wor
den. Het vervangen van de radiatoren en 
de leidingen, voorzoover zij tengevolge van 
het stukvriezen niet meer bruikbaar zijn, hoe
wel zij overigens bij de nieuwe grootere in
stallatie gebezigd zouden kunnen worden, 
behoort te worden aangemerkt a ls kosten 
van instandhouding in den zin van art. 101. 

13 Dec. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

Koninklijk besluit van 4 September 1923, 
S. 432, houdende voorschriften ter uitvoering 
van de artikelen 88 tot en met 97 en 99 tot 

en met 104 der Lager -onderwijswet 1920. 
S. 490. 19 Dec. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwij swet 
1920 Art. 1015• lid.) - Prijzen of belooningen 
voor ijver en goed gedrag kunnen niet worden 
gerekend te behooren tot de kosten, bedoeld 
c.nder j. van art. 55, doch wel tot die onder o. 
Dit kan niet worden gezegd van de kosten 
voor St. Nicolaasfeestje , welke in te ver ver
wijderd verband staan met het onderwijs. -
Kosten voor telefoonabonnementen c. a. be
hooren tot de kosten van administratie en 
mitsdien onder o. van art. 55, waarbij onver
schillig is de vraag, of deze uitgaven boven 
de normale eischen uitgaan en of de open
bare scholen telefoonaansluiting hebben, daar 
bij de uitgaven ex art. 101 eerste lid eenig 
criterium ·is, of de uitgaven krachtens ha ren 
aard en karakter vallen onder een van de 
ru brieken e. tot en met h. en o. of de kosten 
van instandhouding. - Kosten van huur van 
gebouwen en terreinen over 1922 kunnen nit 
de vergoeding ingevolge art. 101 worden 
vergoed, daar deze kosten eerst met ingang 
van 1 Jan. 1923 uit art. 101 5• lid z\jn ge
schrapt. Dergelijke kosten vallen na I Jan. 
1923 niet onder art. 550., daar 7.ij met name 
onder c. zijn genoemd. 19 Dec. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 73.) - Het is uitsluitend aan een 
schoolbestuur voorbehouden, te bepalen 
welke leerlingen al clan niet tot zijne schooI 
zu llen worden toegelaten. Indien dit bestuur 
derhalve een grem, heeft getrokken ter be
paling van het gebied, waaruit de kindercn 
de school kunnen bezoeken en tengevolge 
daarvan leerlingen uit dat gebied niet mecr 
tot die school knnnen worden toegelaten, 
kunnen deze leerlingen medetellen ter be
reiking van het aantal, dat voor de nieuwe 
school, welke het schoolbestnur wenscht te 
tichten, noodig is. 19 Dec. 

- Koninklijk besluit. (Lager Ondetwijswet.) -
Bij de vergoeding volgens art. 101, 1 e lid moet 
i-ekening worden gehouden met de uitgaven 
voor de aanschaffing van schoolboeken, leer
middelen en schoolbehoeften gedaan in ver
band met de stichting van een nieuwe open
bare lagere school. 24 Dec. 

Onderwijs. (Middelbaar) Besluit tot bekendma
king van den tekst van het K. B. van 31 Mei 
1926, S. 159, tot nadere uitvoering van artikel 
16 en artikel 28, vierde lid der Nijverheids
onderwijswet. S. 8. 9 J an. 
Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

K. B. van 8 Juni 1929, S. 310, betreffende 
het Reglement en het programma voor de 
eindexamens der openbare hoogere burger
scholen met vijfjarigen cursns en ingevolge 
artikel 45tredecies der Middelbaar-onderwijs
wet aangewezen bijzondere hoogere burger
scholen met vijfjarigen en vierjaren cursus. 

S. 35. 31 Jan. 
- Koninklijk besluit. (Wet Middelbaar Onder

wijs Art. 36quater.) - De afdeelin~ B. van 
een Hoogere Burgerschool voor meisies, welke 
afdeeling in een driejarigen cursus (na een 
onderbouw van twee leerjaren) algemeen 
ontwikkelend onderwjjs geeft met de letter 
kundige vakken als hoofddoel van het onder
wijs, kan niet worden aangemerkt als een van 
rijkswege gesubsidieerde gemeente-hooger~ 
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. burgerschool als bedoeld in art. 36q·uater 
1 e lid. 21 Febr. 

- Koninklijk besluit. ( ijverheidsonderwijswet 
art. 16 j0 • art. 22 en 24.) - Nu geen der ge
vallen tot het verleenen van ongevraagd 
ontslag, als bedoeld in art. 15 sub B. van het 

. K. B. van 31 Mei 1926, S. 159, aanwezig is, 
is het ontslag verleend in strijd met dat wette
lijk voorschrift. - Al zij n in de artt. 22 en 24 
der wet eenige voorschriften gesteld, bij he t 
geven van ontslag in acht te nemen, zoo volgt 
daaruit niet, dat de rechtspositie, ook wat 
betreft schorsing en ontslag, van de direc
teuren en leeraren daarmede volledig is ge
regeld, zoodat dan ook voor eene aanvullende 
regeling ingevolge art. 16 der wet te dien 
aanzieµ pl!J.ats bestond, en art. 15 bovenver
meld niet a ls onverbindend kan worden t er 
zij de gesteld. 7 l\faart. 

- Besluit tot wijziging van de Koninklijke be
sluiten van 8 Juni 1929, S. 311 en 21 December 
1923, n°. 16, betreffende het Reglement en 
het Programma van de eindexamens der 
hoogere burgerscholen A. S. 71. 1-2 Maart. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 
K. B. van 21 Februari 1923, S. 47, aangevuld 
bij K. B. van 3 September 1923, S. 428, hou-

. dende aanw\jzing, overeenkomstig artikel 133, 
vijfde lid; der hooger-onderw\jswet van het 
einddiploma der Westersch-klassieke afdee
ling (Afdeeling A II) van de Algemeene Mid
delbare School te Bandoeng. 

S. 139. 11 April. 
- Besluit tot wijziging van het K. B. van 

28 December 1922 (Stbl. n°. 744). · 
S. 228. 13 Juni. 

- Koninklijk besluit. (Nijverheidsonderwijs
wet art. 24). - Appellant bekleedde sedert 
22 jaren naast zijn hoofdbetrekking als onder
wijzer bij het o. I. o., de bijbetrekking van 
leeraar aan een school voor de grafische vak
ken, terwijl zijn lesuren in verband met zijne 
hoofdbetrekking sinds 1913 op den middag 
waren gesteld, daar het hem in verband met 
zijne hoofdbetrekking niet · mogelijk was op 
de morgenuren Jes te geven, waarvan het be
stuur niet onkundig was. Onder deze om
standigheden was voor disciplinaire straffen 
(schriftelijke berisping en daarna ontslag) 
geen reden. 14 Juni. 

- Koninklijk besluit. (Nijverheidsonderwijs
wet art. 22). - Verlof tot afwezigheid, waar
van sprake is in de artt. 28 vlg. K. B. 31 Mei 
1926, S. 159, moet worden aangemerkt als 
een recht van belanghebbenden om uit hunne 
betrekking afwe;1:ig te zijn en behoort dus in 
h et algemeen niet tegen hun wil te worden 
verleend. Een ongevraagd verlof, waarbij aan 
appellante de uitoefening van hare functie 
als directrice feitelijk wordt verboden, is in 
wezen niet anders te beschouwen dan als een 
schorsing, die slechts kan plaats hebben, inge
volge ar1;. 22 2• lid, nadat de inspecteur is 
gehoord. Daar dit laatste niet is geschied, 
kan. reeds op dien gron<j. het bes1;reden be
sluit niet worden gehandhaafd. 18 Aug. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet M. O. 
art. 36quater). - Dit art. eischt niet da t 
bovenbedoelde overeenkomst met het Rijk 

_ zelf is gesloten. Ten deze staat vast dat de 
gemeente Oude Tonge jaarlijks aan de ge
meente Middelharnis, krachtens tusschen 

deze gemeenten gesloten overeenkomst een 
tegemoetkoming betaalt in de kosten van 
de Rijks Hoogere Burger chool . te Middel
harnis, welke tegemoetkoming Oude Tonge 
aan het Rijk verleent. Dan is echter aan boven
genoemde voorwaarden voldaan. De be
doeling van het voorschrift zou niet tot haar 
recht komen, indien de gemeente Oude Tonge, 
die zich offers ten behoeve van de Rijks
school heeft getroost, gelijk gesteld werd 

. met de gemeenten, die zich aan de Rijks
scholen niet gelegen lieten liggen en zelfs bij 
die gemeenten zou zijn achtergesteld, indien 
moet worden aangenomen, dat. ook na de 
invoering van genoemd art. 36quater de con
tractueele verplichting van Oude Tonge 
tegenover Middelharnis is blijven voortbe
staan, wat de Staat blijkbaar heeft aange
nomen, nu hij ,.uit billijkheid" het door hem 
van Oude Tonge gevorderd bedrag (ruim 
f 11,000) met het door Oude Tonge reeds aan 
Middelharnis betaalde (f 1500) heeft vermin
derd. 20 Nov. 

Ongevallenverzekering. Besluit tot wijziging 
van het K. B. van 21 September 1923, S. 459, 
tot vaststelling van een a lgemeenen maat
regel van bestuur als bedoeld in artikel 52 
der Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922, 
zooals dat besluit laatstelijk is gewijzigd bij 
K. B. van 27 April 1929 (Stbl. n°. 217). 

S. 180. 14 Mei. 
- Besluit tot intrekking van het K. B. van 

14 September 1921, S. 1062, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld in artikel 43, vierde lid, en artikel 
47 der Ongevallenwet 1921 en het K. B. van 
2_8 December 1921, S. 1445, tot vaststelling 
van een a lgemeenen maatregel van bestuur 
ter uitvoering van artikel 43 der Onge
vallenwet 1921, zooals dat laatstelijk is ge
wijzigd bij K. B. van 3 September 1920, S. 430, 
en tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur ter uitvoering van artikel 
43, vierde lid, en artikel 4 7 der Ongevallen
wet 1921. S. 207. 20 Mei. 

- Beslnit tot wijziging van het K. B. van 
21 Juli 1928, S. 303. tot vaststelling van een 
regeling, als bedoeld in artikel 106, tweede 
lid, der Land- en Tuinbouwongevallenwet 
1922. S. 209. 20 Mei. 

- Wet tot wijziging der Ongevallenwet 1921. 
. 328. 18 Juli. 

- Wet tot wijziging der Land- en Tuinbouw-
ongevallenwet 1922. S. 329- 18 Juli. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
3 -September 1921, S. 1043, tot vaststelling 
van een a lgemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld in art. 14, eerste lid, der On~e
vallenwet 1921, zooals dat besluit laatstel.ijk 
is gewijzigd bij K. B. van 9 Februari 1927 
(Stbl. n°. 28). S. 372. 23 Aug. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
12 Maart 1923, S. 63, tot vaststelling van een 

. algemeenen maatregel van bestuur als bedoeld 
in artikel 35, eerste lid der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922, zooals dat laatste

. lijk is gewijzigd bij K. B. van 9 Februari 1927 

. (Stbl. n°. 29). S. 373. 23 Aug. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur, als bedoeld bij artikel 
. 18, elide lid, der Wet op de Rijksverzekerings

bank (Stbl. 1920, n°. 780). S. 395. 8 Oct. 
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- Beschikking van den Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid tot intrekking van de 
beschikkingen van 26 September 1921, 30 
September 1929 en 4 December 1029 en tot 
vaststelling van formulieren ter uitvoering 
der Ongevallenwet 1921. 5 Dec. 

Onteigening. Wet tot verklaring van het alge
meen nut der onteigening van eigendommen, 
erfdienstbaarbeden of andere zakelijke rech
ten, noodig voor uitbreiding van het vee
marktterrein te Gouda. S. 25. 24 Jan. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut der 
onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten noodig 
voor verbetering en aanleg van een weg van 
Houten naar Scbalkwijk, in de gemeenten 
Houten en Schalkwijk. S. 84. 19 Maart. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten noodig 
voor aanleg van het gedeelte Rotterdam
Station Moordrecht van den ontworpen Rijks
weg Rotterdam- Gouda. S. 85. 19 Maart. 

- Besluit tot onteigening voor de verbetering 
van de Maasdijken ( dijkvak van den Beer
schen Overlaat tot Yelp) in de gemeenten 
Escharen, Grave en Yelp. 

S. 132. 29 Maart. 
- Wet tot verklaring van bet a lgemeen nut 

der onteigening van eigendommen, erfdienst
baarheden of andere zakelijke rechten, noodig 
voor verbreeding van den Achterweg en van 
de Schoolstraat te Wassenaar. 

S. 169. 14 Mei. 
- Wet tot verklaring van het a lgemeen nut 

der onteigening. met toepassing van de wet 
van 27 Maart 1915, S. 171, van eigendommen, 
erfdienstbaarbeden of andere zakelijke rech
ten, noodig voor het aanleggen van eene 
nieuwe algemeene beg;aafplaats te Stads
kanaal (gemeente Wildervank). 

S. 170. 14 Mei. 
- Wet, houdende verklaring van het algemeen 

nut der onteigening van perceelen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke rechten, noodig 
voor de verbetering van de Gouwe in de ge
meenten Waddinxveen en Boskoop. 

S. 174. 14 Mei. 
- Wet tot verklaring van het a lgemeen nut der 

onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten, noodig 
voor verbetering en aanleg van een weg van 
de grens met de gemeente Hilversum tot 
den Yeendijk, in de gemeente Loosdrecht. 

S. 175. 14 Mei. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut der 

onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten, noodig 
voor verbetering en aanleg van een weg van 
Soestdijk naar Bilthoven, in de gemeente 
Baarn, Soest, Zeist en de Bilt. 

S. 176. 14 Mei. 
- Wet tot verklaring van het a lgemeen nut 

der onteigening ten behoeve van uitbreiding 
van het rangeeremplacement Susteren. 

S. 252. 14 Juni. 
- Wet tot verklaring -van het a lgemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten, noodig 
voor de verbetering van de Oostelijke Gouwe
kade en den aanleg van een weg Gouda
Boskoop-Gouwesluis in de gemeente Gouda, 

Waddinxveen, Reeuwijk, Boskoop en Alphen 
aan den Rijn . S. 253. 14 Joni. 

- Wet tot v'erklaring van het algemeen nut der 
onteigening ten behoeve van doortrekking van 
den tramweg Buchten- Sittard in de ge
meente Sittard. S. 255. 14 Juni . 

- Wet tot verklaring van het a lgemeen nut 
der onteigening ten behoeve van uitbreiding 
van de stationsemplacementen Heilo, Cas
tricum en Krommenie-Assendelft. 

S. 256. 14 Juni. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut der 

onteigening ten behoeve van uitbreiding van 
de los- en laadgelegenheid met bjjkomende 
werken op het stationsemplacement Medem
blik. · S. 257. 14 Juni. 

- Wet tot verklaring van bet algemeen nut 
der onteigening ten behoeve van aanleg van 
eene spoorwegverbinding van den Staats
spoorweg Amsterdam-Den Helder met den 
ontworpen afsluitd ijk door de Zuiderzee en 
van een Rijksweg langs een gedeelte van die 
spoorwegverbinding. S. 258. 14 Juni. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening ten behoeve van het maken 
van een stationsgebou w voor de Geldersche 
Tramweg-Maatschappij te Terborg. 

S. 298. 18 Juli. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten noodig 
voor den aanleg van een kanaal van Eind
boven naar het Wilhelminakanaal in de ge
meenten Eindhoven en Best. 

S. 299. 18 Juli. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
beden en andere zakelijke recbten noodig 
voor bet bouwen van een vaste brug over bet 
Leermenstermaar en bet uitvoeren van de 
daarmede verband boudende werken aan den 
grindwegvan Uithuizermeeden naar Appinge
dam, onder Leermens, gemeente 't Zandt. 

S. 302. 18 Juli 
- Wet tot verklaring van bet algemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
beden en andere zakelijk recbten, noodig 
voor de verbetering van de Meppelersluis in 
de gemeente Meppel. S. 303. 18 Juli. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van eigendommen, erfdienst
baarbeden of andere zakelijke recbten, noodig 
voor bet aanleggen ·van een gedeelte van den 
ontworpen verkeersweg tnsschen den Ko
ningsweg bij Lunet I en den Maliesingel te 
Utrecht. S. 347. 31 Juli. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere . zakelijke rechten noodig 
voor den aanleg van havens met bijkomende 
werken in den Binckborstpolder in de ge
meente 's-Gravenbage. S. 428. 28 Nov. 

- Wet tot verklaring van bet algemeen nut der 
onteigening van perceelen, erfdienstbaar
beden en andere zakelijke rechten, noodig 
voor de verbetering en den aanleg van een 
gedeelte van den weg van de Meern naar 
Oudewater in de gemeenten Linscboten, 
Montfoort en Willeskop. S. 429. 28 Nov. 

- Wet tot verklaring van het a lgemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten, noodig 
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voor de verbetering en den aanleg van een 
weg van Weurt naar Druten in de gemeenten 
Beuningen, Ewijk en Druten. . 

S. 430. 28 Nov. 
- · Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van eigendommen, erfdienst
baarheden of andere zakelijke recht,en, noodig 
voor verbetering en verbreeding van de 
Kapelstraat en van een gedeelte van de 
Havenstraat te Bussum. S. 444. 20 Nov. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van eigendommen, erfdienst
baarheden of andere zakelijke rechten, noodig 
voor voltooiing van de verbetering van den 
Verlengde Heereweg te Groningen. 

S. 445. 29 Nov. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten, noodig 
voor de verbetering en den aanJeg van een 
verbindingsweg tusschen den K anaaldijk 
(Ringdijk van den Zui<lplaspolder) en den 
nieuwen Rijksweg Rotterdam-Bodegraven 
(overweg station Moordrecht), onder de ge
meente Moordrecht. S. 457 . 29 Nov. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienstba-<ir
heden en andere zakelijke rechten, noodig 
voor de verbetering en den aanleg van een 
weg van den Hoorn over de Lier en ·westerlee 
naar de Oranjesluis, in de gemeenten Schip
luiden, de Lier, Naa]dwijk en 's-Gravenlande. 

S. 458. 29 Nov. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rcchten, noodig 
voor den aanleg en de verbetering van een 
weg van Westkapelle naar Middelburg, in 
de gemeenten Westkapelle, Zoutelande, Big
gekerke en Koudekerke. S. ii06. 24 Dec. 

Openbare middelen van vervoer. Besluit, hou
dende beslissing op de beroepen, in gevolge 
artikel 3 der Wet Openbare Vervoermiddelen 
ingesteld tegen de beschi.kking van Ged. 
Staten van Noord-Holland van 13 April 1927, 
no.17, en·tegen die van Ged. Staten van Zuid
Holland van 20 April 1927, G. S. n° . 61 /4. 

S. 4. 4 Jan. 
- Besluit, houdende beslissing op het beroep, 

ingevolge artikel 3 der Wet Openbare Ver
voermiddelen ingesteld t~fen de beschikking 
van Ged. Staten van oord-Holland van 

· 13 Maart 1929, n°. 62. S. 20. 21 Jan. 
- Koninkijk besluit. (Wet openbr.re midde!en 

van vervoer Art. 2 j0 • art . 4.) - Al heeft de 
ondernemer, nadat hem door Ged. Staten 
vergunning tot uitoefening van een autobus
dienst was verleend, deze vergunning inge
bracht in een vennootschap onder firm<t, toch 
blijft hij tegenover de Overheid aansprake~ 
lijkheid voor de uitoefening van den dienst. 
In verband daarmede !evert de oprichting 
van bedoe!de vennootschap geen genoeg
zamen grond op tot intrekking der vergun
ning. 21 Febr. 

- Arrest van den Hoogen Raad. - W eliswaar 
is de gemeentelijke Overheid krachtens de 
Wet Openbare Vervoermiddelen ook na de 
Wijzigingswet van 1926 bevoegd gebleven 
om, naar mate van plaatseltike omstandig
heden en behoeften, het openbaar verkeer 
binnen de gemeente te regelen, ook waar dit 

dee! uitmaakt van het intercommunaal ver
keer, doch een regeling, krachtens die be
voegdheid vastgesteld, mag niet zoo ver gaan,. 
dat daardoor de mogelijkheid om een inter
communalen autobusdienst, overeenkomstig 
de daartoe verleende vergu nning te onder
houden, feitelijk wordt opgeheven of geheel· 
afhankelijk wordt gesteld van het goedvinden 
van Burger meester en Wethouders. - Dit 
nu is inderdaad het geval bij de bepaling der 
algemeene politieverordening eener gemeente, 
verbiedende aan houders of bestuurders van 
motorrij~uigen om, tenzij van dat verbod door 
Burg. en Weth. ontheffing is verleend, op 
den openbaren weg te rijden of post te vatten 
met het kenlijk doe! een motorr~jtuig te ver
huren of daarin een zitplaats te verhuren. -
Derhalve moet zoodanige bepaling in strijd 
met bet stelsel der genoemde wet worden ge
acht en mist zij om die reden verbindende 
kracht. 17 Maart. 

- Koninklijk besluit. (Wet openbare middelen 
van vervoer Art. 2.) - De door Ged. Staten 
aan een vergunning te verbinden voorwaarden 
inogen betreffen niet slechts de te volgen 
route, de dienstregeling en het tarief, doch 
ook de wijze van uitoefening van den dienst 
in dier voege, dat wordt aangegeven op welke 
trajecten passagiers niet mogen worden in
of uitgelaten. 29 Maart. 

- Besluit, houdende beslissing op het beroep,. 
ingesteld door H. C. Bern , te Dussen, tegen 
de beschikking van Ged. Staten van Noord
Brabant van 6 Maart 1929, Provinciaal Blad 
n°. 26, waarbij hem vergunning is geweigerd 
tot het in werking brengen van een autobus
dienst van Sleeuwijk over Dussen, Heusden, 
en Drunen naar 's-Hertogenbosch . 

S. 277. 3 Juli. 
- Koninklijk besluit. (Wet openbare vervoer

middelen art. 3). - ·Al heeft het beroepschrift 
den Commiss1tris der Koningin niet binnen 
den termijn van 30 dagen bereikt, zoo staat. 
zulks niet aan de ontvankelijkheid van appel
lant in zijn beroep in den weg, wanneer vast
staat dat het niet aan zijn schuld is te wijten, 
dat het beroepschrift niet v66r het einde van 
den termijn bij den Commissaris is bezorgd. 
- Tegen eene door Ged. Staten in een ver
leende vergunning aangebrachte wijziging, 
clie slechts beoogt de strekking van het aan 
de vergunning verbonden vervoerverbod door 
verandering van redactie buiten elken twtjfel 
te stellen, kan niet met grond bezwaar worden 
gemaakt. Voorzoover appellant opheffing van 
het vervoerverbod mocht wenschen, kan daar
omtrent in dit geschil, hetwelk de door Ged. 
Staten aangebrachte wijziging van het ver
voerverbod tot onderwerp heeft, niet worden 
beslist. 3 Juli. 

- Besluit, houdende beslissing op de beroepen. 
ingevolge artikel 3 der Wet Openbare Ver
voermiddelen ingesteld tegen de beschikking 
van Ged. Staten van Utrecht van 5November 
1929, 2• Afdeeling, n°. 2759/1569. 

S. 358. 7 Aug. 
- Uittreksel uit het Koninklijk besluit . -

Wet Openbare Vervoermiddelen. Ged. Staten 
kunnen aan de geRtelde voorwaarde voor het 
in werking brengen van een autobusdienst 
dat : ,,dienstregeling en tarief aan hun goed
keuring worden onderworpen" niet de be-
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voegdheid ontleenen den dienst op Zondag 
geheel te verbieden. 6 Oct. 

- Wet, houdende wijziging van de wet van 
15 December 1917, S. 703, houdende voor
schriften omtrent aanleg en instandhouding 
van spoorwegen, waarop uitsluitend met be
perkte snelheid wordt vervoerd, op wegen 
niet onder beheet van bet Rijk, en van de 
Wet Openbare Vervoermiddelen. 

S. 455 . 29 Nov. 
- Arrest van den Hoogen Raad der Neder

landen. - Eene door Ged. Staten krachtens 
de wet van 23 April 1880, S. 67 betreffende 
de openbare middelen van vervoer, ~ooals 
deze is gewijz igd bij de wet van 30 ,Juli 1926, 
S. 250, verleende vergunning tot bet in wor
king brengen van een intercommunalen auto
busdienst voor vervoer van personen, kan 
geen verdere beteekenis hebben dan dat er 
uit een oogpunt van verkeers-economie en 
van veiligheid van de reizigers, tegen hot in 
werking brengen van zoodanigen dienst, al 
dan niet onder bepaalde voorwaarden, geen 
bezwaar bestaat. Een aldus verkregen ver
aunning kan dus niet te kort doen aan de 
bevoegdheid van bet gemeentebestuur, steu
nende op art. 8 van het Motor- en Rijwiel
reglement, om, ter verzekering van de vrij
heid en veiligheid van bet verkeer over de 
openbare wegen, ook een weg, waarvoor zoo
danige vergunning geldt, gesloten te ver
klaren voor het berijden met motorrijtuigen, 
op de wijze bij gemeld artikel omschreven. 1 

1 Dec. 
Ouderdomsvrzekering. Zie I nvaliditeits- en 

o uderdomsverzekering. 
Pakketpost. Zie Posterijen en giro. 
Pensioenen en Wachtgelden. Besluit tot aan

vulling en wijziging van de reglementen voor 
de Weduwen- en Weezenfondsen der Euro
peesche officieren van het Nederlandsch
Indische Leger en van Europeesche mili
tairen beneden den rang van officier bij de 
Koloniale troepen. S. 195. 15 Mei. 

- Besluit tot het opnieuw openstellen van de 
gelegenheid voor bepaalde categorieen van 
gepensionneerde en gegageerde militairen van 
de Koloniale troepen om opnieuw of voor het 
eerst toe te treden als deelgenoot tot bet 
\Veduwen- en Weezenfonds van Europeesche 
militairen beneden den rang van officier bij 
de Koloniale troepen. S. 197. 17 Mei. 

- Besluit tot buitenwerkingstelling van het 
bepaalde onder II, ten 2°. van het K. B. van 
14 Januari 1922, S. 20, tot regeling van bet 
beheer en het toezicht van Commissarissen 
over het Pensioenfonds voor Europeesche 
locale ambtenaren in Nederlandsch-Indie. 

S. 197 A. 17 Mei. 
- Besluit tot w:ijziging en aanvulling van het 

K. B. van 11 Juli 1922, S. 444, tot vaststel
ling van een algemeenen maatregel van be
stuur, bedoeld in artikel 181 der Pensioenwet 
1922, S. 240, zooals <lit laatstelijk is gewijzigd 
bij K. B. van 1 September 1927 (Stbl. n°. 300). 

S. 214. 24 Mei. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van bet 

K. B. van 3 Augustus 1922, S. 479, tot rege
ling van de toekenning van wachtgeld aan 
Burgerlijke Rijksambtenaren, zooals dat 
laatstelijk is aangevuld bij besluit van 7 Fe
bruari 1927 (Stbl. n°. 27). S. 217. 27 Mei. 

- Missive van den Pensioenraad aan de Ge
meentebesturen betreffende vaststelling van 
den pensioensgrondslag van gemeentegenees
heeren. Juni. 

- Rondschrijven van den Pensioenraad aan 
de Gemeentebesturen, betreffende vervroegd 
ouderdomspensioen. 22 Juli. 

Personeele Belasting. Wet tot aanvulling van 
artikel 30, letter C, en wijziging van artikel 
30, letter E, der wet van 15 Juli 1929, S. 388 
houdende herniening van de financieele ver
houding tusschen het Rijk en de gemeenten 
en wijziging van eenige bepalingen der Pro
vinciale wet en der Gemeentewet. 

S . 531. 31 Dec. 
Politie. Rondschrijven van den Minister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw a.an 
heeren Burgemeesters, betreffende : het in 
uitzicht stellen van belooningen, premies, 
en:z .. voor gemeente-veldwachters. 1 April. 

Posterijen en giro. Besluit tot wijziging van 
het besluit van 29 Juni 1929, S. 377, tot uit
gifte van RembrandtpostLegels. 

S. 34. 30 Jan. 
- Besluit, houdende w\iziging van het Post

besluit 1925, S. 396 en van het Pakketpost
. besluit (Stbl. 19l!l, n° . 574) . 

S. 111. 26 Maart. 
- Besluit, houdende wijziging van bet Orga
. niek Beslnit P.T.T. l!l2 . 

S. 160. 9 Mei. 
- Besluit, houdende bepalingen betreffende 

het postverkeer met Nederlandsch-Indie, 
Suriname en Cura,;:ao en met het buitenland. 

S. 263. 14 Juni. 
- Besluit, houdende wijziging van het Post

besluit 1925 en van het Pakketpostbesluit 
(Stbl. 1919, n°. 574). S. 264. 14 Juni. 

~ Besluit, strekkende tot vaststelling van de 
Algemeene bepalingen betreffende het buiten
landsch postverkeer van Nederlandsch-Indie 
(Internationaal Postbesluit 1930). 

S. 279. 18 Juli. 
- Besluit, houdende wijziging van het Orga

niek Besluit P.T.T. 1928. S. 370. 22 Aug. 
- Besluit houdende wijziging van het Organiek 

Besluit P.T.T. 1928. S. 397. 8 Oct. 
- Zie ook : Tractaten. 
Provinciaal Bestuur. Wet, houdende nadere 

wettelijke voorziening in verband met bet in 
werking treden van de wet van 15 Juli 1929, 
S. 388, en houdende wijziging van die wet. 

S. 245. 14 Juni. 
Psychopaten. Zie Strafrecht en Strafvordering. 
Raden van beroep voor de directe belastingen. 

Besluit, houdende bepalingen betreffende 
ambtskringen van raden van beroep voor ~e 
directe belastingen. S. 150. 26 April. 

Radenwet. Besluit tot nadere wijziging v~n 
bet K. B. van 15 April 1929, S. 178, laatsteliJk 
gewijzigd bij K. B. van 6 Augustus 1925, 
S. 350, tot vaststelling van een a.lgemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in a.rtikel 
83, eerste en tweede lid, der Radenwet. 

S. 104. 21 Maart . 
- Wet tot wijziging der Radenwet. 

S. 331. 18 Juli . 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 
96, tweede lid, der Radenwet. · 

S. 462. 29 Nov. 
Radio. Zie Telegrafen, T elefonen en Radio . 
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Rechten van in- , ui t- en doorvoer. Bes!uit 
houdende wijziging van bet K. B. van 24 
December 1924, S. 578, tot aanwijzing van 
de Kamers van Koopbandel en organisaties 
op bet gebied van landbou w, bandel en nijver
beid, bedoeld bij art. 7, vierde lid, der Tarief
wet 1924 (Stbl. n°. 56 ). S. 15. 13 Jan. 

- Wet boudende afscbaffing van de Verdedi
gingsbelasting II en van de opcenten op den 
suikeraccijns; hefting van opcenten op de 
inkomstenbelasting ten beboeve van bet 
Leeningfonds 1914 en wijziging van bet tarief 
dier belasting en van bet tarief van invoer
recbten. S. 21. 24 Jan. 

- Besluit tot aanw:jjzing van Leeuwarden als 
losplaats voor tangs rivieren en kanalen in
gevoerde goederen, ook voor vernissen en 
andere alnoholhoudende stoffen en voor ruw 
zout of zouthoudend water. S. 30. 24 Jan. 

- Besluit, boudende intrekking van de aanwij
zing van Enkhuizen als los-, licbtings- en 
laadplaats bij in- en uitvoer ter zee. 

S. 53. 27 Fehr. 
- Wet, boudende gedeeltelijke teruggave van 

uitvoerrecht van kinabast, kinine en andere 
uit kinabast bereide stoffen. • 

S. 96. 19 Maart . 
- Besluit tot instelling van een expeditie

tevens betalingskantoor aan denHerungerweg 
bij Venlo en tot aanwijzing van een beerbaan. 

S. 153. 1 Mei. 
- Besluit tot nadere wijziging van bet besluit 

van 7 Mei 1924, S. 232, houdende nadere 
bepalingen omtrent den in-, uit- en doorvoer 
van goederen per post. S. 292. 18 Juli. 

- Bes\uit tot berziening van de attributen van 
de kantoren Eede en Sluis. S. 336. 22 Juli. 

Rechtswezen. Besluit, bepalende bet tijdstip 
van inwerkingtreding van de wet van 24 
December 1929, S. 569, boudende indeeling 
van de gemeente Vlieland bij bet kanton 
Harlingen. S. 12. 13 J an. 

- Zie ook : Tractaten. 
Reclasseering Zie Strafrecht en Strafvordering. 
Reis- en verblijfkosten. Besluit, boudende 

wijziging van bet K . B. van 29 December 
1921, S. 1452, betreffende eene nieuwe rege
ling ten aanzien van de toekenning van vaca
tiegeld, gewijzigd bij K. B. van 13 November 
1922 (Stbl. n°. 597). S. 37. 1 Febr. 

- Besluit tot nadere wijzigin$ van bet R eis
besluit 1916, laatsteljjk geWijzigd bij K. B. 
van 13 November 1929 (Stbl. n°. 483). 

S. 216. 27 Mei. 
- Besluit, boudende wijziging van bet K. B. 

van 29 December 1921, S. 1452 betreffende 
eene nieuwe regeling ten aanzien van de toe
kenning van vacatiegeld, la.atsteljjk gewijzigd 
bij K. B. van 1 Februari 1930 (Stbl. n°. 37). 

S. 411. 25 Oct. 
Rlvierenwet. Wet tot wijziging van de Rivie-

renwet. S. 304. 18 Juli. 
Rijksambtenaren en Werklieden. Besluit, tot 

aanvalling van bet K. B. van 26 October 
1923, S. 494, aangevuld bij dat van 26 No
vember 1924, S. 539, betreffende gelijktijdig 
genot van burgerlijke en militaire belooning. 

S. 69. 7 Maart. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van bet 

Bezoldigingsbesluit Rijksambtenaren 1928 
(Stbl. 1929, n°. 72). S. 147. 25 April. 

- Besluit, boudende wijziging van bet Arbeids-

reglement voor werk!ieden in 's-Rijks dienst 
1927. S. 152. 1 Mei. 

- Besluit tot uitvoering van artikel 23, 2• lid 
van bet Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
a.mbtenaren 1928 (Salarisregeling van leerling
verplegenden). S. 154. 3 Mei. 

- Besluit tot wijziging van bet Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1928, 
S. 1929, n°. 72, gewijz igd bij IC B. van 25 
April 1920 ( tbl. n°. 147 ). S. 158. 8 Mei. 

- Besluit t ot wijziging en aanvullin~ van bet 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke RiJksambte
naren 1928, S. 1929, n°. 72, gewijzigd bij de 
K. B. van 25 April 1930, . 147 en van 8 foi 
1930 (Stbl. n°. 158). S. 405. 16 Oct. 

- Besluit, houdende wijziging van bet Arbeids
reglement voor werklieden in 's Rijks dienst 
1927. S. 432. 28 Nov. 

- Arrest van den Hougen Raad. (Bez. bes I. 
Burg. Rijksambt. art. 16.) - De door de 
Recbtbank aan bet (tbans vervallen) art. 16, 
2• lid van bet Bezo!digingsbesl. Burger!. 
Rijksambt. 1920 gegeven uitlegging -
Recbtb. 's-Gravenbage 31 Dec. 1930, N. J. 
1930, 868 (Red.) - is juist. Immers, de 
strekking van bet voorschrift is om bij be
vordering van een ambtenaar tot hoogeren 
rang of hoogere klasse in hetzelfde dienstvak 
hem een vooruitgang in wedde te verzekeren. 
Daarmede is de opvatting van den Staat niet 
te rijmen, daar, volgens die opvatting, een . 
ambtenaar, die bevorderd wordt op een tijd
stip, waarop bij aanspraak heeft op een perio
dieke verbooging, bezwaarlijk kan gezegd 
worden bij zijn bevordering in wedde vooruit 
te gaan, nu hij niet meer aan wedde ontvangt 
dan hij ook zou bebben ontvangen, indien 
hij niet ware bevorderd. (De Staat beriep 
er zicb op dat die periodieke verbooging nog 
niet werd genoten, immers nog niet was toe
gekend en de ambtenaar daarop a.Ileen aan
spraak kon doen gelden, indien hij niet be
vorderd ware.) - Anders Adv.-Gen. Berger. 

4 Dec. 
Rijksinkomstenbelasting. Zie Inkomstenbelas

ting. 
Rijksverzekerlngsbank. Zie I nvaliditeits- en 

Ouderd~maverzekering. 
Rijkswegen. Zie Wegen. 
Rijnvaart. Zie Scheepvaart. 
Rijwielen. Zie Motor- en Rijwielwet. 
Salarisbesluit. Zie Rijksambtenaren en Werk-

lieden. 
Scheepvaart. Wet tot wijziging van de wet van 

25 Juli 1929, S. 515, tot verbetering van de 
haven te Vlissingen. S. 82. 19 Maart. 

- Besluit tot wjjziging van bet bijzonder regle
ment van politie voor het Noordzeekanaal 
vastgesteld bij K. B. van 30 Mei 1927 (Stbl. 
n°. 166). S. 149. 26 April. 

- Besluit tot wijziging van bet K. B. van den 
2den April 1929, S. 141, boudende bepalingen 
betreffende een doorloopend van Rijkswege 
uit te oefenen, vrijwillig aanvaardt toezicht 
op bet logies voor de scbepelingen en op de 
ziekenverblijven a.an board van Nederland
scbe scbepen van meer dan 400 r egister
tonnen (2. 3 m3) bruto-inhoud, geene sleep
booten of visscbersvaartuigen zijnde. 

S. 222. 31 Mei. 
- Wet, boudende nieuwe wettelijke regeling 
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van de arbeidsovereenkomst van kapitein 
en schepelingen. S. 240. 14 J uni. 

- Besluit t ot nadere wijziging van het K. B. 
van 26 October 1906, S. 273, houdende bepa
lingen omt rent de Commissien van deskun
digen voor de Rijnvaart en omtrent de Rijn
schippers- en scheepspatenten. 

S. 270. 30 J uni. 
- Besluit t ot nadere aanvull ing van het K. B. 

van 30 December 1924, S. 617, tot bekrach
tiging van een R eglement betreffende het 
verleenen van patenten voor R ijnschippers. 

S. 271. 30 J uni. 
- Beslnit tot wijziging van het R eglement van 

polit ie voor de visscbershaven te IJmuiden, 
vastgesteld bij K . B. van 3 Augustus 1921, 
S. 1020, en gewijzigd bij K. B. van 22 Decem
ber 1925 (Stbl. n°. 480). S. 276. 3 Juli. 

- Besluit t ot wijziging van bet Algemeen 
R eglement van politie voor rivieren en Rij ks 
kanalen, vastgesteld bij K. B. van 24 o
vember 1919, . 765, laatstelijk gewijzigd bij 
K. B. van 6 Juli 1929 (St bl. n°. 382). 

S. 287. 18 Juli. 
- Besluit t ot nadere wijziging van bet R egle

ment voor de machinisten -examens, vast
gesteld bij K. B. van 27 December 1907, 
(Stbl. n°. 354). S. 288. 18 Juli. 

- Besluit tot vaststelling va u een Bijzonder 
reglement van politie voor bet Balgzand
kanaal. S. 352. 31 Juli. 

- Besluit tot nadere wijzig ing van twee regle
menten voor de scheepvaar t t er beveiliging 
van beweegbare spoorwegbruggen. 

S. 426. 22 Nov. 
- Besluit tot wijziging van het Bijzonder 

aanvarin~sreglement Westerschelde, vast
gesteld b1j Koninklijk besluit van 14 Augustus 
1924 (Stbl. n°. 419). S. 469. 10 Dec. 

- Wet, houdende machtiging tot bet aangaan 
van een overeenkomst met de,, . V. Konink
lijke Paketvaar t Maatschappij " , gevestigd 
t e Amsterdam, betreffende het onderhouden 
vanscheepvaartver bindingen in N ederlandsch -
Indie gedurende de jaren 1931 tot en met 
1945. S. 491. 23 Dec. 

- Besluit tot vaststelling van een reglement 
van politie voor de schipbrug en het veer over 
de Lek t usschen Vreeswijk en Vianen. 

S. 511. 24 Dec. 
- Besluit tot wijziging van het bijzonder 

reglement van politie voor de scheepvaart 
door de K oningshaven en op de Nieuwe 
Maas, onder de gemeente R otterdam, vast
gesteld bij K oninklijk besluit van 23 ,Juni 
1910, S. 167, en gewijzigd bij K oninklijk be
sluit van 4 J"anuari 1913 (Stbl. n°. 2). 

S. 515. 30 Dec. 
- vVet tot toekenning van kasvoorschotten aan 

de J_ V. K oninklij ke H ollands·che Lloyd. 
S. 529. 31 Dec. 

- Zie ook : 'l'ractrtten. 
Schenking. Wet, houdende macht iging t ot het 

aangaan van een overeenkomst van schen
king betreffende het landgoed ., Rorghvliet" 
t e 's -Gravenhage. S. 118. 28 Maart. 

Schuld. (Nat. ) Wet, houdende macht iging 
tot het verkoopen van inschrijvingen in het 
Grootboek der 3 % rentegevende Nationale 
Schuld tot een nominaal bedrag van 
f 60,000,000. S. 506 . 24 Dec. 

Spoor- en Tramwegen . Wet, houdende mach -

t iging tot het mede-onderteekenen van de 
boofdovereenkomst, welke wordt aangegaan 
tusschen de Nederlandsche Spoorwegen, de 
gemeente 's-Graveuhage en de N. V. ,,Vuil
afvoer l\faatschappij " (V.A.M. ). 

S. 66. 7 Maart. 
- Besluit tot nadere ''1iziging van het Alge

meen R eglement Dienst en van bet Algemeen 
R eglement Dienst Locaalspoorwegen. 

S. 151. 28 April. 
- Wet, houdende macht iging tot het aangaan 

van eene overeenkomst tot wijzig ing van die 
van 10 Juni/17 Mei 1918, bet reffende den 
aanleg en de exploitatie van den spoorweg 
van Gouda over vVaddinxveen en Boskoop 
na.ar Alphen. S. 173. 14 Mei. 

- Wet tot wijziging van de Spoorwegwet en 
van de Locaalspoor- en Tramwegwet. 

S. 251. 14 J uni. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Tram-

wegreglement. S. 275. 3 Juli. 
- vVet, houdende t oekenning van een renteloos 

voorschot nit 's Rijks .schatkist ten behoeve 
van de inricht ing van de tramwegen van 
Amst erdam naar Edam en van Scbouw naar 
Purmerend voor electrische beweegkracht. 

S. 343. 31 Ju li. 
- Wet, boudende wij ziging van do wet van 

15 D ecember 1917 (Staat sblad n°. 703), bou
dende voorschriften omtrent aanleg en in
standhouding van spoorwegen, waarop uit
sluitend met beperkte snelheid wordt ver
voerd, op wegen niet onder beheer van bet 
Riik en van de Wet Op enbare Vervoer
middelen. S. 455. 29 "ov. 

- Besluit tot nadere wijziging van bet Alge-
meen R eglement Dienst. S. 465. 5 Dec. 

Statistiek. Wet , houdende maatregelen tot 
bet verkrijgen van een juiste . bedrijfsstatis
ti ek. S. 348. 31 Juli. 

Sterke drank. Wet t ot wijziging van art ikel 66 
der Drankwet . S. 130. 28 Maart. 

- K oninkljjk besluit. (Drankwet art. 28 1° j0 • 

art. 8, 1 e lid 9°). - D@ t ekst der wet laat geen 
twjjfel bestaan aan de t oepasselij kbeid van 
de beide nummers 9° van art. 8. - Al is het 
mogelijk niet de bedoeling van den wetgever 
geweest, door de wijzigingswet van 29 Juni 
1925, S. 280, behalve een nieuwen grond voor 
weigering eener vergunning, ook een n ieuwen 
grond voor intrekking in bet !even t e roepen, 
zoo blijkt daarvan noch uit de geschiedenis, 
noch uit den t ekst . Derhalve moet worden 
aangenomen dat intrekking eener vergunning 
ook kan plaat s hebben op grond dat de be
langhebbende niet meer de beschikking heeft 
over de localiteit, waar voor de vergunning 
was ver]eend. 18 Juli. 

- Besluit, strekkende tot vernietiging van het 
beslui t van Ged. Sta ten van Noord-Holland 
d.d. 27 November 1929 n°. 162, waarbij 
werd gegrond verklaard bet beroep van H. A. 
van Meurs t egen het beslui t van Burgemeester 
en Wethouders van H eemstede d.d. 10 April 
1929, waarbij de t en name van H. A. van 
Meurs staande vergunning voor den verkoop 
van sterken drank in het klein voor gebruik 
ter plaatse van verkoop in het perceel Valken
burgerplein n°. 9, te H eemstede, werd inge
t rokken. S. 284. 1 J uli. 

- Be !nit tot vernietiging van het besluit van 
Burgemeest er en Wethouders van 's-Heeren-
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hoek d .d. 2 Mei 1928, waarbij aan C. Geus 
vergunning werd verleend voor den verkoop 
van sterken drank in het klein, voor gebruik 
ter plaatse van verkoop, in het perceel Dorp
straat n°. 13 te 's-Heerenhoek. 

S. 377. 25 Aug. 
- Besluit, strekkende tot vernietiging van 

het besluit van Ged. Staten van Friesland 
dd. 16 April 1930,2deAfdeeling,n°. 14, waarbij 
on~egrond werd verklaard het beroep , inge
ste1d door J. A. Oosterveen, voorheen wo
nende te Jubbega, gemeente Schoterland van 
26 Ma.art 1930, tegen het besluit van Burge
meester en Wethouders van Schoterland dd. 
17 Ma.art 1930, houdende intrekking van het 
aan appellant verleende verlof voor den 
verkoop van alcoholhoudenden drank, ande
ren dan sterken drank. S. 389. 19 Sept. 

Besluit, strekkende tot vernietiging van het 
besluit van Ged. Staten van Utrecht dd. 
15 April 1930, lste Afdeeling n°. 718, waarbij, 
met vernietiging van het besluit van Burge
mee ter en Wethouders van Utrecht van 
26 April 1929, n°. 5611 /3 A.Z., strekkende 
tot weigering van een verzoek van A. J. M. 
Hoek, weduwe van J . G. de Boer, om ver
gunning voor den verkoop van sterken 
drank in het klein, in het perceel Biltstraat 45 
te Utrecht, de gevraagde vergunning alsnog 
werd verleend. S. 425. 21 Nov. 

Steuncomite . Wet tot wijziging van de wet 
van 26 Juni 1926, S. 210, houdende nadere 
bestem ming van de bezittingen van het 
Koninklijk Nationaal Steuncomite. · 

. S. 246. 14 Juni. 
- Besluit tot uitvoering van het bepaalde 

sub 2 van het Eenig artikel der wet van 26 
Juni 1926, S. 210, gewijzigd bii de wet van 
14 Juni 1930, S. 246, houdende nadere be
stemming van de bezittingen van het Konink
lijk Nationaal Steuncomite. 

S. 337. 22 Juli . 
Strafrecht en Stra(vordering. Besluit tot wij

ziging van het K. B. ~an 19 Juni 1922, S. 403, 
tot vaststelling van een alaemeenen maat
regel van bestuur, bedoeld bij de artikelen 
385r, van het Burgerljjk Wetboek en 39decies, 
laatste lid, van het Wetboek van Strafrecht. 

S. 116. 27 Maart. 
- Be luit tot aanvulling en wijzi~ing van de 

Uitvoeringsregeling voorwaarde!.ijke veroor
deeling. . 198. 17 Mei. 

- Besluit tot aanvulling en wijziging van de 
Uitvoeringsregeling voorwaardelijke invrij 
heidstelling. S. 199. 17 Mei. 

- Besluit tot aanvulling en wij ziging van de 
Reclasseeringsregeling. . S. 200. 17 Mei. 

- Besluit tot aanvulling en wijziging van het 
K. B. van 15 Juni 1905, S. 208, tot vaststel
ling van een algemeenen maatregel van be
stu ur, a ls bedoA]d in artikel 39sexies van het 
Wetboek van Strafrecht. S. 201. 17 Mei. 

- Besluit tot wijziging van het Psychopathen-
reglement. S. 202. 17 Mei. 

- Besluit tot aanvulling en wijziging van den 
algemeenen maatregel van bestuur van 24 
December 1925 (Stbl. n°. 4 6). 

S. 203. 17 Mei. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. artt. 139 

en 180.) - Een nadere motiveering van bet 
niet aannemen v. e. in strijd met de bewezen
verklaring zijnde feitelijke bewering v. ver-

dachte wordt door de wet niet geeischt. -
De stelling, dat een raadslid als zoodanig niet 
het misdrijf van art. 139 Sr. kan plegen en 
een Reg!. van Orde daaraan niets kan ver
anderen, is onjuist. Immers een Reg!. van 
orde heeft o. m. ten doe! om een onbelemmer
den gang van zaken in de vergaderingen v. d. 
Raad te waarborgen en aan deze strekking 
beantwoordt geheel een bepaling, waarbij 
a.an een lid v. d. Raad, dat voortgaat den 
geregelden gang van zaken door zjjn gedra
gingen te belemmeren, hetzij krachtens een 
door den Voorzitter gegeven bevel, hetzij 
krachtens een besluit van den Raad, voor den 
duur der vergadering, de toegang tot en het 
verblijf in de Raadszaal en de overige ver
trekken v. h. gebouw, waarin deze zaal is 
gelegen, warden ontzegd. Wanneer de ver
plichting v. h. ordeverstorend raadslid om 
de zaal en het gebouw te verlaten, steunt 
op een op voorstel v. d. voorzitter genomen 
besluit v. d. Raad, is de Burgemeester de bij 
art. 139 Sr. bedoelde ambtenaar, bevoegd tot 
het doen der daarin omschreven vordering. 
Voorts is niet in te zien waarom het door den 
Raad vastgestelde Reg!. van Orde niet zou 
gelden t egenover een raadslid zelf. - Nu de 
Burgemeester bevoegd was te vorderen dat 
de verdach te de raadszaal en het gebou w zoude 
verlaten, en verdachte n iet bereid was aan 
die vordering gevolg te geven, waren de 
dienaren der politie, die den verdachte uit 
de zaal en het gebouw wilden geleiden, in de 
rechtmatige uitoefening hunner bediening. 

26 Mei. 
- Besluit, bepalende het tijdstip van inwer

kingtreding van de wet van 25 J uni 1929, 
S. 360, houdende nadere voorzieningen be
treffende de voorwaardeljjk veroordeeling en 
de voorwaardelijke invrijheidstelling. 

S. 227. 12 Juni. 
- Wet, houdende nieuwe wettelijke regeling 

van de arbeidsovereenkomst van kapitein 
en schepelingen. S. ?.40. 14 Juni. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
17 Mei 1930, S. 200, tot aanvulling en wijzi
ging van de Reclasseeringsregeling. 

S. 353. 31 Juli. 
- Besluit, houdende bekendmaking van den 

tekst van de Uitvoeringsregeling voorwaarde
lijke veroordeeling, zooals deze luidt na de 
laatstelijk bij het K. B. van 17 Mei 1930, 
S. 198, daarin gebrachte aanvullingen en 
wiizigingen. S. 360. II Aug. 

- Besluit, houdende bekendmaking van den 
tekst van de Uitvoeringsregeling voorwaarde
lijke invi·ijheidst elling, zooals deze luidt na 
de bij het K. B. van 17 Mei 1930, S. 199, 
daarin gebrachte aanvullingen en wij zigingen. 

S. 361. 11 Aug. 
- Besluit, houdende bekendmaking van den 

tekst van de Reclasseeringsregeling, zooals 
deze luidt na de laatstelijk bij het K. B. van 
17 Mei 1930, S. 200, daarin gebrachte aan
vullingen en wijzigingen. S. 362. 11 Aug. 

- Wet tot wijziging van artikel 440 van het 
Wetboek van Strafrecht. S. 431. 28 Nov. 

Suiker. Wet houdende afschaffing van de Ver
dedigingsbelasting II en van de opcenten op 
den suikeraccijns; heffing van opcenten .op 
de inkomstenbelasting ten behoeye van het 
Leeningfonds 1914 en wijziging van het tarief 
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dier belasting en van het tarief van invoer
rechten. S. ·21. 24 Jan. 

- Besluit, houdende nadere bepalingen om
trent afgewerkte stroop. S. 162. 10 Mei. 

- Besluit, houdende nadere aanwijzing van 
eene losplaats en kantoor, bedoeld bij artikel 
4 der Suikerwet 1924 (Stbl. no. 425). 

S. 226. 7 Juni. 
- Besluit, houdende nadere bepalingen om

trent den uitvoer van suikerhoudencfe goede
ren, met afschrijving van suikeraccijns. 

S. 290. 18 Juli. 
- vVet tot heffing van een compenseerend in

voerrecht op sommige soorten van suiker. 
S. 354. l Aug. 

- Besluit, houdende nadere aanwijzing van los
plaatsen en kantoren bedoeld bij artikel 4 
der Suikerwet 1924 (Stbl. n°. 425). 

S. 390. 19 Sept. 
- Besluit, houdende aanwijzing van eene los

plaa ts en kantoor bedoeld bij a rtikel 4 der 
Suikerwet 1924 (Stbl. n°. 425). 

S. 413. 28 Oct. 
Suriname_ Besluit tot nadere wijziging van 

het K. B. van 22 December 1915, S. 5 18, 
Gouvernementsblad 1916, n°. 9) betreffende 
in Suriname aanwezige openbare en notari
eele oude archieven. S. 165. 12 Mei. 

- Besluit betreffende uitzending naar Surina
me en naar Cura4,ao van Rijksambtenaren, 
die zich voor de vervulling van eenig ambt 
in den burgerlijken dienst aldaar beschikbaar 
stellen, en regeling van hun terugkeer hier 
te lande. S. 3 0. 29 Aug. 

- Zie ook : Begrootingen en Rekeningen. 
,, ,, Posterijen en Giro. . 

Tabakswet. Wet tot verlenging van den ter
mijn genoemd in artikel 88a der Tabakswet 
1921, S. 712, laatstelijk gewijzigd bij het 
eenig a rtikel der wet van 21 December 1929 
(Stbl. n°. 541). S. 494. 23 Dec. 

'J'antieme. Zie Dividend- en -belasting. 
Telegrafen, Telefonen en Radio. Besluit tot 

wijziging van het K. B. van 24 April 1923, 
S. 159, houdende bepalin~en betreffende de 
voorbereiding in vredestiJd van de samen
werking tusschen den burgerlijken en den 
militaren t elegraaf- en t elefoondienst in 
tijden van oorlog, oorlogsgevaar en andere 
buitengewone omstandigheden, alsmede de 
regeling van die samenwerking. . 

S. 81. 18 Maart. 
- llesluit, houdendevaststellingvan een Radio-

reglement. S. 159. 9 Mei. 
- Besluit, houdende wijziging van artikel 10 

van het Radio-reglement 1930 en vaststelling 
van regelen ten aanzien van d controle op 
op de uitzendingen van den Radio-omroep. 

S. 272. 3 Juli. 
- Besluit, houdende wijzigin·g van bet Rijks

telegraaf-reglement 1926. S. 274. 3 Juli. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

Rijkstelefoon-reglement 1929. S. 286. 18 Juli. 
Thee. Zie Warenwet. 
Tractatsn. Besluit, bepalende de bekend

making in het Staatsblad van de tusschen den 
T(jdeli)k Zaakgelastigde der Nederlanden te 
Stambou l en den Minister van Buitenlandsche 
Zaken van Turkij e op 21 November 1929 te 
Angora gewisselde nota's tot voorloopige 
regeling der bandelsbetrekkingen tusschen 
Nederland en Turkije. . 5. 4 Jan. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de tusschen den Tijdelijk 
Zaakgelastigde der Nederlanden t e Madrid 
en den Voorzitter van den paanscben 
Ministerraad gewisselde nota's van 27 Sep
tember 1929, betreffende de regeling der 
handelsbetrekkingen tusschen Nederland, 
Nederlandsch-Indie, Suriname en Cura~ao 
eenerzijds en de Spaansche ~rondgebieden 
aan de Golf van Guinea anderziJdS. 

S. 41. 1 Febr. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in bet 

taatsblad van het op 8 November 1927 te 
Geneve gesloten Verdrag, met bijbehoorend 
Protocol, tot afschaffing van in- en uitvoer
verboden en beperkingen, behevens van de 
op 11 Juli 1928 aldaar gesloten Aanvullende 
Overeenkomst met bjjbehoorend Protocol 
S. 1929, n°. 333, a lsmede van het op 20 De
cember 1929 te Parijs onderteekend Protocol, 
betreffende de inwerkingtreding van even
genoemd Verdrag en aanvullende Overeen
komst. S. 80. 17 Maart. 

- Wet tot goedkeuring van het op 26 l\!Iaart 
1928 te 's-Gravenhage tusschen Nederland 
en Groot-Brittannie en Noord-Ierland ge
s loten verdrag tot nadere vaststelling van 
een gedeelte der grens tusschen bet Neder
landsche gebied op het eiland Borneo en 
Serawak. S. 86. 19 Maart. 

- Wet, houdende goedkeuring van het op 
22 Februari 1929 te 's-Gravenhage tusschen 
Nederland en Uruguay gesloten verdrag tot 
regeling van de toelating, alsmede van de 
rechten, verplicbtingen en immuniteiten van 
consulaire ambtenaren der R epubliek in 
Nederlandscb-Indie, Suriname en Cura<,ao. 

S. 87. 19 Maart. 
- Besluit bepalende de bekendmaking in het 

taatsblad van het op 24 April 1926 te Parijs 
gesloten internationaal verdrag, betreffende 
het verkeer met motorrijtuigen (Stbl. 1928, 
n°. 291). S. 133. 31 Maart. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in bet 
Staatsblad van de tusschen den Franschen 
Minister van Buitenlandscbe Zaken en den 
Nederlandschen Gezant te Parijs gewisselde 
nota 's dd. 15 en 2 Februari 1930, houdende 
eene tusschen Nederland en Frankrijk tot 
stand gekomen regeling tot wederzijdsche 
vr(jstelling van in komstenbelasting in zekere 
gevallen, waarbij winsten voortvloeien . nit 
het scheepvaartbedrijf. S. 142. 22 April 

- Besluit , bepalende de bekendmaking in bet 
Staatsblad van de toetreding van Letland 
tot bet op 17· Juli 1905 te ',s -Gravenhage ~e
sloten Verdrag betreffende de burgerliJke 
recbtsvordering (Stbl. 1909, n°. 120). 

S. 144. 23 April. 
- Besluit, bepa lende de bekendmaking in bet 

Staatsblad van de toetreding van Zuidslavie 
tot het op 17 Juli 1905 te 's -Gravenhage ge
sloten Verdrag betreffende de burgerlijke 
rechtsvordering (Stbl. 1909, n°. 120). 

S. 145. 23 April. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de of. 27 Maart 1929 te 's-Gra
venhage namens Nederland en Spanje ge
teekende verklaring tot afschaffing van de 
Nederlandsche capitulaties in de Spaansche 
zone van l\farokko (Stbl. 1929, n°. 543). 

S. 148. 25 April. 
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- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 28 Juni 1929 op het 
Congres der Algemeene P ost vereenigiug te 
Louden geteekend verdrag en de aldaar ge
teekende overeeuk omsten. S. 157. 7 Mei. 

- Wet, houdende goedkeuring van de t oetre
ding tot de Hoofdstukken I, II en IV van de 
door de N egende Volken bondsvergadering 
op 26 September 1928 vastgestelde Alge
meene Akte nopens vreedzame regeling van 
internationale geschillen. S. 161. 9 Mei. 

- Wet, houdende goedkeuring van het op 
17 September 1929 te Geneve tusschen 
Nederland en Luxemburg ge loten verdrag 
tot beslechting van geschillen door recht• 
spraak, a rbitrage en verzoening. 

S. 168. 14 Mei. 
- Besluit, bepalende de bckendmaking in het 

Staatsblad van het op 10 Maart 1928 te 
Geneve tusschen Nederland en Frankrijk 
gesloten arbitrage- en verzoeningsverdrag, 
met bijbehoorend protocol (Stbl. 1928, n°. 
467). . 215. 24 Mei. 

- Beslui t , bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de op 20 Augustus 1929 te 
Brussel gesloten overeenkomst tot herziening 
van de regeling van 29 November 1906 tot 
unificatie der formule van de sterkwerkende 
geneesmiddelen (Stbl. 1907, no. 93). 

'. 224. 5 Juni. 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 

28 Maart 1929 te 's-Gravenhage tusschen 
Nederland en Oostenrijk gesloten handels- en 
scheepvaartverdrag en van het bij dit ver
drag behoorende slotprotocol. 

S. 229. 14 Juni . 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 

14 September 1929 t e Geneva t usschen Neder
land en Tsjechoslowakije gesloten verdrag 
t ot beslechting van ge cbillen door recbt
spraak, arbitrage en verzoening. 

S. 230. 14 Juni. 
- Wet, houdende goedkeuring van het Proto

col met bijlage nopens de herziening van bet 
Sta tuu t van het Permanente Hof van Intcr
nationale Ju stitie, aangenomen door de Tien. 
de Vergaderin~ van den Volkenbond op 14 
September 1929. S. 231. 14 Juni. 

- Wet, houdende goedkeuring van het Proto
col nopens de toetreding van de Vereenigde 
Sta ten van Amerika tot bet Protocol van 
onderteekening van het ta tuut van bet 
Permanente Hof van Internat iona le Ju stitie, 
aangenomen door de Tiende Vergadering van 
den Volkenbond op 14 September 1929. 

S. 232. 14 Juni. 
- Wet, houdende goedkeuring van bet op 

13 J anuari 1930 te Washington tusscben 
Nederland en de Vereenigde t a ten van Ame
rika gesloten Arbitrageverdrag. 

S. 233. 14 Juni. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de tusscben den Egyptischen 
Minister van Buitenlandsche Zaken en den 
Tijdelijk Zaakgelastigde der Nederlanden te 
Cairo gewisselde nota's d.d. 17 Ma9.rt 1930, 
tot voorloopige regeling der bandelsbetrek
kingen tusschen Nederland en Egypte. 

S. 269. 16 Juoi. 
- Wet, boudende goedkeuring van het op 

31 December 1929 t e 's-Gravenhage gesloten 
luchtvaartverdrag tusschen N ederland en 

Oostenrijk en van bet daarbij behoorend 
aanvullingsprotocol. S. 296. 18 Juli . 

- Wet , houdende goedkeuring van het op 
den 3lsten Mei 1929 te Louden gesloten inter
nationale verdrag voor de bevei!iging van 
menschenlevens op zee. S. 305. 18 Juli. 

- Wet, boudende goedkeuring van bet op 
19 Decem ber 1928 te Nanking tusschen Ne
land en China gesloten douaneverdrag, a ls
mede van t wee daarbij behoorende nota's. 

S. 322. I J uli. 
- Wet tot voorbehoud der bevoegdbeid tot 

bekrachtiging van bet Verdrag nopens de 
t enuitvoerlegging van in het buitenland ge• 
wezen scheidsrechterlijke ui tspraken van 
26 September 1927. S. 323. 18 J uli . 

- Wet, houdende goedkeuring van het op 
30 Mei 1929 t e La Paz tusschen Nederland en 
Bolivia ges loten handelsverdrag met bijbe
hoorend onderteekeningsprotocol. 

. 324. 1 J uli . 
- Wet, houdende goedkeurings van het op 

21 Juni 1926 te Parij s gesloten Tnternationaal 
Sanitair Verdrag. S. 325. 18 Juli. 

- Wet, houdende goedkeuring van het op 
12 Maart 1930 te Teheran tusschen Neder
land en P erzic gesloten vriendscbapsverdrag. 

S. 326. 18 Juli. 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 

22 J an uar i 1930 te 's.Gravenhage tusschen 
Nederland en R oemenie gesloten verdrag 
tot beslechting van geschillen door recbt
spraak, arbitrage en verzoening. 

S. 327. 18 Juli. 
- Wet, houdende goedkeuring der toetreding 

tot de op 1 December 1924- te Brussel ge
sloten overeenkomst, betreffende het geven 
van gelegenheid aan schepelingen ter koop
vaarclij om zich voor geslachtsziekten t e doen 
behandelen . S. 335. 18 J uli. 

- Wet tot goedkeuring van h et Protocol 
nopens den cbemischen en bacteriologischen 
oorlog van 17 Juni 1925. S. 345. 31 Juli . 

- Besluit, bepalende de bekendmakiug in het 
Staatsblad van bet op 13 Januari 1930 t e 
Washington t usscben Nederland en de Ver
eenigde Staten van Amcrika gesloten Ar
bitrageverd rag (St bl. n°. 233). 

S. 359. 8 Aug. 
- Beslui t , bepa lende de bekendmaking in bet 

Staat sblad van het op 26 Maart 1928 te 
's-Gravenhage t usschen Nederla.nd en Groot
Brittannie en Noord-Ierland gesloten Ver. 
drag tot nadere vaststelling van een gedeel te 
der grens t usschen het Nederlandsche gebied 
op het eiland Borneo en Serawak (Stbl. 1930, 
n°. 86). S. 368. 19 Aug. 

- Besluit, bepalende de bekendmakin~ in het 
Staatsblad van de R egeling va n Gen eve van 
14 Juni 1929 met betrekking tot de instelling 
van een doortochtkaart voor landverhuizers. 

S. 369. 21 Aug. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 17 September 1929 
te Geneve t usschen Nederland en Luxem
burg gesloten verdrag tot beslechting van ge
schillen door rech tspraak, arbitrage en ver
zoening ( tbl. 1930, n°. 168). 

S. 374. 23 Aug. 
- Besluit , bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 28 Maart 1929 te 
's-Gravenhage t usschen Nederland en Oosten-
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rijk gesloten handels- en scheepvaartverdrag 
en van het bij <lit verdrag behoorende slot
protocol (Stbl. 1930, n°. 229). 

S. 375. 23 Aug. 
Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de toetreding tot de Hoofd
stukken I, II en IV van de door de negende 
Volkenbondsvergadering op 26 September 
1928 vastgestelde algemeene akte nopens 
vreedzame regeling van internationale ge
schillen (Stbl. 1930, n°. 161). 

S. 378. 25 Aug. 
Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 14 September 1929 te 
Geneve tusschen Nederland en Tsjechoslo
wakije gesloten verdrag tot beslechting van 
geschillen door rechtspraak, arbitrage en 
verzoening (Stbl. 1930. nP. 230). 

. S. 381. 29 Aug. 
Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 17 Mei 1930 te 's-Gra
venhage geteekende protocol tot aanvulling 
van het Nederlandsch-Duitsch douane- en 
credietverdrag van 26 November 1925, als
mede van twee bij dat protocol behoorende 
nota 's. S. 388. 12 Sept. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de op 29 Augustus 1930 te 
's-Gravenhage tusschen Nederland en Roe
menie gesloten voorloopige handelsovereen
komst met de daarbij behoorende nota's. 

S. 394. 7 Oct. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de toetreding door Neder
land voor het Rijk in Europa tot de op 1 
December 1924 te Brussel gesloten overeen
komst, betreffende het geven van gelegenheid 
aan schepelingen ter koopvaa1·dij om zich 
voor geslachtsziekten te doen behandelen 
(Stbl. 1930, n°. 335). S. 414. 28 Oct. 

- Beslu it, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het protocol van Geneve 
nopens den chemischen en bacteriologischen 
oorlog van 17 Juni 1925 (Stbl. 1930, n°. 345). 

S. 422. 14 Nov. 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 

12 April 1930 te 's-Gravenhage tusschen 
Nederland en Polen gesloten verdrag tot be
slechting van geschillen door rechtspraak, 
arbitrage en verzoening. S. 434. 29 Nov. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de op 8 November 1930 te 
's-Gravenhage tusschen Nederland en Dene
marken gesloten overe{!nkomst tot weder
zij dsche vr~j stelling van inkomsten belasting 
van bepaalde voordeelen, voortvloeiende uit 
het zee-scheepvaartbedrijf. S. 463. 2 Dec. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 31 December 1929 
te 's-Gravenhage tusschen Nederland en 
Oostenrijk gesloten luchtvaartverdrag, met 
bijbehoorend aanvullingsprotocol (Stbl. 1930, 
n°. 296.) S. 467. 5 Dec. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 19 December 1928 te 
N anking tusschen N ederland en China ge
sloten douaneverdrag en van twee daarbij 
behoorende nota's S. 1930, n°. 322, alsmede 
van de op <lien datum door den Nederland
schen Gezant te Peking en den Chineeschen 
Minister van Buitenlandsche Zaken getee
kende verklaring en nota's. S. 468. 5 Dec. 

Tramwegen. Zie Spoor- en Tramwegen. 
Tuinbouw. Zie Ongevallenverzekering. 
Tijd. Besluit tot vervroeging in 1930 van den 

wettelijken tijd, bedoeld in artikel 1 der wet 
van 25 Juli 1908 (Stbl. n°. 236). 

S. 28. 24 J an. 
Uien. Zie L andbo1iw. 
Uitvoer. Beslui t, houdende intrekking van de 

uitvoerverboden voor lrn.as en boter. 
S. 134. 2 April. 

- Zie Landbouw. 
- Zie ook: Rechten van In-, Uit- en Doorvoer. 
Veren. Wet tot herziening van eenige wetten 

betreffende den waterstaat. 
S. 508. 24 Dec. 

Vermogens- en Verdedigingsbelasting. Wet 
houdende afschaffing van de Verded igings
belasting II en van de opcenten op den 
suikeraccijns; hefting van opcenten op de 
inkomstenbelasting ten behoeve van het 
Leeningfonds 1914 en wijziging van het tarief 
dier belasting en van het tarief van invoer
rechten. S. 21. 24 Jan. 

- Wet, houdende nadere wettelijke voorziening 
iu verband met het in werking treden van de 
wet van 15 Juli 1929, S. 388, en houdende 
wijziging van die wet. S. 245. 14 Juni. 

Verveningen. Wet tot herziening van eenige 
wetten betreffende den waterstaat. 

S. 508. 24 Dec. 
Visscherij . Arrest van den Hoogen Raad. 

(Visscherijwet art. 2) - De beslissing der 
Rechtb., dat het vangen van vissch met de 
handen niet is ,,het bezigen van eenig middel 
om visch te vangen ", is j uist. Immers het 
gebruiken van een lichaamsdeel om iets te 
doen is niet het bezigen van een middel daar
toe, maar niets anders dan de daad zelf. 

10 Febr. 
- Beschikking van den Minister van Bi1rnen

landsche Zaken en Landbouw tot vaststelling 
van een letterteeken, dat door zee- en kust
visschersvaartuigen moet worden gevoerd. 

14 April. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Regle

ment voor de Nederlandsche Haringcontrole 
(Stbl. 1928 n°. 83). S. 280. 18 Juli. 

Vleesch en Vleeschwaren. Koninklijk besluit. 
- Art. 10 der Vleeschkeuringswet bepaalt 
dat, indien in een gemeente de voorschriften 
van de wet of te harer uitvoering gegeven, 
onvoldoende worden nageleefd. Ged. Staten 
een of meer bepaalde voorzieningen, daar
onder begrepen wijziging of aanvulling van 
verordeningen of instructies, kunnen voor
scb1·ijven ; deze bepaling geeft aan Ged. Staten 
we! de bevoegdheid om de gemeentebesturen 
tot het treffen van voorzieningen te nopen, 
<loch niet om zelve die voorzieningen te 
treffen. . 4 Maart. 

- Besluit tot wijziging van het laatste lid van 
artikel 7 van het K. B. van 26 April 1922, 
S. 225, tot uitvoering van de artikelen 27, 
28 en 29 van de Vleeschkeuringswet, S. 1919 
n°. 524, zooals dat besluit laatstelijk is ge
wijzigd bij K. B. van 29 Januari 1926 (Stbl. 
n°. 15). S. 211. 20 Mei. 

Vogelwet. Rondschrijven van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw aan 
Heeren Commissarissen der Koningin in de 
onderscheidene provincien, betreffende be
woordingen vergunning Vogelwet. 27 Sept. 
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Volksgezondheid. Zie Ziekten (Besmettelijke) . 
Volkshuisvesting. Koninklijk Besluit. (Wo

ningwet Art. 30.) - De toepasselijkverklaring 
bij art. 30 3• lid van de bepalingen van art. 7 
op een raadsbesluit tot vestiging van een 
bouwverbod brengt mede dat krachtens het 
bepaalde aan het slot van het eerste lid van 
art. 7, bij opheffing van het bouwverbod ook 
toepassing moeten vinden de artt. 196 en 197 
der Gemeentewet, met dien verstande, dat 
de daar genoemde termijn is te stellen op 
twee · maanden. Nu Ged. Staten dezen ter
mijn niet hebben inachtgenomen met betrek
king tot een raadsbesluit tot opheffing van 
een bouwverbod, moeten zij worden geacht 
aan het raadsbesluit de noodige goedkeuring 
te hebben verleend. 12 Fehr. 

- Koninklijk Besluit. (Woningwet Art. 31.) -
Ten onrechte hehhen Ged. Staten goedge
keurd een wijziging van een uithreidingsplan 
door het vervallen van een geprojecteerde 
straat, nu appellant door deze wijziging zou 
worden henadeeld. Zoodanige wijziging is 
slechts dan voor goedkeuring vathaar, in
dien met de helangen van appellant naar 
den toestand, ontstaan ingevolge het oor
spronkelijk uithreidingsplan, in voldoende 
mate wordt rekening gehouden. Daartoe kan 
niet worden volstaan met een toezegging 
van B. en W. omtrent het verleenen van 
schadevergoeding, doch dient aan appellant 
te worden gewaarhorgd, dat aan zrjn aan
spraken op vergoeding van schade zal worden 
voldaan. · 21 Fehr. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (W oningwet 
art. 5). Aan het woord ,,gehouw' ' in art. 5 
lid l a <ler Woningwet moet de heteekenis 
worden toegekend die daaraan naar het 
spraakgebruik toekomt. Een perronover
kapping met de afmetingen als in de dag
vaarding omschreven is als ,,gebouw'' aan te 
merken. - Het oordeel der Rechtb., dat een 
gebouw in zekere mate door wanden, muren 
of op andere wijze moet zijn afgesloten, vindt 
in het spraakgebruik niet den noodigen steun. 
(De Adv.-Gen. kan het gevoel v. d. Kanton
r_echter, dat de Spoorwegwet van 1875, S. 67 
inbreuk zou maken op het vereischte van 
vergunning van B. en W. voor de oprichting, 
wanneer het een tot den spoorweg behoorend 
werk betreft, niet deelen.) 3 Maart. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den Raad der gemeente Koudekerke dd. 
5 Mei Hl30, waarbij aan L. Verhage a ldaar 
een bouwvergunning is verleend. 

S. 22I. 30 Mei. 
Verlenging. S. 423: 18 Nov. 

- Koninklij k hesluit. (Woningwet art. 31). -
Terecht hebben kloosterinstellingen bezwaar 
gemaakt tegen het opnemen in etm uitbrei
dingsplan van wegen over haar terreinen, 
waar niet vaststaat dat de behoefte aan deze 
wegen zich reeds in de ·naaste toekomst zal 
doen gevoelen en appellanten aannemelijk 
hebben gemaakt dat hare terreinen na aanleg 
van bedoelde wegen niet meer ten volle dienst
baar zouden kunnen zijn aan de door haar 
behartigde, geestelijke helangen. - . De be
zwaren tegen den eventueelen aanleg van 
de wegen behooren reeds bij de beslissing 
omtrent het opnemen der wegen in het uit
breidingsplan te worden onderzocht. Daaraan 

doet n iet af dat die aanleg tegen den wil der 
appellanten enkel zou kunnen plaats vinden 
na onteigening, waarbij gelegenheid tot het 
inbrengen van bezwaren is gegeven. 3 Juli. 

- Koninklijk besluit. (Woningwet art. 31). -
Nu volgens verklaring van het gemeentebe
stuur zelf aan de begraafplaats, welke op de 
terreinen van appellanten is ontworpen, ge
durende de eerste dertig jaren geen behoefte 
bestaat, hebben appellanten tegen deze aan
wijzing terecht bezwaar gemaakt, aangezien 
het uitbreidingsplan bestemming aanwijst 
voor verdere dan de naaste toekomst. -
Eveneens is terecht bezwaar gemaakt door 
een appellant, wiens terreinen zijn begrepen 
in een ontworpen ,,groenen gordel '' rondom 
de gracht eener vroegere vesting en door de 
gemeente voor land- en tuinbouwdoeleinden 
zijn bestemd, aangezien moet worden aange
nomen dat het uitzicht op de vestingwallen 
ook bij eene ruime open bebouwing met een 
plantsoenstrook voldoende is gewaarbq,rgd. -
Een bezwaar, dat niet is gericht tegen de 
vastgestelde wijziging van een uitbreidings
plan, maar tegen dat plan zelf, kan niet ter 
gelegenheid van de goedkeuring der onder
havige wijziging, welke niet is eene verplichte 
wijzi"ing, bedoeld in art. 31 lid 2, worden 
onde~zocht. 18 Juli. 

- Besluit tot vernietiging van artikel I5bis van 
de Bouwverordening der 

8
aemeente Heem

stede. . 338. 22 Juli. 
- B esluit tot schorsing van een besluit van 

den Raad der gemeente Wassenaar dd. 2 Juli 
1930, waarbij aan D. A. van Veen aldaar 
eene bouwvergunning is verleend. 

S. 351. 31 Juli. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

Burgemees~er en Wetho~ders van Franeker 
dd. 15 Juh 1930, waarb1J aan G. Konmgs
veld aldaar eene bouwvergunning is verleend. 

S. 364. 14 Aug. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

Ged. Staten van Noord-Holland dd. 11 De
cember 1929, waarbij onbewoonbaarver
klaring door den Raad der gemeente Amster
dam, van de woningen in het perceel Nieuwe 
Brugsteeg 3 aldaar in beroep is gehandhaafd. 

S. 379. 29 Aug. 
- Koninklijk besluit. (Woningwet art. 31). -

Waar tegen de vastgestelde wijziging van het 
uitbreidingsplan uit een oogpunt van de goede 
ontwikkeling van de gemeente geen bezwaar 
bestaat en niet is komen vast te staan dat 
de appellant door de wijziging nadeel heeft 
ondervonden, hebben Ged. Staten terecht 
geen aanleiding gevonden, goedkeuring aan 
de wijziging te onthouden. 6 Sept. 

- Koninklijk besluit. (Woningwet art. 31.) -
Door aanwijzing van een complex gronden 
voor plantsoen worden de belangen van de 
eigenaren niet in ernstige mate geschaad, 
nu het gemeentebestuur uitdrukkelijk heeft 
verklaard dat het bereid is bi_nnen 3_0 dagen 
na de goedkeuring van het mtbre1dmgsplan 
een voorstel aan den Raad te doen tot het 
nemen van een onteigeningsbesluit, zoodat 
dan in verhand met de artt. 80 en 92 der 
Onteigeningswet een behoorlijk_e schadever
goeding aan de eigenaren zal ZIJ n verzekerd. 

27 Sept. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
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den Raad der gemeente Groningen van 27 
Januari 1930, waarbij afwijzend is beschikt 
op het beroep van de Naamlooze Vennoot. 
schap ,,Houthandel voorheen Nanninga en 
Zonen" tegen een besluit van Burgemeester 
en Wethouders van Groningen, tot weigering 

· van een bouwvergunning. S. 396. 8 Oct. 
- Koninklijk besluit. (Woningwet art. 7.) -

Eene verdaging op 7 Dec. 1926 van de be. 
s lissing omtrent een besluit tot vaststelling 
van rooilijnen van 8 Nov. 1926 kan niet gelden 
als eene verdaging van de beslissing omtrent 
een besluit van 25 Januati 1929, al betreft 
dit vaststelling van rooilijnen voor dezelfde 
straat ter tegemoetkoming aan bij Ged. 
Staten tegen het eerste besluit gerezen be
zwaren. Nu Ged. Staten hun beslissing om• 
trent het besluit van 25 J anuari 1929 niet 
hebben verdaagd binnen den termijn, gesteld 
in art. 7 lid 1 der Woningwet j0 art. 197 der 
Gemeentewet, moeten zij worden geacht be
doeld besluit te hebben goedgekeurd. 10 Oct. 

- Besluit tot gedeeltelijke vernietiging van 
het besluit van Ged. Staten van Noord
Holland dd. 28 Mei 1930, n°. 57, waarbij is 
beschikt op het beroep van de Naamlooze. 
Vennootschap Bouw-, Handel-, Exploitatie 
en Administratie-Maatschappjj ,,Indiana", te 
Amsterdam, tegen onbewoonbaarverklaring, 
door den Raad der gemeente Hilversum, 
van een aantal woningen te Hilversum. 

S. 419. 7 Nov. 
- Besluit tot verlenging van de schorsing van 

een besluit van den Raad der gemeente Was
senaar, dd. 2 Juli 1930, waarbij aan D. A. 
van Veen, aldaar, een bouwvergunning is 
verleend. S. 4 71. 13 Dec. 

- Besluit tot vernietiging van een besluit van 
Burgemeester en Wethouders van Franeker, 
dd. 15 Juli 1930, waarbij aan G. Koningsveld, 
aldaar, vergunning is verleend tot het bouwen 
van een wouing aan de Turfkade, aldaar. 

S. 4 72. 13 Dec. 
Vrouwenhandel. Besluit tot nadere wjjziging 

van het IC B. van 1 Mei 1914, S. 191, hou
dende instelling van het Rijksbureau be
treffende de bestrijding van den vrouwen
handel en van den handel in ontuchtige u:it. 
gaven. S. 212. 24 Mei. 

Waren wet. Besluit tot wijziging van het Wijn
besluit (Stbl. 1929, n°. 137). S. 29. 24 J an. 

- Besluit strekkende tot wijziging van het 
Melkbesluit S. 1919, n°. 43, zooals dit is ge. 
wijzigd bij K. B. van 25 Juni 1929 (Stbl. 
n°. 370.) S. 38. 1 Fehr. 

- Besluit tot wijziging van artikel 4, 4°, onder 
c va.n het K. B. van 20 Mei 1921 (Stbl. n°. 731) . 

S. 45. 21 Fehr. 
- Besluit tot toepassing van artikel 14 der 

Warenwet, S. 1919 n°. 581 op kapok. 
S. 65. 6 Maart. 

- Besluit tot opschorting van de werking van 
het bepaalde in de artikelen 6, 7 en 9, 1°. 
van het Consumptieijsbesluit (Stbl. 1929, 
n°. 321.) S. 107. 22 Maart. 

- Besluit tot toepassing van artikel 14 der 
Warenwet, S. 1919, n°. 581 op ansjovis. 

S. 220. 30 Mei. 
- Resluit tot wijziging van art ikel 8 van het 

Koffie- en Theebesluit, S. 1925, n°. 13, zooals 
dit is gewijzigd bij K . B. van 31 Juli 1926 
(Stbl. n°. 281 ). S. 355. 1 Aug. 

- Besluit tot wijziging van het Consumptie
ijsbesluit (Stbl. 1929, n°. 321). 

S. 476. 17 Dec. 
Waterschappen, Veenschappen en Polders. 

Koninklijk besluit. (Keurenwet art. 7.) -
Een clausule in een keur, waarbij aan een 
ieder onder zekere vo:irwaarden reeds bij 
voorbaat van eene verbodsbepaling onthef. 
fing wordt verleend, is niet gewenscht te 
achten : h et behoort in ieder bijzonder geval 
ter beslissing van dijkgraaf en heemraden 
te staan of eene ontheffing kan worden ver
leend. 27 Mei. 

- Koninklijk besluit. (Wet houdende a!ge
meene regelen Waterstaatsbestuur art. 22). -
Waar het algemeen belang in den zin van 
art. 22, h etwelk is te verstaan in den zin van 
het belang van het geheel in tegenstelling 
met dat der deelen, zich niet verzet tegen 
bemaling van een polder met ruwoliemotoren 
in plaats van door middel van electromotoren, 
als door Ged. Staten gewenscht, heeft dit 
college ten onrechte op grond van strijd met 
het a lgemeen belang het desbetreffend be
sluit van het polderbestuur vernietigd. Daar. 
aan doet niet af dat het beslnit in strijd is 
met bet belang van de gemeente en haar 
electriciteitsbedrijf, ook a l moge electrische 
bemaling ook _voor den polder zelf de voor
keur verdienen boven eene met ruwolie
motoren. 19 Aug. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Keur v. d. 
Postpolder in Schieland art. 2 ; Alg. RegJe. 
ment voor de polders in Zuid-Holland art. 94.) 
- Art. 94 van het Algemeen R eglement voor 
de polders in Zuidholland verklaart het be. 
stuur van een polder bevoegd bij keur te 
bepalen, dat ,,een watergang of een sloot 
moet worden onderhouden door de eigenaren 
van de daaraan grenzende landen ... '' Onder 
,, landen" plegen reeds naar algemeen gang
baar spraakgebruik niet perceelen water te 
worden verstaan en ook het Algemeen Re
glement gaat niet van een andere opvatting 
uit . Terecht derhalve heeft de Rb. beslist, 
dat art. 2 der Keur van den Oostpolder in 
Schieland verbindende kracht mist voor
zoover daarbij den eigenaars van perceelen 
water onderhoudsplicht van wateringen is 
opgelegd. (Adv .. Gen. van Lier cf. : anders 
Adv.-Gen. Berger in zijn cone!. bij arrest 
H. R. 27 Jan. 1930, N. J. 1930, biz. 386.) -
Nu de Rb. de dagvaarding aldus heeft ver
staan - welke opvatting in cassatie moet 
worden geeerbiedigd - , dat bier niet is telas• 
gelegd, dat verdachte eigenaar van een per
ceel land zou zijn, doet niet ter zake de om• 
standigheid dat bewezen zou zijn, dat het 
hier inderdaad betrof perceelen land. 20 Oct. 

- Wet tot herziening van eenige wetten be
treffende den waterstaat. S. 508. 24 Dec. 

- Zie ook: Waterstaatsbestuur. 
Waterstaatsbestuur. Koninklijk besluit. (Wet 

houdend algemeene regelen Waterstaatsbe. 
stuur art. 22) - Nu moet worden aange• 
nomen, dat de lijst van stemgerechtigde inge• 
landen niet voldeed aan de in het Algemeen 
Reglement gestelde vereischten en daartegen 
niet op de in het Reglement omschreven 
wijze bezwaar had kunnen zijn gemaakt, 
kan aan deze lijst geen r echtskracht worden 
toegekend, en moet een besluit van stemge• 
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recbtigde ingelanden tot benoeming van een 
lid van bet dagelijkscb bestuur als in trijd 
met bet R eglement ingevolge art. 22 onder 
l 0 • t e worden vernietigd. 25 Maart. 

- Wet tot wijziging van artikel 2 van de 
Waterstaatswet 1900. S. 344. 31 Juli. 

- Wet tot berziening van eenige wetten be
treffende den waterstaat. S. 508. 24 Dec. 

- Zie ook W aterschappen, enz. 
Wegen. Wet tot bet nemen in bebeer en onder

boud vij bet Rijk van bet Nederlandsch ge
deelte van den straatweg van I ijmegen naar 
Cranenburg. . 300. 18 Juli . 

- Wet tot overbrengin~ van een gedeelte van 
den Rijksweg van N,jmegen naar Mook in 
bebeer en onderboud bij de gemeente Nij
megen. S. 301. 18 Juli. 

- Wet, boudende va-ststelling van voorscln·if
ten omtrent openbare wegen. 

S. 342. 31 Juli . 
- Besluit tot berziening van bet Rijkswegen-

plan. S. 393. 6 Oct. 
- Wet tot overbrenging van een gedeelte van 

den Rijksweg Amsterda m- Amersfoort in 
bebeer en onderboud bij de gemeente Am
sterdam. S. 459. 29 Nov. 

- Wet tot overbrenging van bij bet Rijk in 
bebeer en onderboud zijnde gedeelten van 
de De Jongestraat en de Blokken, gelegen in 
de gemeente Ternenzen, in bebeer en onder
boud bij die gemeente. S. 534. 31 Dec. 

Wegenbelasting. Koninklijk besluit. (Wegenbe
lastingwet art. 38.) - Ged. Staten mogen 
kracbtens bet slot van bet 4• lid zoowel bet 
teveel uitgekeerde t erugvorderen als eene nog 
niet uitbetaalde uitkeering verminderen. -
Onder ,,aanleg" wordt slecbts toekomstige 
wegenaanleg verstaan : rente en aflossing van 
geldleeningen, aangega.an voor wegenaanleg, 
welke v66r bet inwerkingtreden van de wet 
is nitgevoerd, kunnen niet worden geacht te 
zijn besteed voor wegenaanleg in den zin 
van bet 4e lid. - Het besteden van de uit
keering mag ook na bet jaar, waarover zij 
loopt, plaats vinden. Ged . Staten kunnen 
tot terugvordering eerst overga.an, wanneer 
na verloop van eenige jaren blijkt, dat de 
gemeente in gebreke is gebleven om bet be 
drag der toegekende uitkceringen ten voile 
voor aanleg, verbetering of onderboud der 
wegen. voor welke zij bestemd zijn, t e be
steden. 12 Febr. 

- Beslu_it tot vrijst~lling_ van wegenbelasting 
voor m Groot-Bntann1e of Noord-lerland 
wonende of gevestigde bonders van motor
n.1tmgen. S. 115. 27 Maa1·t. 

- Beslnit, boudende vrijstelling van wegen
belasting voor in Zwitserland wonende of ge
vestigde bonders va n motorrijtn igen. 

S. 219. 28 Mei. 
- Besluit boudende vrijstelling van wegenbe

lasting voor in Duitscbland wonende of ge
vestigde bonders van motorrijtnigen. 

S. 268. 16 Juni . 
- Besluit, bondende vrijstelling van wegenbe

lasting voor in Luxemburg wonende of ge
vestigde bonders van motorrijtuigen. 

S. 291. 18 Juli. 
- Besluit, bondende vrijstelling van wegenbe

lasting voor in I oorwegen wonende of ge
vestigde bonders van motorrijtuigen. 

S. 399. 9 Oct. 

- Wet tot wijziging van de artikelen 23 en 24 
der Wegenbelastingwet. S. 487. 19 Dec. 

Winkelsluiting. Wet tot regeling der winkel-
slniting. S. 460. 29 Nov. 

Woningwet . . Zie Volkshiiisvesting . 
Wijn. Zie Warenwet. 
IJs. Zie JVarenwet. 
Zegel. R ondschrijven van den Minister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw aan de 
Gemeente besturen betreffende overtreding 
der Zegelwet 1917 in verband met het in
dienen van sollicitatierekesten. 26 Juni. 

- Besluit , hondende vrijstelling van zegel-
recht. , . 466. 5 Dec. 

Ziekten. (Besmettelij ke ) B eslui t tot uitYoering 
van de artikelen 17a ·en 17/ van de wet van 
4 December 1872, S. 134, bondende voor
zieningen t egen besmettelijke ziekten, ge
wijzigd bij de artikelen 35 en 36 van de Be
smettelijke Ziektenwet (S. 1928 n°. 265) en 
bij de wet van 30 December 1929 (Stbl. 
n°. 589). S. 16. 17 J an. 

- Wet tot verlenging' van den geldigheidsdnur 
van tijdelijke bepalingen betreffende de vac
cinatie, verv-at in de wet van den llden F e
bruari 1928, S. 29, zooals zjj zijn gewijzigcl 
bij de wetten van 29 December 1928, S. 523 
en van 30 December 1929 (Stbl. n°. 589). 

S. 518. 31 Dec. 
Ziektewet . Beslnit tot vaststelling van de pre

mien voor de verplichte ziekteverzekering. 
S. 3. 3 Jan. 

- Beslnit ter uitvoering van artikel 74, tweede 
lid, der Ziek tewet, boudende vaststelling van 
voorschriften omtrent de wijze van boek
honding der ziekenkas van den Raad van 
Arbeid. S. 9. 10 J an. 

- Besluit ter uitvoering van artikel 13, eerste 
en derdc lid, der Ziektewet. 

S. 10. 10 Jan. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestnnr als bedoeld in artikel 
45, derde lid, der Ziektewet. 

S. 18. 20 Jan. 
- Besluit tot vaststelling van een regeling in 

zake bet vast stellen van een instructie voor 
den ambtenaar, bedoeld in artikel 71, eerste 
lid, der Ziek tewet. S. 19. 20 Jan. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestnur als bedoeld in artikel 7 
der Ziektewet. S. 33. 30 Jan. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel ,,an bestuur, als bedoeld in artikel 
121, vierde lid, der Ziektewet, houdende 
voorschriften met betrekking tot de plaatse
lijke kas, bedoeld in artikel 121, eerste lid, 
dier wet. S. 40. l Fehr. 

- Besluit, tot vast st elling van een !ligemeenen 
maat regel van bestnur, als bedoeld in artikel 
16, eerste lid en artikel 18 der Ziektewet. 

'. 46. 21 Fehr. 
- Besluit tot va-st stelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur a ls bedoeld in artikel 
46 der Ziektewet. S. 48. 26 F ebr. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestnur, als bedoeld in artikel 
140 der Ziektewet, boudende regelen betref
fende de inschrijving der verzekerden bij de 
ziekenkas van den Raad van Arbeid, de pre
miebetaling door den verzekerde, de moge
lijkheid van afwijking door een R aarl van 
Arbeid van administratieve voorschriften en 
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de verdeeling van de taak bij de uitvoering 
der verzekering tusschen den Raad van Ar
beid, het bestuur van den Raad en den voor
zitter. S. 49. 26 Fehr. 

- Besluit tot vaststelling van voorschriften 
betreffende de berekening en inning der pre
mien zoomede betreffende de administratie 
der premien en der ziekengeld uitkeeringen 
door de ziekenkassen van de Raden van Ar
beid. S. 50. 26 Fehr. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur a ls bedoeld in artikel 
141 der Ziektewet houdende afwijkende be
p1tlingen voor personen in dienst van kermis
reizigers, schippersknechts, bij wijze van 
werkverschaffing te werk gestelde personen 
en voor seizoenarbeiders ten aanzien van de 
inschrijving, de bepaling van het dagloon 
en de ziekengelduitkeering en voor personen 
in dienst van ondernemingen en publiekrech te
lij ke lichamen, wier werkzaamheden zich uit
strekken over het gebied van meer dan een 
Raad van Arbeid ten aanzien van de premie
betaling. S. 51. 27 Fehr. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 
23 der Ziektewet, houdende bijzondere voor
schriften voor de verzekering van personen, 
die in den regel in dezelfde kalenderweek niet 
!anger dan twee dagen in dienst van den
zelfden werkgever werkzaam zijn. 

S. 52. 27 Febr. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 
141 der Ziektewet. S. 58. 3 l\faart. 

- Besluit tot aanvulling van het K. B. van 
27 Februari 1930, S. 51, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur a ls 
bedoeld in artikel 141 der ziektewet, houden
de afwijkende· bepalingen voor personen in 

dienst van kermisreizigers, schippersknech t, 
bij wijze van werkverschaffing te werk gestelde 
personen en voor seizoenarbeiders ten aan
zien van de inschrijving, de bepaling van het 
dagloon en de ziekengelduitkeering en voor 
personen in dienst van ondernemingen en 
publiekrechtelijke lichamen, wier werkzaam
heden zich uitstrekken over het gebied van 
meer dan een Raad van Arbeid ten aanzien 
van de premiebetaling. S. 210. 20 Mei. 
Besluit tot wijziging van het K. B. van den 

27sten Februari 1930, S. 52, tot vaststelling 
van een a lgemeenen maatregel van bestuur, 
a ls bedoeld in artikel 23 der Ziektewet, hou
dende bijzondere voorschriften voor de ver
zekering van personen, die in den r egel in 
dezelfde kalenderweek niet !anger dan twee 
dagen in dienst van denzelfden werkgever 
werkzaam zijn. S. 223. 3 Juni. 

- Besluit tot vaststelling van de premien voor 
de vrijwillige ziekteverzekering bij de zieken
kas van een Raad van Arbeid van degenen, 
wier verplichte ziekteverzekering is geeindigd. 

S. 383. 4 Sept. 
- Besluit tot vaststelling van den termijn van 

aangifte, bedoeld in artikel 31, eerste lid, der 
Ziektewet. S. 406. 16 Oct. 

- Wet tot wijziging der Ziektewet. 
. S. 481. 19 Dec. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk be
sluit van den 16den November 1929, S. 494, 
tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur als bedoeld in art. ll, eerste 
lid, en art. 31, eerste lid, der Ziektewet. 

S. 514. 30 Dec. 
Zout. Besluit, houdende aanvulling der be
. palingen omtrent afschrijving van den accijns 

van het chloornatrium aanwezig in afvalzout 
en keetspek van inrichtingen tot uitlooging 
van steenzoutlagen. S. 44. 12 Fehr. 




